
Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016 - 2022 m. 

7 priedas 

 

 

LĖŠŲ POREIKIO VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMUI PAGRINDIMAS 

 

Strategijos tikslo 1. Paskatinti Zarasų miesto gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes uždavinio 1.1 

Skatinti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste įgyvendinimui numatyti veiksmai ir išlaidos: 

 

Veiksmas: 1.1.1. Naujų verslo ir socialinio verslo iniciatyvų kūrimo skatinimas, numatoma suma 145.000,00 Eur, rodiklis – 15 

dalyvių.  

Pagrindimas: Naujų verslo ir socialinio verslo iniciatyvų kūrimo skatinimas stipriai prisidės prie tikslo įgyvendinimo bei spręs 

aktualią Zarasų miesto problemą – kuriasi mažai smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, mažos užsienio investicijos, nėra stambių 

privačių investicijų. Efektyviems ir ilgalaikius rezultatus užtikrinantiems veiksmams būtinas didelis dėmesys bei didesnės investicijos. 

Planuojama, jog vienam dalyviui skiriama suma neviršys 10.000,00 Eur, taip kaip numatyta Atmintinės apie numatomas projektų 

finansavimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas 

ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygų 3.3. punkto 33.3. 

reikalavime. 

 

Veiksmas: 1.1.2. Bendradarbiavimo tinklų jungiančių vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius pardavėjus ar perdirbėjus kūrimas, 

numatoma suma 40.000,00 Eur, rodiklis – 1 tinklas. 

Pagrindimas: Planuojama, jog bus pateiktas projektas, kuriame numatoma įdarbinti vieną asmenį 0,6 etato 6 metų laikotarpiui. 

Statistikos departamento duomenimis, darbo užmokesčio valandinis įkainis apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. 

3K vidutiniu mėnesinių bruto darbo užmokesčiu, kuris yra 722,30 Eur. Atsižvelgus į tai, kad veikla bus įgyvendinama 6 metus, 

įvertinamas galimas darbo užmokesčio pokytis, 12 proc. 

Darbo užmokestis sudarys: 6 metai x 12 mėn. x 0,6 vidut. DU = 31.203,36 Eur x 12 proc. = 37.444,00 Eur 

Darbo vietos įrengimui reikės:  



 nešiojamas kompiuteris su OS, klaviatūra, pelė – 1.200,00 Eur1 

 spausdintuvas – 150,00 Eur2;  

 mobiliojo telefono aparatas – 300,00 Eur3;   

 darbo baldai (stalas, kėdės, lentynos ir kt.) – 546,00 Eur4.  

Iš viso – 2.196,00 Eur.  

Kanceliarinėms ir kitoms, darbui reikalingoms priemonėms bei prekėms skiriama 60,00 Eur metams, tad iš viso 60,00 Eur x 6 metai = 

360,00 Eur 

 

Veiksmas: 1.1.3. Naujai veikiančio verslo stiprinimas, numatoma suma 15.000,00 Eur, rodiklis – 5 dalyviai.  

Pagrindimas: Planuojama, jog vienam dalyviui skiriama suma neviršys 10.000,00 Eur, taip kaip numatyta Atmintinės apie 

numatomas projektų finansavimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės 

įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

sąlygų 3.3. punkto 33.3. reikalavime. 

 

 

Uždavinio 1.2 Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją įgyvendinimui numatyti veiksmai ir 

išlaidos: 

Veiksmas: 1.2.1. Iniciatyvų skirtų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių darbo įgūdžių įgijimui rėmimas, numatoma suma 

50.000,00 Eur., planuojamas rodiklis – 40 dalyvių, 5 projektai.  

Pagrindimas: Planuojama, jog pateiktų projektų lėšų poreikis veikloms neviršys Atmintinės apie numatomas projektų finansavimo 

pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su 

skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygų priemonės veiklų 3.2. 

punktuose 29.2 ir 29.3 (29.3.1, 29.3.2) keliamus reikalavimus.  

                                                 
1 http://www.elektromarkt.lt/Kompiuterine-technika/Nesiojami-kompiuteriai/5/,  
2 http://www.elektromarkt.lt/index.php?stoken=DD1454C7&force_sid=&lang=2&cl=search&searchcnid=&searchparam=spausdintuvas 
3 http://www.1a.lt/telefonai_plansetiniai_kompiuteriai/telefonai/mobilieji_telefonai 
4 http://www.baldai.lt/darbo_stalai, http://www.baldai.lt/biuro_baldai/biuro_kedes 



Praktinių darbo įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo vietoje veiklos metu yra planuojama preliminariai 100 val. praktikos vienam 

asmeniu. Planuojama, kad praktiką atliks 10 asmenų. 

Numatoma, kad darbo užmokestis už 100 val. vadovavimą praktikai sudarys 431,00 Eur, remiantis Lietuvos Respublikos 2015 m. 3 

ketv. vidutiniu mėnesinių bruto darbo užmokesčiu, kuris yra 722,30 Eur., kai vidutinis mėnesinis darbo valandų skaičius 167,5 val. 

Praktinių darbo įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo vietoje išlaidas apims Atmintinės apie numatomas projektų finansavimo pagal 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygų priemonės veiklų 3.2. punkte 29.3 

numatytos veiklos. 

Iš viso skiriama: 431,00 Eur (722,3 Eur/167,5 x 100 val.) x 10 asm. = 4.310,00 Eur 

Planuojama, kad projekto veiklų dalyviai atliks savanorišką veiklą, kuri vyks 3 mėnesius. Planuojama, kad savanoriškoje veikloje 

dalyvaus 30 asmenų. Savanoriškos veiklos išlaidas apims Atmintinės apie numatomas projektų finansavimo pagal 2014-2020 m. 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo 

priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygų  priemonės veiklų 3.2. punkte 29.2 numatytos 

veiklos. Būtiniausioms reikmėms apmokėti savanoriui būtiniausių išlaidų ir darbo priemonių apmokėjimui numatoma 350,00 Eur/mėn, 

kas atitinka minimalią mėnesinę algą Lietuvoje.  

Iš viso skiriama: 350,00 Eur x 3 mėn. x 30 asm. = 31.500,00 Eur 

  

Veiksmas: 1.2.2. Sunkiausią socialinę atskirtį (pvz. pabėgėliai, buvę nuteistieji ir kt.) patiriančių žmonių įtraukimas į ekonominę ir 

socialinę veiklą, numatoma suma 15.000,00 Eur, rodiklis – 10 dalyvių, 2 projektai.  

Pagrindimas: Planuojama, jog šiai veiklai įgyvendinti bus organizuojami mokymai ir konsultacijos, užtikrinant, kad vienam dalyviui 

skiriama suma neviršytų 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių, kaip numatyta Atmintinės apie numatomas 

projektų finansavimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems 

didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygų 29.1.1 

punkte. 

Planuojama apmokyti 5 pabėgėlius, suteikiant suteikti jiems socialinei integracijai reikiamų įgūdžių, lietuvių kalbos pagrindų, kultūros 



bei istorijos žinių (vidutinė mokymų kaina 550,00 Eur 50 akad. val. kursas5). Iš viso: 5 asm. x 550,00 Eur. = 2.750,00 Eur.  

Taip pat planuojama pabėgėliams suteikti konsultacijų teisiniais, psichologiniais bei įsidarbinimo klausimais, planuojama vienam 

asmeniui skirti 60 akad. val. konsultacijų. Vadovaujantis ESFA Paslaugų vidutinių rinkos kainų duomenų bazėje pateiktomis 2015 m. 

kainomis6, nurodyta, kad vidutinė psichologo 1 val. konsultacija kainuoja 15,60 Eur, teisininko – 13,60 Eur, tad bendra vidutinė 

konsultacijos kaina yra 14,60 Eur. 

Iš viso skiriama: 60 akad. val. x 14,60 Eur x 5 asm. = 4.380,00 Eur.  

Planuojama, kad bus apmokyti 5 re-emigrantai ar iš įkalinimo įstaigų sugrįžę asmenys, suteikiant jiems socialinei integracijai 

reikiamų įgūdžių. Socialinę atskirtį dažnai lemia individualūs veiksniai, tokie kaip motyvacijos ar kvalifikacijos trūkumas, žemas 

savęs vertinimas, pokyčių baimė, pasyvumas, verslumo stoka. Tad planuojama vykdyti bendrųjų gebėjimų mokymus, kurių metu bus 

siekiama sustiprinti tikslinės grupės motyvaciją, pasitikėjimą savimi bei sumažinti pokyčių baimę. Vadovaujantis ESFA Paslaugų 

vidutinių rinkos kainų duomenų bazėje pateiktomis 2015 m. kainomis6, nurodyta, kad bendrųjų įgūdžių mokymų vidutinė kaina yra 

1.000,00 Eur (grupei iki 5 asmenų). Planuojama suorganizuoti 4 skirtingus bendrųjų gebėjimų mokymus. 

Iš viso skiriama: 5 asm. x 4 dienos x 1.000,00 Eur = 4.000,00 Eur   

Taip pat planuojama re-emigrantams ar iš įkalinimo įstaigų sugrįžusiems asmenims suteikti konsultacijų teisiniais, psichologiniais bei 

įsidarbinimo klausimais, planuojama vienam asmeniui skirti 60 akad. val. konsultacijų.  

Vadovaujantis ESFA Paslaugų vidutinių rinkos kainų duomenų bazėje pateiktomis 2015 m. kainomis, nurodyta, kad vidutinė  

psichologo 1 val. konsultacija kainuoja 15,60 Eur, teisininko – 13,60 Eur, tad vidutinė konsultacijos kaina yra 14,60 Eur. 

Iš viso skiriama: 60 akad. val. x 14,60 Eur x 5 asm. = 4.380,00 Eur.  

 

Veiksmas: 1.2.3. Zarasų miesto gyventojų perkvalifikavimas į laisvas (kuriamas) darbo vietas, numatoma suma 15.000,00 Eur, 

rodiklis – 55 dalyviai, 2 projektai.  

Pagrindimas: Yra numatoma, kad vienam dalyviui skiriama suma neviršys 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos 

dydžių, kaip numatyta Atmintinės apie numatomas projektų finansavimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 

,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygų 29.1.1. punkte.  

                                                 
5 http://www.auditorija.lt/mokymai-kursai/4053-intensyvus-lietuviu-kalbos-kursai-uzsienieciams 
6 http://www.esf.lt/lt/pareiskejams/kaip_parengti_projekta/rinkos_analize 



Planuojama surinkti 3 mokymų grupes, kurių kiekvienoje vidutiniškai dalyvaus 16-17 dalyvių, pagal mokymų specifiką bei poreikį. 1 

mokymų grupei skiriamos 3 mokymo programos, viena mokymo programa 50 akad. val. (technologijos mokymai, 1 akad. val. 1 

žmogui 1,58 Eur, informacinės technologijos 1 akad., val. 1 žmogui – 2,30 Eur, technologijos (siuvimas)7) – 1 akad. val. 1 žmogui 

2,26 Eur ). 

Iš viso skiriama: 3 gr. x (1,58 Eur x 16 x 50 + 2,3 Eur x 16 x 50 + 2,26 Eur x 16 x 50) = 14.736,00 Eur 

 

Strategijos uždavinio 2.1 Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste įgyvendinimui numatyti 

veiksmai ir išlaidos: 

 

Veiksmas: 2.1.1. Plėtoti socialines paslaugas jas tobulinant ar kuriant alternatyvas, numatoma suma 90.000,00 Eur, rodiklis – 90 

dalyvių, 9 projektai.  

Pagrindimas: Vykdant projektus bus plėtojamos socialinės paslaugos, siekiant užtikrinti didesnę jų kokybę, gyventojų poreikių 

atitikimą ir prieinamumą, kuriamos alternatyvos. Socialinių paslaugų plėtra ar jų tobulinimas bei alternatyvų kūrimas stipriai prisidės 

prie tikslo įgyvendinimo bei spręs aktualią Zarasų miesto problemą – mažėjantis socialinės apsaugos finansavimas, didėjanti socialinė 

atskirtis. Analizuojant esamą situaciją Zarasų mieste, socialines paslaugas teikiančių įstaigų finansavimas pastaraisiais metais mažėjo, 

o Nevyriausybinėms organizacijoms buvo skiriama kasmet vidutiniškai apie 3.200 Eur (Zarasų miesto vietos plėtros strategija 

2016-2022 m., II. Teritorijos, kuriai rengiama vietos plėtros strategija, analizė). Efektyviems ir ilgalaikius rezultatus užtikrinantiems 

veiksmams būtinas didelis dėmesys bei didesnės investicijos.  

Remiantis Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 5 dienos patvirtintame Sprendime Nr. SP-256 dokumente 

nurodytomis kainomis, preliminariai numatomos šios veiklos, kuriomis bus plėtojamos ir tobulinamos socialinės paslaugos: 

 Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kaina – 370,46 Eur/mėn. Numatoma šias paslaugas teikti 30 dalyvių, 

lankantis 5 mėnesius. Iš viso skiriama: 370,46 Eur x 40 asm. x 5 mėn., = 74.092,00 Eur. 

 Dienos socialinė globa, 1 val. įkainis 2,20 Eur. Numatoma šias paslaugas teikti 60 asmenų, kiekvienam po 4 val. Iš viso 

skiriama: 2,20 Eur x 60 asm. x 120 val. = 15.840,00 Eur.  

Įgyvendinamais projektais bus siekiama, kad problemų sprendimas būtų nukreiptas ne į trumpalaikio (pvz., pašalpų mokėjimas) 

                                                 
7 http://www.gpbite.eu/lt/neformalus-mokymas/svarbi-informacija 



laikotarpio, bet į ilgalaikius (pvz., socialinę atskirtį ar ekonominių problemų turinčiam asmeniui suteikti tinkamą pagalbą, kuri padėtų 

jam integruotis į visuomenę ir užsidirbti pačiam) rezultatus. 

 

 

Veiksmas: 2.1.2. Iniciatyvų skirtų viešinti socialines ir kitas viešąsias paslaugas rėmimas, numatoma suma 10.000,00 Eur, rodiklis – 

10 dalyvių, 1 projektas.  

Pagrindimas: Įgyvendinant šį uždavinį planuojama jog bus pateiktas projektas, kurio metu pasitelkiamos viešinimo priemonės. 

Preliminariai numatomos šios veiklos: 

Renginiai. Organizuojami 2 renginiai, vienas projekto įgyvendinimo pradžioje (informuojant apie projekto tikslus, uždavinius, 

įgyvendinimo eigą ir kt.), kitas – pabaigoje (informuojant apie pasiektus rezultatus, gerosios patirties dalinimąsi ir pan.). Renginių 

trukmė 6 val., renginiui bus reikalingos moderatoriaus paslaugos, informaciniai medžiagai parengti bus įdarbinti 2 asmenys 0,25 etato 

(renginio organizavimui, koordinavimui ir kitiems darbams), 2 kavos pertraukėlės, salės nuoma, įranga. Renginyje dalyvaus 50 asm.  

Iš viso renginių išlaidos sudarys: 2 renginiai x (968,00 Eur + 0,25 x 2 asm. x 722,30 Eur + 2 x 2,10 Eur x 50 asm.+ 83,80 Eur + 50,20 

Eur) = 3.346,30 Eur8 

Informaciniai renginiai. Daroma prielaida, jog bus vykdomi 3 informaciniai renginiai bendruomenėje/savivaldybėje, viešų renginių 

metu, kuriuose dalyvaus visos suinteresuotos šalys, jų metu bus informuojama apie socialinių paslaugų plėtrą, kitas viešąsias 

paslaugas, organizacijų bendradarbiavimą. Renginių trukmė 3 val., renginiui bus reikalinga moderatoriaus, informaciniai medžiagai 

parengti bus įdarbintas 1 asmuo 0,25 etato, kavos pertraukėlė, salės nuoma, įranga. Renginyje dalyvaus 50 asm.  

Iš viso renginių išlaidos sudarys: 3 renginiai x (605,00 Eur + 0,25 x 1 asm. x 722,30 Eur + 2,10 Eur x 50 asm.+ 83,80 Eur + 50,20 Eur) 

= 3.073,73 Eur8 

Straipsniai. Informacija vietinėje ir regioninėje spaudoje apie teikiamas socialines ir kitas viešąsias paslaugas, bus publikuojama 10 

straipsnių per visą laikotarpį. Vietinėje spaudoje straipsnio kaina – 35,00 Eur, regioninėje – 90,00 Eur. Iš viso straipsniams reikės – 6 x 

35,00 Eur + 4 x 90,00 Eur = 570,00 Eur8. Straipsnių parengimui bus įdarbinamas ekspertas 0,3 etato, tam skiriama: 0,3 x 722,3 = 

217,00 Eur.  

Informacija internete – straipsniai bus talpinami Zarasų rajono savivaldybės svetainėje, Zarasų miesto vietos veiklos grupės 

                                                 
8 http://www.esf.lt/lt/pareiskejams/kaip_parengti_projekta/rinkos_analize 



svetainėje. 

Tiesioginis informavimas. Siekiant užtikrinti kuo didesnę ir efektyvesnę informacijos sklaidą, bus išleistas lankstinukas, kuriame bus 

sudėta visa informacija apie teikiamas socialines ir kitas viešąsias paslaugas. Planuojama, į šią veiklą įtraukti socialinius darbuotojus, 

kurie yra arčiausiai socialinės rizikos grupių. Socialiniai darbuotojai lankytųsi socialinių pašalpų gavėjų, socialinės rizikos šeimų ir 

kiti tikslinės grupės atstovų namuose, informuodami apie teikiamas paslaugas bei teikdami papildomą informaciją. Projekte dirbs 2 

darbuotojai, kurie parengs informaciją lankstinukui bei organizuos mažiausiai mėnesį trunkančią akciją. Iš viso darbo užmokesčiui 

skiriama: 167,509 x 2 x 7,0210 Eur = 2.351,7 Eur 

Lankstinukai. Bus leidžiami spalvoti lankstinukai: 176,4 Eur (1.000 vnt.) + 44,1 Eur (dizainas) = 220,50 Eur11 

Plakatai. Bus leidžiami plakatai: 99,40 Eur (30 vnt. didelių) + 29,40 Eur (dizainas) + 55,90 Eur (30 vnt. mažesnių) + 29,40 Eur 

(dizainas) = 214,10 Eur1 

 

Strategijos uždavinio 2.2 Vykdyti socialinės atskirties mažinimą skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į 

bendruomenės gyvenimą įgyvendinimui numatyti veiksmai ir išlaidos: 

 

Veiksmas: 2.2.1. Skatinti naujas ir esamas iniciatyvas apjungiančius Zarasų miesto gyventojus bendruomeninei veiklai ir 

koordinuotai savanorystei, numatoma suma 70.000,00 Eur, rodiklis – 10 projektų, 150 dalyvių.  

Pagrindimas: Siekiant skatinti naujas ir esamas iniciatyvas, planuojama, kad bus gauta 10 projektų, kurie bus orientuoti į gyventojų 

bendruomeninės veiklos ir koordinuotos savanorystės apjungimą. Numatoma vienam projektui vidutiniškai skirti apie 7.000,00 Eur, 

vienam dalyviui skiriama suma neviršys 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių, planuojama suma 500,00 

Eur. Tokia vidutinė kaina nustatyta remiantis jau įgyvendintų projektų patirtimi:  

Lietuvos verslo konfederacijos įgyvendintas projektas „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas”, kuriuo siekiama plėtoti 

neformalųjį mokymąsi ir įvairias jo formas, tame tarpe ir savanorystę, kaip svarbią patirtį, padedančią gerinti jaunimo profesinius 

gebėjimus ir kompetencijas, didinančią jo galimybes įsidarbinti, stiprinančią solidarumo jausmą, ugdančią socialinius įgūdžius, 

palengvinančią integraciją į visuomenę ir skatinančią pilietiškumą. Projekto biudžetas 270.707,83 Eur. Projekte dalyvavo 500 

                                                 
9 Vidutinis mėnesinis darbo valandų skaičius 167,5 val. 
10 Atsižvelgiant, kad sociainiai darbuotojai/padėjėjai yra arčiausia namų, imamas socialinio darbuotojo įkainis. 
11 http://www.esf.lt/lt/pareiskejams/kaip_parengti_projekta/rinkos_analize 



dalyvių, tad vienam dalyviui skiriama 540,00 Eur.  

Viešosios įstaigos Šiaulių universiteto gimnazijos įgyvendintas projektas „Visuomenės įgalinimas socialinės partnerystės kontekste - 

pilietinių kompetencijų ugdymas inovatyviais aktyvios įtraukties metodais”, kuriuo siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią 

atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare bei turinčią būtinas kompetencijas 

laimingam gyvenimui kurti. Projekto biudžetas 103.063,02 Eur. Projekte dalyvavo apie 200 dalyvių, tad vienam dalyviui 

skiriama apie 500,00 Eur. 

Šeimų universiteto kartu su Lietuvos Tėvų forumu įgyvendintas projektas „Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė – ateities 

Lietuva”, kuriuo siekiama aiškių organizacinių ir institucinių pokyčių pačiose mokyklose, jų valdyme ir sprendimų priėmimo 

mechanizme, bendruomenių organizavime ir bendradarbiavimo su partneriais galimybėse. Projekto biudžetas 261.480,83 Eur. 

Projekte dalyvavo 650 dalyvių, tad vienam dalyviui vidutiniškai skiriama 400,00 Eur. 

 

 

Veiksmas: 2.2.2. Projektų iniciavimas kurie nukreiptų į kartų bendradarbiavimą, informacinio karo poveikio mažinimą ir pabėgėlių 

integraciją, numatoma suma 25.000,00 Eur, rodiklis – 2 projektai, 50 dalyvių.  

Pagrindimas: Tikimasi, jog bus pateikti projektai, kuriais bus siekiama užtikrinti kartų bendradarbiavimą, informacinio karo 

mažinimą ir pabėgėlių integraciją – pasirinktos temos, kurios šiuo metu visuomeniniame gyvenime yra aktualiausios ir kelia 

daugiausiai sąmyšio ir nepasitenkinimo, klaidina gyventojus. Preliminariai planuojamos tokios veiklos: 

Veiklos, susijusios su kartų bendradarbiavimu. Daroma prielaida, jog bus organizuojami 3 renginiai, kurių tikslai orientuoti į kartų 

solidarumo stiprinimą. Bus vykdomos tokios veiklos, kaip „Senelių diena“ mokyklose, bendro sodo kūrimas ir priežiūra, mokymosi 

bei patirties vienų iš kitų dalinimosi veiklos. Vidutiniškai vienam dalyviui skiriama suma neviršys 3 Vyriausybės patvirtintos 

minimaliosios mėnesinės algos dydžių, planuojama, kad viso šioje veikloje dalyvaus 25 asmenys. Iš viso renginių išlaidos sudarys: 

10.000,00 Eur. Tokia vidutinė kaina nustatyta remiantis jau įgyvendintų projektų patirtimi. Bendradarbiavimo projektai:  

Vysk. Antano Baranausko fondas „Lietuvių namai“ bendrai su Lazdijų rajono savivaldybės Kučiūnų pagrindine mokykla   

įgyvendino projektą „Vaikų, jaunimo ir vyresniosios kartos gyvenančios abipus sienos kultūriniai mainai”. Bendras projekto tikslas: 

bendradarbiavimas ir visuomeninių ryšių stiprinimas tarp Seinų ir Kučiūnų regionų visuomenių, ugdant jaunosios kartos vertybių 

sistemą, paremtą savų tradicijų ir papročių puoselėjimu bei atitinkančią Europos Sąjungos vertybines nuostatas. Projekto biudžetas 53 

502,75 Eur, dalyvių skaičius 100, tad vidutiniškai vienam dalyviui skiriama 535,00 Eur. 



Viešosios įstaigos „Darnaus vystymo projektai” įgyvendintas projektas „Lobių medžioklė – kartų ir kultūrų istorijų susitikimas“, 

kuriuo buvo skatinamas dialogas tarp skirtingų kartų, mokymasis, kūrybiškumas, istorijos pažinimas ir aktyvus Europos pilietiškumas 

tiek vietiniu, tiek tarptautiniu lygiu. Naudojant istorijų pasakojimo metodus trys kartos dalyvavo vietiniuose seminaruose, o jų metu 

sukurti meno kūriniai buvo pristatyti „Keliaujančiose Europos parodose“. Projekto biudžetas 15.500,00 Eur, projekte dalyvavo 40 

dalyvių, tad vidutiniškai vienam dalyviui skiriama 387,50 Eur.  

Veiklos, susijusios su bendruomenės supažindinimu su informacinių karų sąvoka, grėsmėmis bei užtikrinti jų poveikio mažinimą. 

Daroma prielaida, jog bus organizuojamos diskusijos su vietos bendruomene. Planuojama suorganizuoti 4 diskusijas, kuriose dalyvaus 

25 asmenys, vienos diskusijos trukmė iki 8 val. Diskusijai bus samdomas moderatorius, kuris bus atsakingas už programos turinio 

parengimą, diskusijų metu bus organizuojamos dvi kavos pertraukėlės, vieni pietūs, nuomojama salė, įranga.  

Iš viso renginių išlaidos sudarys: 4 reng. x (968,00 Eur + 2 x 2,10 Eur x 25 asm.+ 6,70 Eur x 25 + 83,80 Eur + 50,2 Eur) = 5.498,00 

Eur12 

Bus leidžiami spalvoti lankstinukai: 176,4 Eur (1.000 vnt.) + 44,1 Eur (dizainas) = 220,5 Eur12 

Veiklos, susijusios su pabėgėlių integracija. Planuojami 5 tęstiniai visuomenės švietimo renginiai, siekiant keisti visuomenės požiūrį į 

pabėgėlius. Kiekvieno renginio trukmė 4 val., planuojama, kad dalyvaus 25 dalyviai, renginiui bus reikalinga moderatoriaus paslauga, 

salės, įrangos nuoma, organizuojama viena kavos pertraukėlė. Renginių išlaidos sudarys: 4 reng. *(605,00 Eur +  2,10 Eur x 25 

asm.+ 83,80 Eur + 50,2 Eur) = 3.166,00 Eur12 

Planuojama išleisti 500 viešinimo priemonių pabėgėlių integracijos tema (pvz. atšvaitų), priemonės vieneto kaina 3,06 Eur.13, iš viso 

500 x 3,06 Eur = 1.530,00 Eur.; taip pat bus leidžiami spalvoti lankstinukai: 176,40 Eur (1.000 vnt.) + 44,10 Eur (dizainas) = 220,50 

Eur12 

Planuojama, kad bus vykdomi tęstiniai renginiai tai pačiai tikslinei grupei: 

1 renginys bus skirtas tarpkultūriniam šalių pažinimui, kai bus keičiamasi šalių tradicijomis, kultūra, planuojama, kad dalyvaus 25 

dalyviai.   

Renginio metu bus samdomi 2 moderatoriai, kurie parengs interaktyvią programą, susijusią su tematika, renginio trukmė 4 val., 

renginiui bus reikalinga salė, įrangos nuoma, kavos pertraukėlė, Renginių išlaidos sudarys: 1 renginys x (605,00 Eur x 2 + 2,10 Eur x 

25 asm.+ 83,80 Eur + 50,20 Eur) = 1.396,50 Eur12 

                                                 
12 http://www.esf.lt/lt/pareiskejams/kaip_parengti_projekta/rinkos_analize 
13 http://www.rodiklis.lt/index.php?sritis=7&title=liemenes 



2 renginiai, kuriais bus siekiama užtikrinti sėkmingą pabėgėlių integraciją. . Renginių metu bus samdomi 2 moderatoriai, kurie 

parengs interaktyvią programą, susijusią su tematika, renginių trukmė 4 val., dalyvių skaičius – 25, renginiui bus reikalinga salė, 

įrangos nuoma, kavos pertraukėlė, Renginių išlaidos sudarys: 2 reng. x (605,00 Eur x 2 + 2,10 Eur x 25 asm. + 83,80 Eur + 50,20 Eur) 

= 2.793,00 Eur12 

 

 

Veiksmas: 2.2.3. Interaktyvių kūrybinių veiklų organizavimas pasitelkiant Zarasų viešąją infrastruktūrą, naujai atsiveriančias erdves, 

numatoma suma 25.000,00 Eur, rodiklis – 4 projektai, 70 dalyvių.  

Pagrindimas: Organizuojant interaktyvias kūrybines veiklas, kurių metu bus pasitelkiama Zarasų viešoji infrastruktūra, naujai 

atsiveriančios erdvės, tikimasi, jog bus vykdomi 4 projektai, vienam dalyviui skiriama suma neviršys 3 Vyriausybės patvirtintos 

minimaliosios mėnesinės algos dydžių. Vidutinė kaina nustatyta remiantis jau įgyvendintų ar įgyvendinamų projektų patirtimi.  

Nacionalinės socialinės integracijos instituto įgyvendintas projektas „Miesto gentys“, tikslas – jaunimo, turinčio mažesnes galimybes 

įtraukimas į organizuotą veiklą, viena pagrindinių priemonių – graffiti. Projekto biudžetas – 5.566,00 Eur, 10 dalyvių.  

Viešosios įstaigos „Rupertas“ įgyvendinamas tarpdisciplinio meno projektas „Emocijų politika: menas išplėstame lauke“, kurio idėja –  

tarpdisciplininio meno Lietuvoje vystymas per daugiakryptę viešinimo strategiją ir parodos, paskaitų serijos bei kūrybinių dirbtuvių 

įgyvendinimą, aktyvuojant jas kaip skirtingas platformas, skatinančias ne tik kokybiško tarpdisciplininio meno produkciją ir sklaidą 

plačiai auditorijai, bet ir tolerancijos, įvairovės bei atvirumo vertybių plėtojimą. Projekto biudžetas 199.223,16 Eur.  

Birštono viešosios bibliotekos įgyvendinamas projektas „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“, projekto tikslas – 

prisidėti prie kryptingo Birštono savivaldybės jaunimo kūrybiškumo, mokymosi, verslumo, bendruomeniškumo ir socialinių įgūdžių 

ugdymo, kuriant inovatyvias paslaugas jaunimui. Projekto biudžetas 22.599,00 Eur  


