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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo 

ir (ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir 

pavadinimas: 

7 „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

7.4.1 uždavinys „Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–

29 m. amžiaus jaunimo skaičių“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau 

– priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Priemonė Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų suma, mln. Eur: 

17,45 mln. eurų 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos (pirminė intervencija): 

papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemonės (verslumo, projektų valdymo, IT 

žinių tobulinimo ir pan.); psichologinės socialinės reabilitacijos priemonės; minimalios 

priežiūros paslaugos; pagalbos pažįstant save paslaugos; socialinių ir gyvenimo įgūdžių 

ugdymo paslaugos; motyvavimo paslaugos; informavimo apie jauno žmogaus galimybes 

paslaugos; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis paslaugos; savanorystės vietos paieškos 

paslaugos; savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas; mokymai savanoriškos veiklos 

metu; mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu ir kitos veiklos pagal individualius 

veiklos planus; 

2. Integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės (antrinė intervencija): bedarbių profesinis 

mokymas; darbo įgūdžių įgijimo rėmimas; įdarbinimas subsidijuojant; darbo rotacija; 

teritorinis judumas; savanoriška praktika; darbo įgūdžių įgijimas pagal dvišalę darbo įgūdžių 

įgijimo sutartį ir kitos veiklos pagal individualius veiklos planus. 

 

Tinkama tikslinė grupė yra 15–29 metų nedirbantys, nesimokantys ir mokymuose 

nedalyvaujantys asmenys 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų 

bus vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų programos 

teritorijoje gautas ... 
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Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš Europos socialinio fondo); 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas, nes: 

X veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš Europos 

socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma 

finansinių priemonių atveju): 

X Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

X SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS  

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KRITERIJUS 

X Nustatymas 

 Keitimas 

 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir 

pavadinimas: 

1. Projektai turi atitikti Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu 

Nr. A1-692 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, bent vieną 

iš 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių (toliau – priemonės)  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama ar pareiškėjai ir projektai atitinka bent vienos iš Jaunimo garantijų iniciatyvos 

įgyvendinimo plano 1.4.1, 1.4.2, 1.4.4 ir 2.2.1 punktuose nurodytų priemonių aprašymus, 

tikslines grupes, siekiamus rezultatus ir vykdytojus  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo 

pagrindimas: 

Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti, kad projektai aktyviai prisidės prie Jaunimo 

garantijų iniciatyvos įgyvendinimo. Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane iškelti 

tikslai ir uždaviniai tiesiogiai atliepia Veiksmų programos 7.4.1 uždavinį „Sumažinti 

nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo 

skaičių“, todėl projektai, atitinkantys bent vieną Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo 

plano priemonę, aktyviai prisidės prie Veiksmų programos minėto uždavinio įgyvendinimo ir 

rezultatų pasiekimo.  

Pasirinktas selektyvumas, t. y. 15–29 metų amžiaus asmenų išskyrimas, yra pagrįstas ir 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4432c10722e11e3bd0ecaffd80c672a/xQojlDJjwE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4432c10722e11e3bd0ecaffd80c672a/xQojlDJjwE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b4432c10722e11e3bd0ecaffd80c672a/xQojlDJjwE
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atitinka Europos Tarybos 2013 m. balandžio 22 d. rekomendaciją dėl Jaunimo garantijų 

iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01), Veiksmų programą ir strateginio planavimo 

dokumentą (Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą) 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė        Eglė Radišauskienė 

    

  

 


