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Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas (ir 
partneriai, jei 

tokie yra) 

Iš ES 

struktūrinių 

fondų lėšų 

siūlomo  

bendrai 

finansuoti 

bendruomenių  

inicijuotos vietos  

plėtros projekto 

(toliau – 
projektas) 

preliminarus 

pavadinimas 

Projekto 

tikslas 

Projekto 

uždaviniai 

Projekto veiklos ir jų 

fiziniai  

įgyvendinimo rodikliai 

Projekto 

stebėsenos 

rodikliai ir jų 
reikšmės 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) 

Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo  

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas 

Numatoma 

projekto  
pradžia ir  

planuojama 

trukmė 

Reikalavimai 

projektų 

parengtumui ir 

kita  

reikalinga 

informacija  

(jei taikoma) 

Iš viso 

Projektui numatomas 
skirti finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

ES  

struktūrini

ų fondų 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos  

Respublikos 
valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 

Lietuvos  
Respublik

os 

valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto lėšos  

Kitos 
viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 
 
 
 
 

                

1 Zarasų viešoji 
biblioteka 

Šiuolaikinė 
biblioterapija – 

informacinės 

technologijos, 
knygos, 

profesionalus 

menas ir 
žaidimai kartu 

Sukurti 
aplinką ir 

ugdyti 

socialinės 
rizikos 

vaikų ir 

jaunuolių 
išprusimą, 

bendravimo 

1.Įrengti 
relaksacijos 

aplinką. 

2. 
Organizuoti 

kūrybines 

dirbtuves ir 
edukacinių 

terapinių 

- - - - - - - - - - -  



įgūdžius ir 
savo vertės 

suvokimą, 
sujungiant 

kompiuterin

es 
technologija

s, literatūrą, 

profesionalų
jį meną ir 

žaidimus, ir 

įtraukti šios 
grupės 

vartotojus į 

organizuoja
mas veiklas 

užsiėmimų 
popietes, 

siekiant 
ugdyti 

socialinės 

rizikos 
vaikų ir 

jaunuolių 

išprusimą, 
bendravimo 

įgūdžius ir 

savo vertės 
suvokimą. 

 

2 Asociacija 

„Ogesta“ 

Šeimos stovykla 

„KARTU“ 

1. Didinti 

Zarasų 
rajono 

socialinę 

atskirtį 
patiriančių 

asmenų 

(šeimų) 
socialinę 

integraciją, 

organizuoja
nt jiems 

šeimos 

stovyklas. 

1. 

Organizuoti 
šeimos 

stovyklas, 

kurios 
didintų 

socialinę 

integraciją, 
ugdytų 

socialinius 

įgūdžius bei 
šeimos 

vertybes. 

- - - - - - - - - - -  

   

IŠ VISO: - - - - - - -  

   Vietos plėtros strategijai numatytas ES struktūrinių fondų lėšų 
limitas: 

409749,00 Eur 
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