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Lietuvos Respublikos vidaus reikalų mi-

nisterija inicijuoja priemonės Nr. 08.6.1- 

ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų fi-

nansavimo sąlygų aprašo (toliau - Apra-

šas) esminį keitimą.

Vis dažniau kalbame apie senstančią 

visuomenę ir senyvo amžiaus žmonių 

socialinę atskirtį. Atskirtis didėja ne tik 

dėl amžiaus, bet ir dėl negalios, trūksta-

mų lėšų, dėl to, kad, emigravus artimie-

siems, žmonės lieka gyventi vieni, dėl 

kalbos ir kultūros skirtumų. 

Šiuo metu Panevėžyje ir Varėnoje  įgy-

vendinami projektai, kurių tikslas – pa-

dėti senjorams bei neįgaliesiems rasti 

bendravimo būdų ir galimybių „Sidabri-

nės linijos“ telefonu.

„Sidabribė linija“-  tai nemokama drau-

gystės, bendravimo ir pagalbos telefonu 

linija vienišiems, atskirtį ir izoliaciją iš-

gyvenantiems garbaus amžiaus žmo-

nėms, teikianti emocinę paramą ir psi-

chologinę pagalbą, informaciją ir kon-

sultacijas, siūlanti galimybę turėti telefo-

Atnaujintas kvietimas 
teikti paraiškas pa
gal priemonę „Kom
petencijos LT“

Dėl keičiamų kvietimo 
dokumentų stabdo
mas paraiškų teiki
mas pagal priemonę 
,,Spartesnis vietos plė
tros strategijų įgyven
dinimas“

Kviečiame į seminarus 
ir konsultacijas pareiš
kėjams, ketinantiems 
teikti paraiškas pagal 
priemonę „Ikimokykli
nio ir bendrojo ugdymo 
mokyklų veiklos tobu
linimas“

ESF projektai padeda 
ieškoti „Sidabrinės 
linijos“ savanorių

Kartu su Lietuvos Respublikos ekono-

mikos ir inovacijų ministerija kviečia-

me teikti paraiškas finansuoti projektus 

pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 

priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kom-

petencijos LT“ atnaujintą 3-iąjį kvietimą.

Paraiškas teikti galima iki 2020 m. va-

sario 3 d.

Šio kvietimo tikslas yra užtikrinti nuo-

latinį darbuotojų kvalifikacijos lygio pa-

laikymą, profesinį mobilumą ir gebėji-

mą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio 

sektoriaus veiklas.

4 mln. eurų ES investicijų planuojama 

skirti  mokymams, kuriuos pabaigę as-

menys galės dirbti pagal šias informaci-

nių ir ryšių technologijų srities darbuo-

tojų profesijas: programinės įrangos kū-

rėjo, kompiuterinių žaidimų programų 

kūrėjo, programuotojo, inžinierius pro-

gramuotojo, programinės įrangos tes-

tuotojo, duomenų bazių programuotojo.

Atkreipiame dėmesį, kad norint labiau 

paaiškinti galimas šios priemonės fi-

nansavimo sąlygas, buvo pakeistas fi-

nansavimo sąlygų aprašas – jis papildy-

tas 5 priedu: Pavyzdiniu kompetencijų 

rinkiniu mokymo programoms sudary-

ti. Šio pavyzdinio kompetencijų rinkinio 

paskirtis – pateikti kompetencijų rin-

kinį, sudarantį galimybę darbuotojams 

pradėti dirbti pagal Aprašo 19.2 papunk-

tyje nurodytą profesiją. Kartu pateikia-

mos šio rinkinio sudarymo taisyklės. 

Sugrupuotų kompetencijų pagal Lietu-

vos profesijų klasifikatoriaus profesijas 

sąrašai pateikiami šio priedo 1 lentelėje.

Nuoroda į išsamią kvietimo 
informaciją.

Aprašo keitimu bus patikslintos nuostatos 

dėl verslo pradžiai reikalingų priemonių 

(t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įran-

gos) suteikimo naudotis jauno verslo su-

bjektams, siekiant panaikinti perteklinius 

reglamentavimo ribojimus. Atsižvelgiant 

į šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvie-

timo dokumentų pakeitimai, stabdomas 

paraiškų priėmimas pagal šią priemonę.

Jeigu pareiškėjas įvertina, kad planuo-
jami dokumentų pakeitimai neturės 
įtakos paraiškos vertinimui, paraišką 
jis gali teikti. Atkreipiame dėmesį, kad 

priėmus paraišką, tačiau įvertinus, kad 

minėti pakeitimai vis dėlto turi įtakos 

vertinimui, paraiškos vertinimas bus 

sustabdytas.

Kviečiame būsimus pareiškėjus (savi-

valdybes ir mokyklas, vykdančias ben-

drojo ugdymo programas), ketinančius 

teikti paraiškas pagal priemonę „Iki-

mokyklinio ir bendrojo ugdymo moky-

klų veiklos tobulinimas“, į informaci-

nius seminarus bei individualias kon-

sultacijas. 

ninį draugą, su kuriuo galima reguliariai 

kalbėtis įvairiausiomis temomis, aptarti 

aktualijas ar tiesiog pasišnekučiuoti.

Projektuose pirmiausia atrenkami ir 

apmokomi savanoriai, kurie teikia ben-

drąsias socialines paslaugas, emociškai 

palaiko senolius, organizuoja tarpusa-

vio pagalbos grupes: projekto dalyviams 

atsižvelgiant į jų galimybes, poreikius 

bei interesų sritis parenka pašnekovą 

nuolatiniam reguliariam bendravimui 

„Sidabrinėje linijoje“ per visą projekto 

laikotarpį ir ilgiau. Šie terapiniai pokal-

biai vyksta telefonu, per „Sidabrinės li-

nijos“ nuomojamą virtualų skambučių 

centrą reguliariai bent kartą per savaitę, 

tuo pačiu iš anksto sutartu laiku.

Džiugu, kad toks pats projektas jau pra-

dėtas ir Marijampolėje, o netrukus star-

tuos Kėdainiuose. Šiuose miestuose bus 

ne tik skatinama savanorystė „Sidabri-

nėje linijoje“, bet ir organizuojami edu-

kaciniai bei kultūriniai renginiai. 

 

Norintys prisijungti prie projektų, turė-

tų kreiptis tel. 8 800 800 20.

Informaciniai seminarai planuojami 

Vilniuje ir Klaipėdoje. Išsamią informa-

ciją apie seminarų laiką, vietą bei regis-

traciją į juos rasite čia.

Individualios konsultacijos vyks 2020 m. 

sausio 15, 22, 29 dienomis ir 2020 m. 

vasario 5, 12, 19 dienomis nuo 9:00 iki 

16:00 val. (pietų pertrauka 12:00 – 13:00 

val.) Vilniuje, Europos socialinio fondo 

agentūroje (Gynėjų g. 16). 

Išsami informacija dėl 
konsultacijų.

 

Aprašo pakeitimo projektą planuojama 

patvirtinti iki 2020 m. sausio 31 d.

Nuoroda į išsamią kvietimo 
informaciją.

https://www.facebook.com/pg/sidabrinelinija/about/?ref=page_internal
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-kompetencijos-lt-nr-3-atnaujintas
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-kompetencijos-lt-nr-3-atnaujintas
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/informaciniai-seminarai-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas/616
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas/617
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemone-ikimokyklinio-ir-bendrojo-ugdymo-mokyklu-veiklos-tobulinimas/617
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1

