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2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimas  

• Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija 
į darbo rinką 

• 54+ 

• Kompleksinės paslaugos šeimai  

• Integrali pagalba į namus  

• Verslumo skatinimas 
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Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 
integracija į darbo rinką 



Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (1) 

Priemonei skirta lėšų  31,3 mln. Eur  

Projektų atrankos būdas  projektų konkursas (pagal regionus) 

Suplanuotas paslaugų gavėjų skaičius 12 tūkst. asmenų 

Tinkami pareiškėjai:  nevyriausybinės organizacijos 

Tinkami partneriai viešieji ir privatieji juridiniai 
asmenys 

Priemonės tikslas –  
teikiant socialinės integracijos paslaugas, padėti socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką 



Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (2) 

Remiamos šios socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimo į darbo 
rinką veiklos: 

 Individualus, grupinis motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių 
ir darbo įgūdžių ugdymas, atkūrimas; 

 psichosocialinė pagalba; 
 profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; 
 bendrųjų gebėjimų ugdymas; profesinis mokymas; 
 praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; 
 tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus; 
 projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas; 
 tarptautinis bendradarbiavimas 



Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (3) 

Tikslinės grupės: 

• asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų; 
• nedirbantys ir nesimokantys probacijos 

pareigūnų prižiūrimi asmenys, kuriems 
paskirta laisvės atėmimo bausmė, bet jos 
vykdymas atidėtas; 

• buvę vaikų socialinės globos namų, 
specialiųjų internatinių mokyklų 
auklėtiniai (16–29 metų); 

• socialinės rizikos vaikai;  
• neįgalieji;    
• socialinės rizikos šeimos; 
 

• asmenys, nukentėję ar galėję nukentėti 
nuo prekybos žmonėmis, taip pat 
prekybos žmonėmis aukos; 

• benamiai; 
• asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys 

AIDS; 
• alkoholiu piktnaudžiaujantys asmenys 
• priklausomi nuo psichoaktyviųjų 

medžiagų asmenys; 
• prieglobstį gavę užsieniečiai;  
• socialinės pašalpos gavėjai.  



Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (4):  
1-ojo kvietimo rezultatai 

I-as kvietimas teikti paraiškas     2017 m. rugpjūtis 

Projektų sutartys pasirašytos  2018 m. kovas-balandis 

Projektų trukmė  40-48 mėn.  

Projektams skirtas finansavimas   14 mln. Eur  

Projektų skaičius  47 

Projektuose numatytas paslaugų gavėjų 
skaičius  

9,3 tūkst. asmenų 

Projektų dalyvių skaičius 2018.11.30  1,9 tūkst. asmenų 



Numatytas projektų dalyvių skaičius iš viso – 9235 asmenys  
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Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (5):  
1-ojo kvietimo rezultatai 

2018-12-01 



Lėšų ir projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal apskritis 
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Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (6):  
1-ojo kvietimo rezultatai 



Projektų, dirbančių su neįgaliaisias, skaičius pagal apskritis  
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• Projektų, dirbančių su 
neįgaliaisiais: 22  

• Neįgaliųjų šiuose projektuose: 
2015  

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (7):  
1-ojo kvietimo rezultatai 



Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką (8) 

Planai: 

 II-as kvietimas teikti paraiškas 2019 m. II pusė – 2020 
m. I ketv. (?)  

 
 Planuojama skirti lėšų suma – 16 mln. Eur 
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54+ 



54+ (1) 

Priemonei skirta lėšų  6 mln. Eur  

Projektų atrankos būdas  projektų konkursas 

Planuojamas paslaugų gavėjų skaičius 8 000 

Tinkami pareiškėjai:  nevyriausybinės organizacijos 

Tinkami partneriai Savivaldybės, nevyriausybinės ir  
darbdavių organizacijos  

Tikslinė grupė asmenys 54+ 

Priemonės tikslas –  
sukurti palankias sąlygas vyresnio darbingo amžiaus asmenims 

įsitraukti į savanorišką veiklą ir ilgiau išlikti aktyviems darbo rinkoje. 



54+(2) 

Remiamos  veiklos: 

 vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos veiklos organizavimas ir 
vykdymas (įtraukimas į savanorišką veiklą; savanorius priimančių organizacijų 
mokymai ir individualios konsultacijos, mentorystės paslaugų jiems teikimas; 
mokymo, informavimo, konsultavimo paslaugų teikimas savanoriškoje veikloje 
ketinantiems dalyvauti ir dalyvaujantiems vyresniems darbingo amžiaus asmenims); 

 vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, individualus darbas su jais, jų 
poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė 
pagalba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo 
rinkoje; 

 vyresnių darbingo amžiaus asmenų bendrųjų gebėjimų ugdymas; 
 švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos vykdymas (skatinti vyresnio darbingo 

amžiaus asmenų potencialą, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, 
formuoti teigiamą visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis) 



54+: 1-ojo kvietimo rezultatai (3) 

I-as kvietimas teikti paraiškas     2017 m. liepa 

Projektų sutartys pasirašytos  2018 m. kovas 

Projektų trukmė  36 mėn.  

Projektams skirtas finansavimas   3,77 mln. Eur  

Projektų skaičius  48 

Projektuose numatytas paslaugų gavėjų 
skaičius  

6,4 tūkst. asmenų 

2018.11.30 projektų veiklose dalyvauja 1,4 tūkst. asmenų 



Lėšų ir projektų skaičiaus pasiskirstymas pagal apskritis 
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54+: 1-ojo kvietimo rezultatai (4) 
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Kompleksinės paslaugos 
šeimai 



Kompleksinės paslaugos šeimai (1) 

Projektų vykdytojai  Savivaldybių administracijos  

Tinkami partneriai Nevyriausybinės organizacijos, 
teikiančios ne mažiau kaip 75 % paslaugų  

Tikslinė grupė Šeimos (asmenys) 

Priemonės tikslas –  
sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, 

užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios 
vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei 

padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. 



Kompleksinės paslaugos šeimai (2) 

Finansuojamos  šios paslaugos šeimai: 

 pozityvios tėvystės mokymai 
 psichosocialinė pagalba 
 šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos 
 mediacijos paslaugos 
 vaikų priežiūros paslaugos 
 pavėžėjimo paslaugos 
 
Taip pat tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai 
teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymas, tikslinių 
grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas, 
vykdomas programas 



Kompleksinės paslaugos šeimai (3) 

Pirmosios sutartys pasirašytos     2016 m. gruodis  

Paskutinė sutartis pasirašyta   2018 m. spalis 

Projektų trukmė  24-48 mėn.  

Projektams skirtas finansavimas   21 mln. Eur  

Projektų skaičius  60 

Projektuose numatytas paslaugų gavėjų 
skaičius  

29,8 tūkst. asmenų 

2018.11.30 projektų veiklose dalyvauja 26,4 tūkst. asmenų 



Kompleksinės paslaugos šeimai (4) 

Lėšų pasiskirstymas pagal apskritis 
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Kompleksinės paslaugos šeimai (5) 

Tolesni planai: 

 Planuojama (2019 m. II-III ketv.) skirti projektams papildomą finansavimą  
 Skiriant papildomą finansavimą, bus tęsiamas šių paslaugų teikimas:  

 pozityvios tėvystės mokymai 
 psichosocialinė pagalba 
 mediacijos paslaugos 
 vaikų priežiūros paslaugos ir pavėžėjimo paslaugos 

 Nefinansuojamos sociokultūrinės paslaugos 
 
 Nauja – Asmeninio asistento paslauga asmenims su fizine ir kompleksine 

negalia (Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, SAD 

ministro 2018.11.23 įsakymas Nr. A1-657) 
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Integrali pagalba į namus 



Integrali pagalba į namus (1) 

Remiamos veiklos:   • integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) 
namuose teikimas;  

• konsultavimo paslaugų (pagalbos prižiūrint patiems) 
teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems vaikus su 
negalia, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo 
amžiaus asmenis;  

• mobiliųjų komandų darbuotojų ir savanorių mokymai. 

Priemonės tikslas –  
sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) 

namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo 
amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems 

neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis  



Integrali pagalba į namus (2) 

Projektų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga     2016 m. II-III ketv. – 2019 m. 
II-IV ketv.  

Projektams skirtas finansavimas   16,3 mln. Eur  

Projektuose suplanuota paslaugų gavėjų 2,2 tūkst. asmenų 

Faktinis paslaugų gavėjų skaičius 
2018.12.04 

3,4 tūkst. asmenų (+1,8 tūkst. 
gauna konsultacinę pagalbą) 

• Slaugos ir globos paslaugų integravimo koncepcija (SADM ir SAM) 
• 2019 m. planuojamas papildomas finansavimas (iki 2020 m. I ketv.) 

Tęstinumo užtikrinimas 



Integrali pagalba į namus (3) 

Lėšų pasiskirstymas pagal apskritis 
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Verslumo skatinimas  



VERSLUMO SKATINIMO FONDAS 2014-2020   

Paskoloms skirta ES lėšų 

suma  
21,5 mln. eurų  

Fondų fondo valdytojas  Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) 

Finansinės priemonės 

valdytojas  

42 kredito unijų konsorciumas, atstovaujamas  Lietuvos centrinės kredito 

unijos  

Veikla  
Paskolų teikimas pradedantiems verslą (iki 1 m.) (kartu su pagalba 

rengiant verslo planus, konsultacijomis)  



VERSLUMO SKATINIMO FONDAS 2014-2020 (2)  

Paskolų teikimo laikotarpis iki 2023 m. rugsėjo 30 d. 

Paskolų teikimo terminas Iki 10 metų 

Paskolos suma  Iki 25 000 eurų 

Tinkami paskolų gavėjai 

1) labai mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal verslo 

liudijimą arba užsiimantys individualia veikla, kurie atitinka SVV subjekto 

statusą pagal SVV įstatymą; 

2) ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų (skaičiuojama 

nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo gauti paskolą pateikimo datos); 

3) pageidaujantys paskolos iki 25 000 Eur; 

Paskolų skaičius vienam SVV 

subjektui 

Per visą tinkamumo laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikta ne 

daugiau kaip viena paskola 



VERSLUMO SKATINIMO FONDAS 2014-2020 (3)  

Prioritetinės 

grupės 

Su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą susiduriančios asmenų 
grupės (paskolos gavėjas prioritetinei grupei priskiriamas, jei juridinio asmens 
savininkas arba pagrindinis akcininkas (pagrindiniai akcininkai sudėjus kartu), 
priklausantys prioritetinei grupei, turi 51 proc. ir daugiau įmonės akcijų, arba 
valdymo teisių): 
–           bedarbiai (per paskutiniuosius 12 mėn. iki prašymo pateikimo ne mažiau 
kaip 6 mėnesius registruoti darbo biržoje); 
–           neįgalieji 
–           asmenys iki 29 m. 
–           vyresni negu 54 metų asmenys 
–           moterys 
–           tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ darbo vietas (t. y. gauta paskola bus 
naudojama investuoti į įrangą, gamybos procesus ir (arba) saugius ir ekologiškus 
produktus, kurie turi tiesioginį poveikį energijos taupymui, atsinaujinančių 
energijos šaltinių naudojimui, išteklių ir ekosistemos saugojimui, taršos ir atliekų 
vengimui ir kt.) 



SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI   

Priemonei skirta ES lėšų suma  16 mln. eurų  

Priemonės tikslas  

Sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo 

paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje 

savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei 

išlaikyti esamas 

Tinkami subsidijų gavėjai   
Asmenys, gavę Verslumo skatinimo fondo paskolą ir ją panaudoję pagal 

paskolos sutartį  



SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI (2)   

Subsidijos paskirtis  Subsidijos dydis  

 Dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio 

išlaidų kompensavimas Verslumo skatinimo 

fondo (VSF) paskolų gavėjams, panaudojusiems 

paskolas  

 50 % nuo subsidijos (kompensuojamojo darbo 

užmokesčio išlaidų dalies) fiksuotojo įkainio, 

kurio dydis 498,48 eurų 

 Maksimali trukmė – 12 mėn. 

Dalinis darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio 

išlaidų kompensavimas VSF paskolų gavėjams, 

panaudojusiems paskolas ir patenkantiems į 

prioritetines grupes 

 75 % nuo subsidijos (kompensuojamojo darbo 

užmokesčio išlaidų dalies) fiksuotojo įkainio, 

kurio dydis 498,48 eurų 

 Maksimali trukmė – 12 mėn.  



VERSLUMO SKATINIMAS   

http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/ 

http://invega.lt/lt/subsidijos-verslo-pradziai/ 

http://invega.lt/lt/paskolos/verslumo-skatinimas-2014-2020/kaip-gauti-

paskola/ 
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www.esinvesticijos.lt 

Lingaile.Biliunaite@socmin.lt 


