
 

ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO ATASKAITŲ SUVESTINĖ 

 

ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2022 M. 

1.Vietos plėtros strategijos tikslas, uždavinys, 
veiksmas 

1. Tikslas: PASKATINTI ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR 

PAGERINTI ĮSIDARBINIMO GALIMYBES 

 1.1. Uždavinys: Remti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste 

1.1.1. veiksmas. Teikti priemones tikslinės grupės atstovams, būtinas naujiems verslams ir socialiniams 

verslams kurti. 

2. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus biudžetas, Eur 

75.000,00 

Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

data 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimas, 

balais 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos, Eur 
Paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos  

Nustatytos 

vertinimo 

metu  

Pareiškėjo prašoma  Vertinimo metu 

nustatytas galimas 

paramos dydis  

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, 

proc. 

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

proc. 

1. 1 VšĮ 

„Nacionalinis 

socialinės 

integracijos 

institutas” 

2017-06-21 80 75.000,00 75.000,00 54.375,00 72,50 54.375,00 72,50 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2022 M. 

1.Vietos plėtros strategijos tikslas, uždavinys, 
veiksmas 

1. Tikslas: PASKATINTI ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR 

PAGERINTI ĮSIDARBINIMO GALIMYBES 

 1.1. Uždavinys: Remti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste 

1.1.2. veiksmas. Remti smulkaus ir vidutinio bei socialinio verslo plėtrą, kuriant ir palaikant 

bendradarbiavimo tinklus, jungiančius vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius pardavėjus ar perdirbėjus 

 2. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus biudžetas, Eur 

(nurodomas biudžetas skirtas kvietimui teikti 
vietos plėtros projektinius pasiūlymus) 

20.000,00 

Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

data 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimas, 

balais 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos, Eur 
Paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos  

Nustatytos 

vertinimo 

metu  

Pareiškėjo prašoma  Vertinimo metu 

nustatytas galimas 

paramos dydis  

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, 

proc. 

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

proc. 

1. 2 MB „Du 

skoniai“ 

2017-06-21 66 18.507,22 18.507,22 13.179,25 74,13 13.179,25 74,13 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2022 M. 

1.Vietos plėtros strategijos tikslas, uždavinys, 
veiksmas 

2. Tikslas: MAŽINTI ESAMĄ ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ. 

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste 

2.1.1. veiksmas. Teikti socialines paslaugas (aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, socialinių 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo asmens (šeimos) namuose ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems Zarasų 

miesto gyventojams 

 2. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus biudžetas, Eur 

(nurodomas biudžetas skirtas kvietimui teikti 
vietos plėtros projektinius pasiūlymus) 

45.000,00 

Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

data 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimas, 

balais 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos, Eur 
Paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos  

Nustatytos 

vertinimo 

metu  

Pareiškėjo prašoma  Vertinimo metu 

nustatytas galimas 

paramos dydis  

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, 

proc. 

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

proc. 

1. 3 VšĮ 

„Nacionalinis 

socialinės 

integracijos 

institutas” 

2017-06-10 87 23.027,60 23.027,60 15.014,00 65,20 15.014,00 65,20 

2. 2 Zarasų rajono 

socialinių 

paslaugų 

centras 

2017-06-10 70 11.636,89 11.636,89 8.669,48 74,50 8.669,48 74,50 

 

 

 

 



ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2022 M. 

1.Vietos plėtros strategijos tikslas, uždavinys, 
veiksmas 

2. Tikslas: MAŽINTI ESAMĄ ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ. 

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste 

2.1.2. veiksmas. Teikti informavimo paslaugas tikslinės grupės atstovams apie socialines ir kitas viešąsias 

paslaugas 

 

2. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus biudžetas, Eur 

(nurodomas biudžetas skirtas kvietimui teikti 
vietos plėtros projektinius pasiūlymus) 

6.000,00 

Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

data 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimas, 

balais 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos, Eur 
Paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos  

Nustatytos 

vertinimo 

metu  

Pareiškėjo prašoma  Vertinimo metu 

nustatytas galimas 

paramos dydis  

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, 

proc. 

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

proc. 

1. 4 VšĮ 

„Sprendimų 

centras“ 

2017-06-10 98 6.000,00 6.000,00 4.470,00 74,50 4.470,00 74,50 

Siūlomų NEFINANSUOTI vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

2. 6 Asociacija 

„Ogesta“ 

2017-06-10 28 Vertinimo išvada: 

Vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka (iš dallies neatitinka) šiu naudos ir kokybės 
vertinimo kriterijų: 

 pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos 

priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą; 

 pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-ai) ir veikla (-os) užtikrina Zarasų miesto vietos 

plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmo (-ų) įgyvendinimą; 

 kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra realios ir 

pasiekiamos; 

 vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus naudojamos taupiai ir efektyviai, 

sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams pasiekti), 

susijusios su veiklomis. 
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo siūloma nefinansuoti, kadangi naudos ir kokybės 

vertinimo metu jis įvertintas mažiau kaip 60 balų. 

 



 

ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2022 M. 

1.Vietos plėtros strategijos tikslas, uždavinys, 
veiksmas 

2. Tikslas: MAŽINTI ESAMĄ ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ. 

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste 

2.2.1. veiksmas. Teikti sociokultūrines paslaugas tikslinės grupės atstovams pasitelkiant savanorius  

 

2. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus biudžetas, Eur 

(nurodomas biudžetas skirtas kvietimui teikti 
vietos plėtros projektinius pasiūlymus) 

35.000,00 

Siūlomų finansuoti vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

data 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimas, 

balais 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos, Eur 
Paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos  

Nustatytos 

vertinimo 

metu  

Pareiškėjo prašoma  Vertinimo metu 

nustatytas galimas 

paramos dydis  

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, 

proc. 

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

proc. 

1. 5 VšĮ 

„Sprendimų 

centras“ 

2017-06-10 90 20.000,00 20.000,00 14.900,00 74,50 14.900,00 74,50 

2. 7 Zarasų krašto 

žmonių su 

negalia 

sąjunga 

2017-06-10 63 25.655,00 25.655,00 13.724,00 53,49 13.724,00 53,49 

 

 

 



 

ZARASŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2016–2022 M. 

1.Vietos plėtros strategijos tikslas, uždavinys, 
veiksmas 

2. Tikslas: MAŽINTI ESAMĄ ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ. 

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste 

2.2.2. veiksmas. Interaktyvių kūrybinių veiklų organizavimas pasitelkiant Zarasų viešąją infrastruktūrą, 

naujai atsirasiančias erdves  

 

2. Kvietimo teikti vietos plėtros projektinius 

pasiūlymus biudžetas, Eur 

(nurodomas biudžetas skirtas kvietimui teikti 
vietos plėtros projektinius pasiūlymus) 

12.500,00 

Siūlomų NEFINANSUOTI vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašas 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

numeris 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos 

plėtros 

projektinio 

pasiūlymo 

registracijos 

data 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimas, 

balais 

Tinkamos finansuoti 

išlaidos, Eur 
Paramos lėšų suma, Eur 

Pareiškėjo 

nurodytos  

Nustatytos 

vertinimo 

metu  

Pareiškėjo prašoma  Vertinimo metu 

nustatytas galimas 

paramos dydis  

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų 

dalis, 

proc. 

 

suma, 

Eur 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų dalis, 

proc. 

1. 1 Zarasų rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

2017-06-10 59 Vertinimo išvada: 
Vietos plėtros projektinis pasiūlymas neatitinka (iš dallies neatitinka) šiu naudos ir kokybės 

vertinimo kriterijų: 

 pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, nurodytos 

priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą; 

 pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys (-ai) ir veikla (-os) užtikrina Zarasų miesto vietos 

plėtros strategijos 2016-2022 m. veiksmo (-ų) įgyvendinimą; 

 kiekvienam veiksmui nurodyti fiziniai rodikliai ir jų siektinos reikšmės yra realios ir 

pasiekiamos; 

 vietos plėtros projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus naudojamos taupiai ir efektyviai, 

sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams pasiekti), 
susijusios su veiklomis. 

Vietos plėtros projektinio pasiūlymo siūloma nefinansuoti, kadangi naudos ir kokybės 

vertinimo metu jis įvertintas mažiau kaip 60 balų. 

 


