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Klasifikuoti skelbimai

PASLAUGOS
Skalbyklių prijungimas, taisymas.
Elektros, santechnikos darbai.
Vilnius, tel. 8 610 21 588.
Galiu prižiūrėti jūsų šunį jums išvykus
(savo namuose). Tel. 8 605 49 850.
Kompiuterių taisymas, programų instaliavimas, tvarkymas, pardavimas, dalys.
Atvažiuojame į namus.
Tel. 8 608 33 715.
AUTOMOBILIŲ REMONTAS
Kokybiškai siuvu automobilių sėdynių
užvalkalus. Taisau, keičiu suplyšusius
salonų, sėdynių apmušalus.
Tel.: 8 676 34 662, (8 5) 231 8014.
ĮVAIRŪS
PARDUODA

UAB „Vyno rūsio dovanos“
PARDUODA „La Chinata“ alyvuogių
aliejų (250 ml), pipirų mišinius
(110 g), „Pimenton“ rūkytą maltą
papriką (160 g), užtepėles (figų,
ančiuvių, alyvuogių, 190 g), užtepėles
(tuno, kukurūzų, alyvuogių, 190 g),
kartonines tūtas ir maišelius vyno
buteliams, uogienes ir marmeladus
(330 g). Tel. 8 618 55 677. Užs. LM-2309
Bronzos miltelius (aukso spalvos,
yra sertifikatas, kaina – sutartinė).
Tel. 8 610 92 720.
Ėrieną (1 kg kaina – 5 Eur) ir avieną
(1 kg kaina – 4,5 Eur). Romanovų veislės
avys šeriamos tik savo ūkyje išaugintais
pašarais.Tel. 8 646 62 929.
PERKA

Aliuminio pudrą (pigmentą).
Pasiimu pats. Tel. 8 687 92 609.
PRANEŠIMAI
PARDUODAMAS BUAB
„VIS projektas“ (įmonės kodas:
300617129) priklausantis
REIKALAVIMAS į įmonės vadovą.
Dėl papildomos informacijos kreiptis
tel. Nr. +370 686 78 088, el. p.:
robertas.dumbliauskas@gmail.com,
adresas: Traidenio g. 39–4, Vilnius.
Užs. LM-2320

BIĮ „Tomo technika“ (į. k. 144521194)
PARDUODA BŪSIMĄ REIKALAVIMĄ į
savininką TOMĄ BENDARAVIČIŲ. El. p.:
vaidas@nemokumosprendimai.lt.
Užs.LM-2319

VĮ Ignalinos atominė elektrinė
(toliau – IAE)

SKELBIA APIE ATŠAUKIAMĄ
2017 11 16 ELEKTRONINĮ
REALAUS LAIKO AUKCIONĄ
NEREIKALINGAM TURTUI
PARDUOTI.
Išsami informacija apie aukcioną
skelbiama IAE internetiniame
puslapyje www.iae.lt
skiltyje „Pasiūlymai“, „Aukcionai“.
Elektroninio aukciono
administratorius – Justas Rasikas,
tel. +370 386 24 208,
komercija@iae.lt.
Užs. LM-2313

EUROPOS SĄJUNGA

EUROPOS SĄJUNGA

KVIETIMAS NR. PMIF-2.2.1-K-01

KVIETIMAS NR. PMIF-1.1.5-K-01

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų
nacionalinės programos finansavimui gauti

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų
nacionalinės programos finansavimui gauti

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – atsakinga institucija) kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgaliotoji institucija) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 28
d. įsakymu Nr. A1-144 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų
šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 2 nacionalinio tikslo „Praktinis
bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ 1 veiksmo „Praktinis
bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimo priemonės“ projektų finansavimo
sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.2.1-K-01 (toliau – PFSA) (paskelbta TAR, 2017-03-29,
i. k. 2017-5015, pakeitimas paskelbtas TAR, 2017-10-18, i. k. 2017-16437).

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – atsakinga institucija) kartu su Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgaliotoji institucija) kviečia teikti paraiškas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos finansavimui gauti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. spalio 18 d.
įsakymu Nr. A1-538 patvirtintą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo
2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio
sistemos“ 5 veiksmo „Specialistų, dirbančių prieglobsčio srityje, gebėjimų
stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.5-K-01 (toliau –
PFSA) (paskelbta TAR, 2017-10-20, i. k. 2017-16585).

Finansuojamo veiksmo tikslas – pagerinti specialistų, dirbančių PFSA 18 punkte
nurodytų tikslinės grupės asmenų integracijos ir teisėtos migracijos srityje, kompetenciją ir gebėjimus, vykdant mokymus ir gerosios patirties mainus.
Remiamos veiklos:
1. Specialistų, nurodytų PFSA 19 punkte, mokymai (kursai, seminarai, paskaitos
ir pan.):
– PFSA 19.1 papunktyje nurodytiems specialistams skirti užsienio kalbų
mokymai (jeigu tokia kalba yra reikalinga teikiant paslaugas PFSA 18 punkte
nurodytiems tikslinės grupės asmenims);
– tarpkultūriniai mokymai;
– kiti specifiniai mokymai užsieniečių teisinės padėties ir (ar) integracijos
klausimais;
– PFSA 19.1 papunktyje nurodytiems specialistams skirtos supervizijos;
2. Specialistų, nurodytų PFSA 19 punkte, gerosios patirties mainai:
– PFSA 19 punkte nurodytų specialistų tarpusavio bendradarbiavimas;
– PFSA 19.1 papunktyje nurodytų specialistų bendradarbiavimas su Europos
Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų
specialistais (pvz., mokomosios stažuotės, vizitai, renginiai ir pan.);
3. Informacinių leidinių, skirtų PFSA 19 punkte nurodytų specialistų kompetencijai
ir gebėjimams pagerinti, rengimas ir (ar) aktualių PFSA 18 punkte nurodytų
tikslinės grupės asmenų integracijos ir (ar) teisėtos migracijos srities leidinių
užsienio kalba vertimas į lietuvių kalbą, ir (ar) leidyba (privaloma elektroninė
versija) bei platinimas. Informaciniams leidiniams taip pat taikomas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu
Nr. A1-319 patvirtintų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020
metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
(toliau – PAFT) 310.4 papunktyje nustatytas reikalavimas dėl sukurtų produktų
skelbimo. Šiame PFSA papunktyje nurodytai veiklai gali būti skiriama ne daugiau kaip 7 procentai nuo projekto išlaidų kategorijos Nr. 3 „Projekto vykdymas“
tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Veiklos, nurodytos PFSA 7.1.2 ir 7.2 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką
ir vykdomos įgyvendinant projektą. Pareiškėjas paraiškoje taip pat gali numatyti
PFSA 7.1.1 ir (ar) 7.1.3, ir (ar) 7.1.4, ir (ar) 7.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, skirtas PFSA 6 punkte numatytam veiksmo tikslui ir būtinas projekto tikslui pasiekti.
Pagal PFSA nefinansuojamos kitos veiklos, nenurodytos PFSA 7 punkte.
Galimi pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos
ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.
Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip
vieną paraišką, vertinama tik viena pareiškėjo pateikta paraiška.
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Finansuojamo veiksmo tikslas – stiprinti specialistų, dirbančių PFSA 19 punkte nurodytų tikslinės grupės asmenų prieglobsčio srityje, gebėjimus, vykdant mokymus ir
gerosios praktikos mainus bei rengiant, verčiant, platinant informacinius leidinius.
Remiamos veiklos:
1. PFSA 20 punkte nurodytų specialistų mokymai (kursai, seminarai, paskaitos
ir pan.):
– užsienio kalbų mokymai (jeigu tokia kalba yra reikalinga teikiant paslaugas PFSA 19 punkte nurodytiems tikslinės grupės asmenims);
– tarpkultūriniai mokymai;
– kiti specifiniai mokymai prieglobsčio srities klausimais;
– supervizijos;
2. PFSA 20 punkte nurodytų specialistų gerosios praktikos mainai:
– tarpusavio bendradarbiavimas;
– bendradarbiavimas su Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų specialistais (pvz., mokomosios stažuotės, vizitai,
renginiai ir pan.);
3. Informacinių leidinių, skirtų PFSA 20 punkte nurodytų specialistų kompetencijai
ir gebėjimams pagerinti, rengimas ir (ar) aktualių prieglobsčio srities leidinių
užsienio kalba vertimas į lietuvių kalbą, ir (ar) leidyba (privaloma elektroninė
versija), ir platinimas. Informaciniams leidiniams taip pat taikomas Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu
Nr. A1-319 patvirtintų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020
metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
(toliau – PAFT) 310.4 papunktyje nustatytas reikalavimas dėl sukurtų produktų
skelbimo. Šiame PFSA papunktyje nurodytai veiklai gali būti skiriama ne daugiau kaip 7 procentai nuo projekto išlaidų kategorijos Nr. 3 „Projekto vykdymas“
tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Veiklos, nurodytos PFSA 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.2 papunkčiuose, privalo būti įtrauktos į paraišką ir vykdomos projekto įgyvendinimo metu. Pareiškėjas paraiškoje
taip pat gali numatyti PFSA 7.1.4, 7.2.1 ir 7.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, skirtas PFSA 6 punkte numatytam veiksmo tikslui ir būtinas projekto tikslui pasiekti.
Pagal PFSA nefinansuojamos kitos veiklos, nenurodytos PFSA 7 punkte.
Galimi pareiškėjai – viešieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos
ar jų padaliniai, teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.
Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip
vieną paraišką, vertinama tik viena pareiškėjo pateikta paraiška.
Pagal PFSA, projektas gali būti vykdomas su partneriu(-iais). Partneriu(-iais) gali
būti viešieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai,
teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.
Pagal PFSA bus finansuojamas vienas projektas.

Pagal PFSA, projektas gali būti vykdomas su partneriu(-iais). Partneriu(-iais) gali
būti viešieji juridiniai asmenys, taip pat tarptautinės organizacijos ar jų padaliniai,
teisėtai veikiantys Lietuvos Respublikoje.

Projektui įgyvendinti numatytas 208 080,00 Eur finansavimas. Didžiausia galima
projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA numatytos sumos projektui įgyvendinti.

Pagal PFSA bus finansuojamas vienas projektas.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentai (PFSA, paraiškos forma (PAFT 2 priedas),
kitos PAFT ir PFSA nustatytos su paraiška teikiamų dokumentų formos, iš PMIF
lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma (PAFT 4 priedas)
skelbiami interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.

Projektui įgyvendinti numatytas 173 800,00 Eur finansavimas. Didžiausia galima
projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA numatytos sumos projektui įgyvendinti.
Kvietimo teikti paraiškas dokumentai (PFSA, paraiškos forma (PAFT 2 priedas), kitos PAFT ir PFSA nustatytos su paraiška teikiamų dokumentų formos, iš PMIF lėšų
bendrai finansuojamo projekto sutarties pavyzdinė forma (PAFT 4 priedas) skelbiami interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.
Užpildyta paraiška ir PFSA 37 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai
institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija).
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Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:
• asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
• pristatytos pašto kurjerio;
• atsiųstos paštu;
• atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai,
pasirašyti elektroniniu parašu.
Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo
data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data
ir laikas.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. lapkričio 30 d. 17.00 val.
Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus
skelbiama interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.
Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius
Telefonas pasiteirauti (8 5) 246 1747
Faks. (8 5) 260 8281
El. paštas: info@esf.lt

Užs. LM-2318

Užpildyta paraiška ir PFSA 38 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti įgaliotajai
institucijai, kartu pateikiant į skaitmeninę laikmeną įrašytas paraiškos ir pridedamų dokumentų kopijas (jei teikiama popierinė paraiškos versija).
Paraiškos gali būti pateiktos vienu iš šių nurodytų būdų:
• asmeniškai pristatytos pareiškėjo ar jo įgalioto asmens į įgaliotąją instituciją;
• pristatytos pašto kurjerio;
• atsiųstos paštu;
• atsiųstos elektroniniu paštu info@esf.lt kaip elektroniniai dokumentai,
pasirašyti elektroniniu parašu.
Siunčiant paštu ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo
data įgaliotajai institucijai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data
ir laikas.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas – 2017 m. gruodžio 20 d. 17.00 val.
Atsiųstos faksu ar kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos
neregistruojamos ir nevertinamos.
Informacija apie informacinius susitikimus ir (ar) galimų pareiškėjų mokymus bus
skelbiama interneto svetainėje http://esf.socmin.lt.
Paraiškos turi būti pateiktos šiuo adresu:
Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius
Telefonas pasiteirauti (8 5) 246 1747
Faks. (8 5) 260 8281
El. paštas: info@esf.lt

Užs. LM-2317

TRANSPORTO PASLAUGOS
Perkraustymo paslaugos. Pervežame pianinus, seifus, kuro katilus, statybines
medžiagas. Išrenkame ir surenkame įvairius baldus. Pakuojame. Krovėjų paslaugos.
Dirbame ir savaitgaliais. Vilnius, tel. 8 675 88 383.

