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2. Tikslas: Skatinti verslumą ir gerinti vietines įsidarbinimo galimybes. 

2.1. Uždavinys: Suteikti Ukmergės miesto gyventojams profesinių ir kitų 

verslumą skatinančių įgūdžių.  

2.1.1.Veiksmas: Formuoti esančių arba grįžtančių po vaiko priežiūros atostogų, neaktyvių darbingų 

asmenų, asmenų grįžtančių iš emigracijos, praktinius ir kitus įgūdžius siekiant pritaikyti juos darbo 

rinkai; 

2.1.2. Veiksmas: Skatinti „verslas-verslui“ modelio atsiradimą, siekiant kurti naujas darbo vietas; 

 
Projektų atrankos kriterijaus (toliau 

– kriterijus) pavadinimas  

Kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai  

Didžiausias galimas 

kriterijaus balas 

1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:  

*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.  

1.1.Projektas, jo tikslas (-ai), 

uždaviniai ir veiklos turi atitikti 

Strategijos 2.1. uždavinio  

„Suteikti Ukmergės miesto 

gyventojams profesinių ir kitų 

verslumą skatinančių įgūdžių“ 

vieną iš veiksmų ir užtikrinti jo 

įgyvendinimą.  

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projektą matyti, kad projekto 

tikslas (-ai), uždaviniai, veiklos ir tikslinė grupė 

atitinka Strategijos 2.1 uždavinio ,, Suteikti 

Ukmergės miesto gyventojams profesinių ir kitų 

verslumą skatinančių įgūdžių“ vieno iš veiksmų 

(toliau – Veiksmas) pavadinimuose ir Veiksmo 

aprašyme, kuris pateiktas Strategijos dalyje 

,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas“, pateiktą informaciją apie 

Veiksmo veiklas, tikslinę grupę. 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Strategija-  Ukmergės miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategija. 

 

Aprašas- vidaus reikalų ministro 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 ,,Dėl 

Balai pagal 

bendruosius projektų 

atrankos kriterijus 

neskiriami 



2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 

skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašo (žr. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf

2cd290f1944 ). 

1.2. Į projekto veiklas įtraukiama 

ne mažiau kaip 20 darbingo 

amžiaus asmenų  

 

 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projektą matyti, kad projekto 

veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau 

kaip 20 darbingo amžiaus asmenų . 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Tikslinė grupė - asmenų grupė ar jos dalis, į 

kurią orientuota projekto veikla. 

 

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose 

dalyvaujantis  tikslinės grupės atstovas (fizinis 

asmuo). Konkrečios projekto veiklos dalyviu 

nėra laikomas konkrečią projekto veiklą 

vykdantis asmuo. 

1.3.Projektu turi būti 

prisidedama prie Strategijos 2.1.. 

uždavinio įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklio ,, Projektų 

veiklų dalyvių, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo“ 

siekimo  

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projektą galima nustatyti kad 

įgyvendinamo projekto veiklos pritrauks ne 

mažiau kaip 5 asmenis kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerės dėl dalyvavimo projekto 

veiklose praėjus šešiems mėnesiams po projekto 

veiklų. 

 

 

1.4.Projektu siekiama aiškių ir 

realių rezultatų 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei projektas tenkina abi šias sąlygas 

✓ projekto uždaviniai, veiklos ir jų 

rezultatai (rodikliai) yra aiškūs, įvykdomi; 

✓ projekto veiklos sudaro prielaidas 

įgyvendinti projekto uždavinius, o uždaviniai – 

pasiekti nustatytą projekto tikslą. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944


1.5.Visos projekto veiklos 

atitinka bent vieną iš pagal 

Aprašą galimų remti veiklų 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei visos projekto veiklos atitinka bent vieną iš 

Aprašo 10 punkto nurodytų veiklų: 

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, 

skirtos gyventojų esamai socialinei atskirčiai 

mažinti:  

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz.: 

maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugų organizavimo, 

sociokultūrinių, savipagalbos grupių), 

specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. 

pagalbos į namus, psichosocialinės ir 

intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų 

paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems 

gyventojams teikimas;  

10.1.2. informacijos apie įvairiose 

organizacijose prieinamas socialines ir kitas 

reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį 

patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas 

šias paslaugas gaunant; 

10.2. bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų 

užimtumui didinti skirtų iniciatyvų 

įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų 

padėtį darbo rinkoje: 

10.2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų 

įgūdžių įgijimas: 

10.2.1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų 

neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių 

neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą 

mokykline ar pameistrystės forma); 

10.2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų 

neformalusis švietimas (taip pat neformalusis 

profesinis mokymas, organizuojamas mokykline 

forma ar pameistrystės forma pagal 

pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su 

mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo);  

10.2.1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai 

neaktyvių asmenų savanoriška veikla;  

10.2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų 

praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas 

darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį 

nesudarius mokymo sutarties;  

10.2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai 

neaktyvių asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, 

ugdymas darbo vietoje pagal savanoriškos 

praktikos sutartį; 

10.3. bendruomenės verslumui didinti (t. y. 

verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui 

reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų 

neformalių iniciatyvų įgyvendinimas: 

10.3.1. gyventojų informavimas, konsultavimas, 

neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos 

pradėti verslą; 

10.3.2. pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.: 

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat 

mentorystės), mokymo, pagalbos randant 

tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų 

paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas 

jauno verslo subjektams; 



10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. 

y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) 

suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; 

šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, 

jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš 

Aprašo 10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų; 

10.4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos 

tinklų, reikalingų Aprašo 10.1–10.3 

papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti, 

vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti 

skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, 

kūrimas ir palaikymas (taip pat 

bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo 

vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos 

grupėmis); šiame papunktyje nurodytas 

bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos 

tinklas suprantamas kaip bendradarbiavimo 

forma, kuri lanksčiais ryšiais jungia bendrus 

tikslus turinčias organizacijas, asmenis, jų 

grupes ir įgalina juos dalytis informacija, 

žiniomis, patirtimi ir (ar) kitais būdais telktis 

vardan bendro tikslo;   

10.5. gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas 

(taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių 

dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių 

organizacijų konsultavimas, informavimas), 

atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, 

remiama tiek, kiek reikia Aprašo 10.1–10.4 

papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti; 

šiame papunktyje nurodytos veiklos 

finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos 

kartu su bent viena iš Aprašo 10.1–10.4 

papunkčiuose nurodytų veiklų. 



1.6. Projekto pareiškėjas ir 

partneris atitinka Apraše 

nustatytus reikalavimus  

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei tenkinamos šios sąlygos: 

✓ Pareiškėjas: 

➢ veiklą vykdo vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje; 

➢ jeigu pareiškėjas nėra biudžetinė įstaiga ar 

miesto vietos veiklos grupė, paraiškos teikimo 

Agentūrai dieną juridinių asmenų registre bus 

registruotas ne trumpiau kaip 1 metus; 

✓ Kiekvienas partneris (jeigu pareiškėjas 

projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu 

(-iais) veiklą vykdo vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje 

teritorijoje. 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorija - Ukmergės miesto teritorija. 

 

Besiribojanti teritorija - savivaldybės, kurios 

teritorijoje yra vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis, 

nesutampanti su vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, arba savivaldybės 

teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje 

įgyvendinama vietos plėtros strategija, teritorija, 

arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš 

dalies sutampa) su vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija. 

 

Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis 

pareiškėjas (partneris) vykdo veiklą vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jei 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje esančiu adresu yra registruota 

juridinio asmens buveinė ir (arba) yra 

nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, 

panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo 

juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą 

valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, 

atstovybė vykdo faktinę veiklą.  

Laikoma, kad juridinio asmens filialu / 

atstovybe esantis  pareiškėjas (partneris) vykdo 

veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje, jei jis vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje vykdo faktinę veiklą. 

 

Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis 

partneris vykdo veiklą besiribojančioje 

teritorijoje, jei besiribojančioje teritorijoje 

esančiu adresu yra registruota juridinio asmens 

buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį 

nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais 

teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir 

kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar 

jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo 

faktinę veiklą. 

Laikoma, kad juridinio asmens filialu, atstovybe 

esantis partneris vykdo veiklą besiribojančioje 



teritorijoje, jei jis besiribojančioje teritorijoje 

vykdo faktinę veiklą. 

1.8.Projekto biudžeto išlaidos 

yra būtinos projektui įgyvendinti. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projekto biudžetą ir išlaidas, 

galima daryti išvadą, jog visos suplanuotos 

projekto išlaidos yra susiję su projekto veiklų 

įgyvendinimu ir yra būtinos.  

1.9.Pareiškėjo ir partnerio (-ių) 

įnašo projekte procentinė dalis 

yra ne mažesnė už 3,75 proc. nuo 

visų projekto finansavimo lėšų. 

 

 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projektą matyti, kad 

pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie projekto 

finansavimo nuosavu įnašu prisidės ne mažiau 

kaip 3,75 proc. nuo visų projekto biudžeto lėšų. 

 

3,75 proc. nuo visų projekto finansavimo lėšų 

prisideda Ukmergės rajono savivaldybės 

administracija 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Pareiškėjo ir (ar) partnerio  įnašas – pareiškėjo 

ir (ar) partnerio prisidėjimas prie projektui 

įvykdyti reikalingų ir pagal Aprašą tinkamų 

finansuoti išlaidų padengimo.  

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*: 

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie 

atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę eilę prioriteto mažėjimo 

tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma –   balų. Projektų, kurie nesurinks  _ balų, 

VVG netrauks nei į VVG siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos 

plėtros projektų sąrašą 

2.1. Vietos plėtros projekto 

veiksmų pagrįstumas, 

išdėstymas laike, atsakomybės 

už vietos plėtros projekto 

įgyvendinimą pasiskirstymas, 

pajėgumas įgyvendinti vietos 

plėtros projektą. 

 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose 

aiškiai įvardinti projekto veiksmai, veiklos 

realiai suplanuotos ir išdėstytos laike, vykdomos 

reguliarios veiklos 

 

Projektams skirtini balai nustatomi tokia 

tvarka: 

20 balų skiriama projektams, kuriuos vykdant 

numatomas pakankamai reguliarus  / intensyvus 

bent vienos veiklos vykdymas, veiklos 

įvardintos aiškiai ir atitinka suplanuotus 

veiksmus. 

10 balų skiriama projektams, kuriuos vykdant 

numatomas bent vienos veiklos vykdymas ne 

daugiau nei 10 bet ne mažiau nei 6 kartus/ 

dienas per metus, veiklos įvardintos aiškiai ir 

atitinka suplanuotus veiksmus. 

Balai neskiriami projektams, kuriuos vykdant  

numatomas nepakankamai reguliaraus  / 

intensyvus veiklų vykdymas ir (arba) veiklos 

neaiškiai įvardintos ir neatitinka suplanuotų 

veiksmų. 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Laikoma, kad paslauga teikiama pakankamai 

reguliariai / intensyviai, jei ji teikiama ne 

mažiau nei 12 kartų / dienų ir ne rečiau kaip 

20 



kartą per mėnesį. 

2.2. Projekto veiklų dalyvių 

skaičius 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio 

projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti 

projekto veiklų dalyvių iš tikslinės grupės 

skaičius yra didesnis.  

 

Projektams skirtini balai nustatomi tokia 

tvarka: 

Projektams, kuriuose numatyta 25 ar daugiau 

projekto veiklų dalyvių iš tikslinės grupės, 

skiriama 20 balų. Iš likusių projektų (t. y. 

projektų, kuriuose numatyta dalyvių mažiau nei 

25, bet ne mažiau kaip 20) sudaromas projektų 

sąrašas (eilė) projekto veiklų dalyvių skaičiaus 

mažėjimo tvarka. Pirmiesiems 10 proc. projektų 

(jei gaunama procentinė reikšmė nėra sveikasis 

skaičius, atliekamas apvalinimas iki sveikojo 

skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo 

taisykles), esantiems sąrašo viršuje, skiriama 15 

balų, paskesniems  20 proc. projektų – 10 balų,  

paskesniems 30 proc. projektų – 5 balai, 

paskutiniams  40 proc. – 1 balas.  

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose 

dalyvaujantis  tikslinės grupės atstovas (fizinis 

asmuo). Konkrečios projekto veiklos dalyviu 

nėra laikomas konkrečią projekto veiklą 

vykdantis asmuo. 

20 

 

2.3. Socialinių partnerių 

organizacijoje ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės nariai) 

dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose 

Prioritetas teikiamas projektui, kurio 

projektiniame pasiūlyme  pateiktoje 

informacijoje matyti, kad po projekto pabaigos 

bus sudaryta galimybė projekto veiklų 

vykdytojams ir/ar dalyviams atlikti savanorišką 

veiklą. 

 

Projektams skirtini balai nustatomi tokia 

tvarka: 

Projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai 

aprašyta kokias priemones pareiškėjas/ partneris 

taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, 

kad projekto veiklas vykdžiusių asmenų ar 

projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų 

pasibaigus projektui vykdys savanorišką veiklą: 

15 balų- 3 ir daugiau asmenų; 

10 balų- 2 asmenys; 

5 balai- 1 asmuo. 

15 

2.4. Savanorių įtraukimas į 

projekto veiklų vykdymą 

Prioritetas teikiamas projektams, į kurių veiklų 

vykdymą numatoma įtraukti daugiau savanorių. 

Projektui skirtini balai nustatomi tokia 

tvarka: 

Projektui skiriama 10 balų, jeigu į projekto 

veiklų vykdymą numatoma įtraukti daugiau nei 

vieną savanorį, atitinkamai projekto biudžete 

planuojant nepiniginį pareiškėjo (partnerio) 

įnašą savanoriška veikla.  

Projektui skiriama 5 balai, jeigu į projekto 

veiklų vykdymą numatoma įtraukti vieną 

savanorį, atitinkamai projekto biudžete 

planuojant nepiniginį pareiškėjo (partnerio) 

10 



įnašą savanoriška veikla. Likusiems projektams 

pagal šį kriterijų neskiriama balų. 

Projektui neskiriama 10 balų, jeigu į projekto 

veiklų vykdymą nenumatoma įtraukti savanorių. 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Savanoris – savanorišką veiklą atliekantis 

asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis ir Lietuvos 

Respublikos teritorijoje teisėtai esantis 

užsienietis), ne jaunesnis kaip 14 metų. 

Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai 

atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios 

sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos 

organizatoriaus susitarimu. Savanoriškos 

veiklos organizatoriais gali būti Lietuvos 

Respublikoje įregistruoti: 

1) labdaros ir paramos fondai;  

2) biudžetinės įstaigos;  

3) asociacijos;  

4) viešosios įstaigos;  

5) religinės bendruomenės, bendrijos ir 

religiniai centrai;  

6) tarptautinių visuomeninių organizacijų 

filialai, atstovybės;  

7) politinės partijos;  

8) profesinės sąjungos; 

9) kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą 

reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių 

veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas 

pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. 

 

2.5. Pareiškėjo patirtis 

įgyvendinant panašaus 

pobūdžio veiklas 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio 

pareiškėjas ar partneris turi panašių veiklų 

įgyvendinimo patirties.  

 

Projektui skirtini balai nustatomi tokia 

tvarka: 

Panašių veiklų įgyvendinimo patirties turinčių 

pareiškėjų, partnerių projektams pagal šį 

kriterijų skiriama: kai panašios veiklos patirtis 

yra 1 metai ar daugiau - 10 balų, iki 1 metų – 5 

balai. 

Panašios patirties neturinčių pareiškėjų, 

partnerių projektams – 0 balų. 

 

Nustatant, kokią patirtį turi pareiškėjas, 

partneris, sumuojama pareiškėjo ir partnerio 

patirtis. 
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2.6. Darbingi asmenys (vietos 

bendruomenės nariai), kurių 

socialinė atskirtis sumažėjo dėl 

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo projekto veiklose 

(praėjus 6 mėnesiams po 

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF veiklose)  

Prioritetas teikiamas projektui, kurio 

projektiniame pasiūlyme  pateiktoje 

informacijoje matyti, kad po projekto pabaigos 

projekto veiklų dalyvių socialinė atskirtis 

sumažėjo. 

 

Projektui skirtini balai nustatomi tokia 

tvarka: 

Projektai kurių projektiniame pasiūlyme aiškiai 

aprašyta, kokias priemones pareiškėjas/ 

partneris taikys projekto metu ir projektui 
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pasibaigus tam, kad daugiau projekto veiklų 

dalyviais buvusių asmenų socialinė atskirtis 

sumažėtų pasibaigus projektui. 

25 balai -25 ir daugiau asmenų; 

15 balų - 20-24 asmenų; 

10 balų - 15- 19 asmenų; 

5 balai-  10-14 asmenų. 

Suma: 100 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 
 

 

 


