
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETO ,,KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE 

SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 07.3.4-ESFA-

V-425 „MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS SKATINIMAS“ 

 

1. Priemonės aprašymas 

 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti visuomenės, verslo ir 

viešojo sektoriaus supratimą apie moterų ir vyrų lygių galimybių bei nediskriminavimo dėl 

amžiaus, negalios ir kitų pagrindų principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti 

diskriminavimo apraiškas“ įgyvendinimo.  

1.3. Remiamos veiklos, skirtos moterų ir vyrų lygybės užtikrinimui vietos savivaldos 

lygmeniu stiprinti: švietimo ir mokymo veiklos, metodinės medžiagos rengimas, adaptavimas ir 

konsultavimas, mokymų programų rengimas, visuomenės informavimo kampanijos, viešinimo 

renginiai, tyrimai, stebėsena ir vertinimas, keitimasis patirtimi Lietuvoje ir užsienyje. 

1.4. Galimas pareiškėjas: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba.  

1.5. Galimi partneriai: Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos statistikos 

departamentas, nevyriausybinės organizacijos. 
 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

 

Negrąžinamoji subsidija 

 

3. Projektų atrankos būdas  

 

Valstybės projektų planavimas 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

 

Europos socialinio fondo agentūra 

 

5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

 

Papildomi reikalavimai netaikomi 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas   

Stebėsenos rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 

Tarpinė  

reikšmė  

2018 m.  

gruodžio 31 d. 

Galutinė 

reikšmė  

2023 m.  

gruodžio 31 d. 

R.S.355 „Dalis asmenų, kurie praktikoje taiko 

žinias ir įgūdžius, įgytus dalyvaujant 

renginiuose, skatinančiuose moterų ir 

vyrų lygybę bei diskriminacijos 

Procentai 25 25 



mažinimą darbo rinkoje“  

P.S.356 „Renginiuose, skatinančiuose moterų 

ir vyrų lygybę bei diskriminacijos 

mažinimą darbo rinkoje, dalyvavę 

asmenys“ 

Skaičius 2 500 2 500 

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

(eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos – 

iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – 

ne mažiau 

kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

724 050 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

724 050 0 0 0 0 0 0 

 


