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P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo
sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m.
liepos 15 d. įsakymu Nr. A1- 364 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. Kompleksiškai
teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl
Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. Kompleksiškai teikiamų paslaugų
šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Kompleksinių paslaugų šeimai
veiksmų planas);“
2. Papildau 10.41 papunkčiu:
„10.41. paslaugos šeimoms (asmenims) karantino, riboto karantino ar
ekstremaliosios situacijos metu, kai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkio
ar epidemijos visoje šalyje, tam tikrose jos teritorijose ir (ar) objektuose taikomos
visuomenės sveikatos saugos priemonės riboja įprastą Lietuvos Respublikos įstatymuose
numatytų viešųjų paslaugų teikimą ir socialiai pažeidžiamiems asmenims sukelia
nenumatytus kasdienio gyvenimo sunkumus, siekiant užtikrinti būtinuosius šeimų (asmenų)
poreikius, – maisto produktų, medikamentų, higienos ir (ar) kitų būtinų prekių nupirkimo ir
(ar) pristatymo paslauga, pagalba sumokant mokesčius asmenims, priklausantiems didesnės
rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma grupei, senyvo
amžiaus (nuo 65 m.) ar negalią turintiems asmenims, neįgaliųjų priežiūros ir (ar) užimtumo
paslaugos, teikiamos neįgaliesiems iki 21 m., nutrūkus formaliojo ugdymo procesui, kitos
būtinuosius šeimos (asmens) poreikius padedančios užtikrinti paslaugos. Šios paslaugos
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neteikiamos šeimoms (asmenims), kurios (kurie) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka gauna ar turi teisę gauti atitinkamas socialines paslaugas;“
3. Papildau 131 punktu:
„131. Įgyvendinant Aprašo 10.41 papunktyje nurodytą veiklą, atranka gali būt
nevykdoma:
131.1. partneriui, kuris yra savivaldybės biudžetinė įstaiga arba viešoji įstaiga,
kurios savininkė yra savivaldybė;
131.2. partneriui, kuris yra atrinktas teikti Aprašo 10.1 – 10.3 papunkčiuose
nurodytas paslaugas.“
4. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„16.1. specialųjį projektų atrankos kriterijų, patvirtintą Veiksmų programos stebėsenos
komiteto 2020 m. _________ d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(____): 2016 m. gegužės 19 d.
posėdžio nutarimu Nr. 44P-15.1(17): projektai turi atitikti Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų
plano nuostatas. Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Kompleksinių paslaugų šeimai veiksmų
plano tikslams, uždaviniams, veikloms, rezultatams, tikslinei grupei, vykdytojams;“
5. Pakeičiu 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„20.1. Aprašo 10.1–10.3 ir 10.41 papunkčiuose nurodytos veiklos tinkama tikslinė
grupė yra šeima – Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, turintys ilgalaikio gyventojo leidimą
gyventi Europos Sąjungoje, išskyrus asmenis, gyvenančius stacionarioje socialinių paslaugų
įstaigoje (socialinės globos namuose);“
6. Papildau 28.72 papunkčiu:
„28.72. Aprašo 10.41 papunktyje nurodyta veikla turi atitikti Kompleksinių
paslaugų šeimai veiksmų plano 25.4 papunktyje nustatytus reikalavimus“.

_________________________

