
Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016 - 2022 m. 

6 priedas 

 

 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ PASIRINKIMO ALTERNATYVŲ VERTINIMAS 

 

 

Zarasų miesto situacijos statistinės analizės ir gyventojų poreikių tyrimo rezultatus, taip pat 

statistinės poreikių ir galimybių analizės metu nustatytas silpnybes, stiprybes, galimybes bei 

grėsmes (toliau – SSGG) nustatyti Vietos veiklos grupės (toliau – VVG) teritorijos plėtros poreikiai 

(prioriteto tvarka):  

 

I. Gyventojų ekonominio aktyvumo skatinimas ir įsidarbinimo galimybių gerinimas.  

II. Socialinės atskirties Zarasų mieste mažinimas skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų 

bendruomeniškumą.  

 

Prioritetų įgyvendinimui yra iškeliami 2 tikslai, kuriuos įgyvendina numatyti 4 uždaviniai.  

 

1 tikslu siekiama įgyvendinti I prioritetą, todėl Tikslas turi: 

 

a) prisidėti prie SSGG analizėje vardijamų problemų (silpnybių) sprendimo: 

1. Aukštas nedarbo lygis. 

2. Kuriasi mažai smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, mažėja užsienio investicijos, trūksta 

bendradarbiavimo tarp  vietos verslo.  

3. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp mokslo ir profesinio mokymo, viešojo sektoriaus bei 

verslo įmonių, ruošiant kvalifikuotus ir darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.  

 

b) išnaudoti stiprybes: 

1. Patrauklios lankytinos vietos ir objektai, pritraukiantys didėjančius turistų srautus. 

2. Augantis savarankiškai dirbančių asmenų skaičius. 

3. Taikomos aktyvios darbo rinkos priemonės prisideda prie nedarbo mažėjimo.  

4. Galimybė įgyti profesiją. 

5. Konsultacijos verslo kūrimo klausimais. 

 

c) išnaudoti galimybes: 

1. Jaunimo pritraukimas dirbti ir gyventi įgyvendinant įvairias užimtumo priemones   

2. Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimas socialinei ir ekonominei aplinkai pagerinti 

(verslo aplinka, investicinė aplinka, gyvenamoji aplinka ir kt.). 

3. Naujų paslaugų srities verslų steigimas ir plėtra dėl augančio turistų skaičiaus, stambių privačių 

investicijų pritraukimas. 

4. Mokslo, profesinio mokymo bei neformalaus ugdymo įstaigų glaudesnis bendradarbiavimas su 

kitomis institucijomis, rengiant  rinkos poreikius atitinkančius kvalifikuotus specialistus. 

 

d) šalinti grėsmes: 

1. Įmonių konkurencingumo mažėjimas dėl gyventojų skaičiaus (ir aukštos kvalifikacijos 

darbuotojų) mažėjimo. 

2. Politinė įtampa varžanti turistų iš Rytų srautą. 

 

Svarstytos tikslo alternatyvos ir jų poveikis:  

1) Padidinti Zarasų miesto patrauklumą jauniems gyventojams, užtikrinant demografinį regiono 

gyvybingumą. 



Pasirinkus šį tikslą, problemos (aukštas nedarbo lygis) sprendimas būtų nukreiptas tik į vieną iš 

tikslinių grupių. Šis tikslas prisidėtų prie 1 silpnybės sprendimo užtikrinant jauniems žmonėms 

palankias įsidarbinimo galimybes, 3 silpnybės, nes visos pusės būtų priverstos bendradarbiauti, 

šalintų 1 grėsmę, kadangi mažintų gyventojų senėjimo bei migracijos rodiklius. Visgi, tokio tikslo 

įgyvendinimas nesumažintų problemos masto, didelis darbingo amžiaus gyventojų skaičius būtų 

paliekamas esamoje, sudėtingoje situacijoje, lėšos socialinėms pašalpoms didėtų. Problemoms 

spręsti tikslinga ieškoti ilgalaikių, į visų miesto gyventojų įsidarbinimo bei užimtumo galimybių 

didinimą orientuotų priemonių. 

2) Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes. 

 

Pasirinkus šį tikslą būtų sprendžiamos visos 3 įvardytos silpnybės, šalinamos 2 įvardytos grėsmės. 

Problemos sprendimas būtų kompleksinis, pagrindinis akcentas būtų nukreiptas į naujų darbo vietų 

steigimą, skatinant smulkaus ir vidutinio verslo steigimąsi ir plėtrą. Pasirinkus tinkamas priemones, 

būtų skatinamas verslo, steigiančio aukštesnės kvalifikacijos ir gerai apmokamas darbo vietas, 

kūrimas ir plėtra, gyventojai būtų skatinami imtis iniciatyvos ir dirbti savarankiškai. Darbo jėgos 

pasiūla būtų užtikrinama sprendžiant 3 silpnybę – paskatinant bendradarbiauti mokslo ir profesinio 

mokymo, viešojo sektoriaus bei verslo įmones, kas padėtų užtikrinti kvalifikuotų ir darbo rinkos 

poreikius atitinkančių darbuotojų pasiūlos augimą mieste. Klestintis verslas išlaikys darbingo 

amžiaus gyventojus, tai pritrauks naujus investuotojus, kurie Zarasuose steigs ar plės, pageidautina 

turizmo, verslus, kas pritrauks turistus iš įvairių šalių (1 ir 2 grėsmės šalinimas). 

 

Pasirinktas 1 tikslas – Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti 

įsidarbinimo galimybes 
Svarstyta alternatyva – Padidinti Zarasų miesto patrauklumą jauniems gyventojams, užtikrinant 

demografinį regiono gyvybingumą. 

 

Tikslo efekto rodikliai: 

- 1-E-1 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Zarasų r. sav.1, skaičius: 2015 m. - 1796 . 

siektina reikšmė 2022 m. - 1850. 

- 1-E-2 Nedarbo lygis lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc.: 2015 m. - 139,8 proc., siektina reikšmė 

2022 m. - 100 proc., t. y. iki pabaigos nedarbo lygis susilygins su Lietuvos vidurkiu  

 

Rezultato rodikliai: 

- 1-R-1 Naujų įmonių steigimosi sparta (per trejus metus  rajone registruotų įmonių skaičius, 

tenkantis 1000 gyv.): 2015 m. - 3, siektina reikšmė 2022 m. – 5; 

- 1-R-2 Savarankiškai dirbantys asmenys, skaičius (pagal verslo liudijimą ir individualią veiklą): 

2015 m. – 956, siektina reikšmė 2022 m. – 1150; 

- 1-R-3 BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. - 40 

 

Nustatytam tikslui pasiekti ir optimaliausiems rezultatams užtikrinti (kaštų ir naudos santykiu), 

nagrinėjamos uždavinių alternatyvos.  

Atsižvelgiant į tai, kad siekiant gyventojų užimtumo didinimo, būtina skatinti naujų verslo subjektų 

kūrimąsi bei esamų plėtrą, kurti darbo vietas, o gyventojų turima profesija ir gebėjimai turi atitikti 

rinkos poreikius – būtina investuoti į gyventojų kvalifikacijos kėlimą. Siekiant užtikrinti, kad 

pasirinkti uždaviniai efektyviausiai užtikrintų pasirinkto tikslo įgyvendinimą, nagrinėjamos dvi 

galimos uždavinių grupės: 1. Smulkaus ir socialinio verslo kūrimo bei plėtros skatinimas; 2. 

Įsidarbinimui reikalingų darbo įgūdžių suteikimas.  

 

                                                 
1 Rodiklis atitinka Utenos regiono integruotų teritorijų vystymo programos efekto rodiklį. Šaltinis: Statistikos 

departamentas 



1.1. Uždavinys 

 

Analizuojant verslo kūrimo ir plėtros problematiką, nagrinėjamos šios uždavinio alternatyvos: 

 

1) Skatinti turizmo paslaugų sektoriaus plėtrą. 

 

Pasirinkus šį uždavinį, veiksmai būtų orientuoti tik į turizmo, kaip Zarasų r. prioritetinio sektoriaus, 

plėtrą, nenumatant galimybių kitiems sektoriams. Ši alternatyva suteiktų mažesnę naudą miesto 

gyventojams, tikslas butų įgyvendintas tik iš dalies, kadangi vien turizmo sektorius nėra pajėgus 

patenkinti darbo vietų poreikį. 

 

2)  Skirti paramą verslui steigtis ir plėstis Zarasuose. 

 

Pasirinkus šį uždavinį, lėšos būtų skiriamos verslų steigimui ir plėtrai. Visi verslo subjektai galėtų 

kreiptis dėl paramos. Tačiau Zarasų miesto vietos plėtros strategijos 2016 - 2022 m. (toliau – VPS) 

yra ribotos ir nedidelės investicijos (iki 10 tūkst. eurų) veikiantiems verslams didelės paspirties 

nesuteiktų ir miesto gyventojai realios naudos nepajustų. 

 

3) Skatinti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste. 

 

Šiuo uždaviniu būtų skatinamas naujų smulkių ir socialinių verslų kūrimas, suteikiant mokymus ir 

kt. veiklas šviečiančias verslumo tematika, taip pat, suteikiant investicijas įsigyti priemonėms verslo 

pradžiai. Naujai pradėtiems (veikiantiems iki 1 m. paraiškos pateikimo momentu) verslams būtų 

suteikiamos konsultacijos (pvz. klientų radimas, finansavimo galimybės ir kt.) padėsiančios 

įsitvirtinti rinkoje. Veikiantys ir įsitvirtinę verslo subjektai būtų eliminuojami. Tokio uždavinio 

įgyvendinimas turėtų realią naudą, būtų įgyvendintos naujos idėjos, naudą pajustų kur kas daugiau 

gyventojų.   

 

Atsižvelgiant į uždavinio alternatyvų analizės rezultatus, pasirinktas uždavinys „Skatinti 

smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste“. Uždavinys pasirinktas todėl, kad 

ugdydami gyventojų verslumo įgūdžius ir suteikdami žinių paskatinsime imtis verslo, suteikdami 

priemones – idėjas padėsime paversti realybe. Naujai veikiančio verslo konsultavimas ir pagalba 

randant tiekėjus ar klientus, padės verslams įsitvirtinti.  

 

Uždavinio produktų rodikliai: 

 1.1-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 17; 

 1.1-P-2  BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 

0, siektina reikšmė 2022 m. – 31; 

 1.1-P-3 BIVP projektų veiklų dalyvių pradėtų naujų verslų, skaičius: 2015 m. – 0, siektina 

reikšmė 2022 m. – 15; 

 1.1-P-4 BIVP projektų veiklomis sustiprinta naujai pradėtų verslų, skaičius: 2015 m. – 0, 

siektina reikšmė 2022 m. – 5; 

 1.1-P-5 Bendradarbiavimo tinklas jungiantis vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius 

pardavėjus ar perdirbėjus, skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. - 1. 

 

1.2. Uždavinys 

 

Analizuojant įsidarbinimo galimybių problematiką, nagrinėjamos kelios uždavinio alternatyvos: 

 

1) Jaunimo darbinių įgūdžių ugdymas. 

 



Uždavinio įgyvendinimas koncentruotų ribotas VPS lėšas į jaunimo darbinių įgūdžių ir 

kvalifikacijos atitinkančios vietos poreikius suteikimą. Tai prisidėtų prie jaunimo nedarbo 

mažinimo, emigracijos, stabdytų senėjimą. Tačiau, siekiant ilgalaikių ir tvarių rezultatų, problemos 

sprendimas turi būti orientuotas į ilgalaikes priemones bei apimti visas tikslines grupes, taip 

užtikrinant lėšų, skirtų socialinėms pašalpoms ir paslaugoms, poreikio mažėjimą. Ši alternatyva 

suteiktų mažesnę naudą miesto gyventojams, tikslas būtų įgyvendintas tik iš dalies. 

 

2) Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją. 

 

Šiuo uždaviniu būtų siekiama suteikti darbinės patirties jauniems žmonėms nedalyvavusiems darbo 

rinkoje, žinių ir įgūdžių, reikiamų siekiant užtikrinti rinkos poreikius atitinkančią kvalifikaciją, taip 

pat perkvalifikuoti Zarasų miesto gyventojus į laisvas (kuriamas) darbo vietas. Numatytos 

priemonės apims visas tikslines grupes, taip pat ir sunkiausią socialinę atskirtį (pvz. pabėgėliai, 

buvę nuteistieji ir kt.) patiriančiuosius, taip bus užtikrintas visapusiškas tikslo įgyvendinimas. 

 

3) Organizuoti bedarbiams Zarasų miesto gyventojams profesinius mokymus.  

 

Uždavinio įgyvendinimas koncentruotų ribotas VPS lėšas į profesinius mokymus. Uždavinys 

prisidėtų prie nedarbo mažinimo, kadangi būtų rengiami tik realius rinkos poreikius atitinkantys 

specialistai. Tačiau būtų eliminuojami išsilavinimą didmiesčiuose ar užsieny įgavę vietos 

gyventojai, kurie trokšta aukštesnės kvalifikacijos darbo vietos. 

 

Pasirinktas optimalus uždavinys „Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus 

įgūdžius ir informaciją“, kuriuo siekiama sumažinti aukštą nedarbo lygį ugdant gyventojų 

profesinius ir darbinius įgūdžius. Bus suteikta galimybė dalyvauti savanoriškose veiklose, kas 

prisidės prie asmens darbo ritmo ir socialinių įgūdžių formavimo bei tikslinė grupė bus 

supažindinama su darbine aplinka sudarant sąlygas atlikti praktiką darbo vietoje. Darbinę patirtį 

turintys galės kreiptis dėl perkvalifikavimo atitinkančio vietos darbo rinkos poreikius. Numatomas 

ir didelę socialinę atskirtį patiriančių asmenų (pvz. pabėgėliai, buvę nuteistieji ir kt.) integravimas į 

darbo rinką.  

 

Produktų rodikliai: 

 1.2-P-1 Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. - 9; 

 1.2-P-2  BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 

0, siektina reikšmė 2022 m. – 100; 

 1.2-P-3 Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ar savanorystę, skaičius: 2015 

m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 20; 

 1.2-P-4 Perkvalifikuoti ar darbo įgūdžius įgiję/patobulinę asmenys, skaičius: 2015 m. – 0, 

siektina reikšmė 2022 m. – 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 tikslu siekiama įgyvendinti 2 prioritetą, todėl Tikslas turi: 

 

a) prisidėti prie SSGG analizėje vardijamų problemų (silpnybių) sprendimo: 

4. Mažėjantis socialinės apsaugos finansavimas, didėjanti socialinė atskirtis. 

5. Nepakankamas gyventojų informavimas apie mieste teikiamas socialines ir kt. paslaugas 

socialinės atskirties mažinimui. 

 

b) išnaudoti stiprybes: 

6. Aktyvios NVO. 

 

c) išnaudoti galimybes: 

1. Jaunimo pritraukimas dirbti ir gyventi įgyvendinant įvairias užimtumo priemones. 

2. Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimas socialinei ir ekonominei aplinkai pagerinti 

(verslo aplinka, investicinė aplinka, gyvenamoji aplinka ir kt.). 

5. Savanorystės kaip darbo įgūdžių įgijimo ir socialinę atskirtį mažinančios priemonės plėtojimas 

pasinaudojant gerąja patirtimi. 

 

d) šalinti grėsmes: 

1. Nepatraukli investicinė ir gyvenamoji aplinka dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo ir senėjimo. 

 

 

Svarstytos tikslo alternatyvos ir jų poveikis:  

1) Mažinti Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį plėtojant teikiamas institucines socialines 

paslaugas. 

Pasirinkus šį tikslą, ribotos VPS lėšos būtų koncentruotos į socialines paslaugas, kurių labiausiai 

reikia, būtų prisidedama prie 4 ir 5 silpnybių sprendimo, 1 grėsmės mažinimo. Tikslo 

įgyvendinimas neabejotinai patenkintų socialinių paslaugų poreikį, sumažintų naštą savivaldybės 

biudžetui, tačiau didintų biurokratinių biudžetinių soc. paslaugas teikiančių įstaigų personalą, 

nedidintų konkurencijos su NVO ar verslo sektoriumi, efektyvumo, o tuo pačiu ir paslaugų 

kokybės. Be to, socialinę atskirtį patiriantiems reikia ne tik socialinių paslaugų (kaip jos 

apibrėžiamos Socialinių paslaugų kataloge2), tačiau elementaraus bendravimo ir/arba 

bendradarbiavimo su kitais bendruomenės nariais.   

2) Mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį. 

Pasirinkus šį tikslą, būtų mažinama socialinė atskirtis, vystant socialinių paslaugų įvairovę, jų 

pritaikomumą asmenų individualiems poreikiams bei būtų bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, socialinių paslaugų teikimas būtų perkeliamas arčiau žmonių, būtų įgyvendinamas 

laipsniškas perėjimas nuo institucinės prie bendruomeninės globos. Tikslas apimtų ir kitas 

paslaugas skirtas socialinės atskirties mažinimui: savanorystę, bendras veiklas per meną, kultūrą ir 

kūrybą. Toks uždavinys ne tik diversifikuotų socialinių paslaugų teikėjus, tačiau padidintų ir jų 

kokybę, padidintų Zarasų miesto gyventojų bendruomeniškumą.  

 

 

Pasirinktas 2 tikslas – Mažinti esamą Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį. 

Svarstyta alternatyva – Mažinti Zarasų miesto gyventojų socialinę atskirtį plėtojant teikiamas 

institucines socialines paslaugas 

 

                                                 
2 Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 



Tikslo efekto rodiklis:  

 2-E-1 Teigiamas socialinė atskirties ir skurdo situacijos vertinimas, proc.: 2015 m. – 16, 

siektina reikšmė 2022 m. – 30; 

 

Rezultato rodikliai:  

 2-R-1 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos 

bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, proc., t.y. iki 

2022 m. pabaigos 10 proc. veiklose dalyvavusių asmenų įsitrauks į savanorystę;  

 2-R-2 Asmenys Zarasų mieste gaunantys socialines ir kitas paslaugas skirtas socialinės 

atskirties mažinimui: 2014 m. – 12743, siektina reikšmė 2022 m. – 1644. 

 

 

Nustatytam tikslui pasiekti ir optimaliausiems rezultatams užtikrinti (kaštų ir naudos santykiu), 

nagrinėjamos uždavinių alternatyvos.  

 

Atsižvelgiant į tai, kad siekiant socialinės atskirties mažinimo ir gyvenimo kokybės gerinimo, 

būtina teikti socialines paslaugas atitinkančias asmenų poreikius, užtikrinant paslaugų prieinamumą 

bei aukštą kokybės lygį, taip pat būtina asmenis motyvuoti ne tik naudotis teikiamomis 

paslaugomis, bet ir dalyvauti visaverčiame visuomeniniame gyvenime, nagrinėjamos dvi uždavinių 

grupės: 1. Socialinių paslaugų prieinamumo bei kokybės gerinimas; 2. Asmenų, esančių socialinėje 

atskirtyje, įsitraukimo į bendruomeninį gyvenimą skatinimas.  

 

2.1. Uždavinys 

 

Analizuojant socialinių ir kitų viešųjų paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius bei skatinančių 

bendruomeniškumą, problematiką, nagrinėjamos uždavinio alternatyvos: 

 

1) Išplėsti socialinių paslaugų spektrą. 

 

Uždaviniu būtų sprendžiama socialinių paslaugų poreikių augimo problema, išplėtus paslaugas tiek 

kiekiu, tiek rūšimis būtų patenkintas socialinių paslaugų poreikis. Taip problema būtų sprendžiama 

tik iš dalies, kadangi daugeliui socialinę atskirtį patiriančių gyventojų reikia ne tik socialinių, bet ir 

kitų paslaugų skatinančių įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą ir taip mažinantį socialinę atskirtį.  

 

2) Remti socialines ir kitas paslaugas teikiančias bendruomenines organizacijas ir kitas NVO.  

 

Uždaviniu būtų sprendžiama socialinių paslaugų poreikių augimo problema, sprendžiama kitų 

paslaugų skatinančių įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą ir taip mažinantį socialinę atskirtį 

problema. Uždavinys VPS lėšas koncentruotų į bendruomenines organizacijas ir kitas NVO, tačiau 

jų pajėgumas teikti kvalifikuotas socialines paslaugas nėra pakankamas, todėl būtinos ir patirtį 

turinčios įstaigos.  

 

3) Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste. 

 

Ši alternatyva apima paslaugų, atitinkančių gyventojų poreikius teikimą, pasitelkiant bendruomenių 

ir nevyriausybinių organizacijų pagalbą bei naudojant turimą infrastruktūrą taip pat įstaigas jau 

teikiančias soc. paslaugas. Didinant  paslaugų teikėjų skaičių, šios paslaugos būtų prieinamos 

greičiau, atsirastų konkurencija ir papildomumas taip būtų užtikrintas tiek paslaugos kokybės, tiek 

prieinamumo aspektas. Būtų remiamas paslaugų skatinančių įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą 

įgyvendinimas, remiamos iniciatyvos, skirtos viešinti socialines ir kitas viešąsias paslaugas.  

                                                 
3 Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus informacija, 6 lentelė 



 

 

 

Atsižvelgiant į uždavinio alternatyvų analizės rezultatus, pasirinktas uždavinys „Didinti 

socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste“. Uždavinys sudarys 

galimybę socialinių ir kitų paslaugų, mažinančių soc. atskirtį, įgyvendinimui, kas lems gyventojų, 

priklausančių socialinės rizikos grupėms skaičiaus mažėjimą.  

 

Produktų rodikliai: 

 2.1-P-1 projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 10; 

 2.1-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 

0, siektina reikšmė 2022 m. – 100.   

 

 

2.2. Uždavinys 

 

Analizuojant asmenų, esančių socialinėje atskirtyje, žemos motyvacijos dalyvauti 

bendruomeniniame gyvenime problematiką, nagrinėjamos kelios uždavinio alternatyvos: 

 

 

1) Remti veiklas, įtraukiančias neįgalius asmenis ir šeimas, patiriančias socialinę atskirtį. 

 

Pasirinkus šį uždavinį būtų koncentruojamasi į šiuo metu didžiausią socialinę atskirtį patiriančias 

tikslines grupes, tačiau problema būtų sprendžiama tik iš dalies. Jau analizuojant tikslus, nurodoma 

visų socialiai pažeidžiamų grupių integracijos svarba neišskiriant vienos grupės. Šios grupės yra 

aktualiausios šiuo metu, tačiau kadangi siekiama ilgalaikių rezultatų nereikia ties jomis apsibrėžti, 

kadangi periodu iki 2022 m. tikslinės grupės gali pasikeisti. Taigi, ši alternatyva yra trumpalaikis, 

neapimantis visų tikslinių grupių problemų sprendimas.  

 

2) Remti veiklas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. 

 

Pasirinkus šį uždavinį būtų koncentruojamasi į visas socialinę atskirtį patiriančias tikslines grupes. 

Tačiau problema būtų sprendžiama tik iš dalies, kadangi veiklos būtų skirtos tik socialinę atskirtį 

jau patiriantiems asmenims ir dalyviai pagrinde būtų minėti asmenys. Siekiant tvariai mažinti 

socialinę atskirtį, asmenys turi būti įtraukti į bendruomeninį gyvenimą ir dalyvauti bendrose 

veiklose su kitais žmonėmis. Toks požiūris duotų ilgalaikį ir tvarų rezultatą mažinant socialinę 

atskirtį.  

 

3) Vykdyti socialinės atskirties mažinimą skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir 

įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą. 

 

Šiuo uždaviniu siekiama skatinti naujas ir esamas iniciatyvas apjungiančias Zarasų miesto 

gyventojus bendruomeninei veiklai ir koordinuotai savanorystei, taip užtikrinant efektyvesnį 

socialiai pažeidžiamų gyventojų įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą bei integraciją į visuomenę. 

Taip pat, bus skatinamos interaktyvios kūrybinės veiklos, inicijuojami projektai, kurie bus nukreipti 

į kartų bendradarbiavimą, informacinio karo poveikio mažinimą ir pabėgėlių integraciją. Tokios 

veiklos suteiks ilgalaikį ir tvarų rezultatą mažinant socialinę atskirtį. 

 

 

Atsižvelgiant į uždavinio alternatyvų analizės rezultatus, pasirinktas uždavinys „Vykdyti 

socialinės atskirties mažinimą skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir 



įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą“. Įgyvendinant šį uždavinį bus pasiekiamas kompleksinis 

pokytis, orientuotas į ilgalaikius rezultatus. Įvairiomis interaktyviomis bei inovatyviomis 

priemonėmis bus siekiama padidinti socialinėje atskirtyje esančių asmenų pasitikėjimą, suteikti 

jiems galimybę integruotis į bendruomenę bei būti jos dalimi. Analizuojant šią sritį įvairios, 

skirtingų sričių organizacijos bendraus tarpusavyje, dalinsis gerąja patirtimi, siekdami rasti 

efektyviausias socialinės atskirties mažinimo priemones ir taip užtikrinti sėkmingą gyventojų 

integraciją bei didesnį įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą.  

 

Produktų rodikliai: 

 2.2-P-1 projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. – 0, siektina reikšmė 2022 m. – 16; 

 2.2-P-2 BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius: 2015 m. – 

0, siektina reikšmė 2022 m. – 270.   

 

 


