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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 
8.4.1 uždavinys „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, 

plėtoti paslaugas šeimai“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 
8.4.1-ESFA-V-420 „Socialinių paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

suma, mln. Eur: 
1,74 

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. Socialinės reabilitacijos paslaugų epilepsija sergantiems neįgaliesiems, jų šeimos 

nariams teikimo metodinių dokumentų parengimas; 

2. Socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas epilepsija sergantiems neįgaliesiems ir jų 

šeimos nariams; 

3. Visuomenės švietimas epilepsijos klausimais (konferencijos, diskusijos, informacijos 

sklaida internete, kitos aktualios veiklos); 

4. Specialistų, teikiančių ir administruojančių socialinės reabilitacijos paslaugas epilepsija 

sergantiems neįgaliesiems, jų šeimos nariams, policijos, švietimo įstaigų ir kitų darbuotojų 

mokymai; 

5. Su teikiamomis socialinės reabilitacijos paslaugomis epilepsija sergantiems 

neįgaliesiems susijusių vertinimų, tyrimų atlikimas; 

6. Kitos veiklos, prisidedančios prie epilepsija sergančių neįgaliųjų aktyvesnio dalyvavimo 

visuomenės gyvenime. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas  

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  
 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo); 
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 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 Socialinės integracijos kompleksinių (integruotų) paslaugų modelio 

neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų planą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 2 d. 

įsakymu Nr. A1-395 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama projektų atitiktis Socialinės integracijos kompleksinių (integruotų) paslaugų 

modelio neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, įgyvendinimo 2015–2020 metų veiksmų 

plano (toliau – Veiksmų planas) tikslams, uždaviniams, priemonėms, vertinimo kriterijams 

ir pareiškėjų atitiktis Veiksmų plano vykdytojams.  

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Kriterijus pasirinktas siekiant užtikrinti aktyvų projektų prisidėjimą prie Veiksmų plano, 

skirto epilepsija sergančių neįgaliųjų socialinei integracijai, įgyvendinimo. Šio Veiksmų 

plano tikslinė grupė, veikla ir laukiami rezultatai prisideda prie Veiksmų programos 8.4.1 

uždavinio „Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti 

paslaugas šeimai“ įgyvendinimo, laukiamų rezultatų ir suplanuotų rodiklių pasiekimo. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4104807020bd11e5b336e9064144f02a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4104807020bd11e5b336e9064144f02a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4104807020bd11e5b336e9064144f02a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4104807020bd11e5b336e9064144f02a
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4104807020bd11e5b336e9064144f02a
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Pasirinktas tikslinės grupės selektyvumas, t. y. neįgaliųjų, sergančių epilepsija išskyrimas, 

yra pagrįstas ir atitinka Nacionalinę neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimu 

Nr. 1408, Veiksmų programą ir strateginio planavimo dokumentą (Veiksmų planą). 

Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa atitinka 

Pasaulinės sveikatos organizacijos 2010 m. paskelbtą rekomendaciją sergantiems epilepsija 

taikyti kompleksines gydymo, reabilitacijos paslaugas ir 2011 m. Europos Parlamento 

priimtą rezoliuciją dėl šių asmenų gyvenimo kokybės užtikrinimo. Neįgaliųjų reikalų 

departamentas Veiksmų plane numatytas kaip įgyvendinančioji institucija, nes jam yra 

pavesta užtikrinti neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, programų ir projektų, skirtų 

neįgaliųjų problemoms spręsti, įgyvendinimą (pareiga yra įtvirtinta nuostatuose). 

 

 
 
 

Viceministras      _________________     Laisvūnas Bartkevičius 
 
 (ministerijos atsakingo asmens pareigų pavadinimas)            (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

 


