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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 

uždavinia

i 

Projekto 

veiklos ir jų 

fiziniai 

įgyvendinimo 

rodikliai 

Projekto stebėsenos 

rodikliai ir jų 

reikšmės 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) 

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo  

įgyvendinan

čiajai 

institucijai 

terminas 

Numatoma 

projekto 

pradžia ir  

planuojama 

trukmė 

Reikalavimai 

projektų 

parengtumui 

ir kita  

reikalinga 

informacija  

(jei taikoma) 

Iš viso 

Projektui 

numatoma

s skirti 

finansavim

as 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

ES  

struktūrini

ų fondų 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos  

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 

Lietuvos  

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivald

ybės 

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 VšĮ 

„Neformalau

s ugdymo 

namai“ 

Smulkaus 

verslo 

konsultavimas 

Zarasuose 

Suteikti 

reikiamas 

kompetencij

as ir žinias 

naujai 

veikiančio 

verslo 

Konsultu

oti ir 

mokyti 

naujo 

verslo 

subjektus 

Zarasų 

1.1. mokymų 

organizavimas 

aktualiais 

klausimais 

jauno verslo 

subjektams; 

1.2. 

Produkto rodikliai: 
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO. Laukiamas 

rezultatas - 1vnt. 

14268,00 10486,98   2956,02  825,00 2018-06-05 2018-09-05 

Trukmė: 12 

mėn. 

 



(įskaitant 

savarankišk

ą darbą 

pradedančiu

s asmenis) 

subjektams 

Zarasuose 

mieste konsultavi-

mas jauno 

verslo 

subjektams; 

 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes). 

Laukiamas 

rezultatas -  10  

dalyviai. 

Rezultato rodikliai: 

Konsultavimą 

gavusių pradedantys 

arba smulkūs 

verslai. Laukiamas 

rezultatas – 10 vnt. 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF 

veiklose. Laukiamas 

rezultatas -  10  

dalyviai. 

2 Zarasų 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Šiuolaikinė 

biblioterapija  

- socialinei 

atskirčiai 

mažinti 

Didinti 

vaikų ir 

paauglių 

socialinę 

integraciją, 

mažinti 

socialinę 

atskirtį per 

kultūrinių, 

interaktyvių 

veiklų 

organizavi

mą. 

1.Organi

zuoti 

„Kūrybin

ių 

dirbtuvių 

užsiėmim

us“ 
2.Organi

zuoti 

„Pramog

ų 

bibliotek

os“ 

užsiėmim

us. 3. 

Organizu

oti  

„Dėmesi

o ir 

koncentra

cijos 

ugdymo 

laboratori

jos“ 

užsiėmim

us 

1.1.Fotografav

imo 

užsiėmimai; 

1.2 Piešimo 

kompiuterine 

programa 

užsiėmimai; 

1.3.Vaizdo 

įrašų kūrimas 

ir montavimas; 

1.4 3D 

modeliavimas 

ir 

spausdinimas; 
2.1 

Interaktyvūs 

edukaciniai 

žaidimai, 

interaktyvios 

knygos; 

2.2 

Interaktyvūs ir 

stalo žaidimai, 

erdviniai 

konstruktoriai; 
2.3 Judrieji 

Produkto rodikliai: 
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO. Laukiamas 

rezultatas - 1vnt. 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes). 

Laukiamas 

rezultatas - 15  

dalyviai. 

Rezultato rodikliai: 

Asmenys, Zarasų 

mieste gaunantys 

socialines paslaugas, 

skirtas soc. atskirties 

mažinimui. 

Laukiamas 

rezultatas – 15 vnt.  

15596,00 11164,00   3119,00  1313,00 2018-09-01 2018-10-01 

Trukmė: 9 

mėn. 

 



žaidimai; 3.1. 

Biofeedback 

Verim Pro Net 

(su biologiniu 

grįžtamuoju 

ryšiu), 

programos 

pristatymas; 

Audiovizualin

ė stimuliacija; 

Masažinis 

krėslas. 

3 VšĮ 

Nacionalisni

s socialinės 

integracijos 

institutas 

Smulkaus 

verslo kūrimas 

Zarasų mieste 

(2 dalis) 

Skatinti 

verslo plėtrą 

Zarasuose 

siekiant 

pagerinti 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybes 

Suteikti 

pagalbą 

verslo 

pradžiai 

Zarasuose 

 

1.1. mokymų 

organizavimas 

aktualiais 

klausimais 

jauno verslo 

subjektams; 

1.2. 

konsultavimas 

ir mentorystė 

jauno verslo 

subjektams; 

1.3. verslo 

pradžiai 

reikalingų 

priemonių 

suteikimas. 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO. Laukiamas 

rezultatas - 1vnt. 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes). 

Laukiamas rezultatas 

-  5  dalyviai. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių pradėtų 

naujų verslų. 

Laukiamas rezultatas 

-  5  dalyviai. 

Rezultato rodikliai: 
Naujų įmonių 

steigimosi sparta 

(per trejus metus 

rajone registruotų 

įmonių skaičius, 

tenkantis 1000 gyv.): 

Laukiamas rezultatas 

- 1vnt. Savarankiškai 

dirbantys asmenys, 

skaičius (pagal 

verslo liudijimą ir 

ind. veiklą). 

Laukiamas rezultatas 

– 4 vnt. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje 

71232,00 51522,60   14246,40  5463,00 

 

2018-06-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-09-05 

Trukmė: 24 

mėn. 

 



pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose.  

Laukiamas rezultatas 

-  5  dalyviai. 

 

 

 

 

 

    

IŠ VISO: 

 

 

101096,00 

 

73173,58 

 

 

 

20321,42 

  

7601,00

  

 

   Vietos plėtros strategijai numatytas ES struktūrinių fondų 

lėšų limitas: 

 

409749,00 Eur 

 

________________________________________________________________________ 

 


