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2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO  

„SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ 

ĮGYVENDINIMAS“  

IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI  

BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠO 2018-06-15 NR. 2 IR NR. 3 PAKEITIMAS IR PAPILDYMAS 
 

2018-12-17 Nr. 4 

        

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  

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas 

Numato

ma 

projekto 

pradžia 

ir 

planuoja

ma 

trukmė 

Reikalavima

i 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  

Respubliko

s valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 

Lietuvos  

Respubli

kos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldyb

ės biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešo

sios 

lėšos 
Privačios 

lėšos 

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

 

 

 

 

 

 

                

1 VšĮ 

Nacionalinis 

socialinės 

integracijos 

institutas 

Smulkaus 

verslo kūrimas 

Zarasų rajone 

Skatinti verslo 

plėtrą 

Zarasuose 

siekiant 

pagerinti 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybes. 

1.Suteikti 

pagalbą verslo 

pradžiai 

Zarasuose 

1.1.Mokymų 

organizavimas 

aktualiais klausimais 

jauno verslo 

subjektams (viso 8 

dienos). 

Siekiami produkto 

rodikliai: BVIP 

projektų veiklų dalyviai 

– 5, 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO – 1. 

75000,00 50296,88 

 

4078,13  14979,99  5645,00 2017-10-

01 

2018-

01-01 

Trukmė 

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

I-ojo 

kvietimo 



1.2. konsultavimas ir 

mentorystė jauno 

verslo subjektams 

(930 val. 

konsultacijų ir kt. 

būtinų paslaugų) 

1.3. verslo pradžiai 

reikalingų 

priemonių 

suteikimas (suteikti 

5 priemonių 

komplektai verslo 

pradžiai). 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

Naujų įmonių steigimosi 

sparta – 1. 

Savarankiškai dirbantys 

asmenys – 5, 

BVIP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo, 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 VšĮ 

Nacionalinis 

socialinės 

integracijos 

institutas 

Bendruomenin

ių socialinių 

paslaugų 

sistema 

Zarasuose 

Mažinti Zarasų 

miesto 

gyventojų 

socialinę 

atskirtį teikiant 

alternatyvias 

socialines – 

bendruomenin

es paslaugas, 

kurios gerintų 

vietos 

gyventojų 

gyvenimo 

kokybę, o 

savivaldai 

kainuotų 

mažesniu 

kaštus nes juos 

dengtų patys 

paslaugų 

gavėjai, o 

sukurta 

sistema 

įtrauktų ir 

savanorišką 

darbą. 

1.Sukurti 

reikiamą 

infrastruktūrą 

bendruomenini

ų paslaugų 

teikimui: 

įsigyti 

reikiamą 

įrangą 

bendruomenini

ų paslaugų 

teikime; 

identifikuoti, 

įtraukti ir 

apmokyti – 

įgalinti vietos 

bendruomenės 

narius 

gebėsiančius 

teikti 

bendruomenin

es paslaugas – 

paslaugų 

teikėjus. 

2. Viešinti, 

skatinti 

naudotis vietos 

gyventojus 

sukurtomis 

paslaugomis ir 

rinkti paslaugų 

poreikį, 

suvedinėti su 

paslaugų 

tiekėjais. 

3. 

Skaitmenizuoti 

teikiamas 

bendruomenin

es paslaugas 

1.1. įsigyti reikiamą 

įrangą 

bendruomeninių 

paslaugų teikimui 

(įsigytas įrangos 

komplektas) 

1.2. atrinkti vietos 

gyventojus teikti 

bendruomenines 

paslaugas (atrinkta 

20 žmonių) 

1.3.apmokyti 

aktyvius vietos 

gyventojus teikti 

socialines paslaugas 

– paruošti paslaugų 

teikėjus (1 

mokymai, 3 dienos) 

2.1.viešinti sukurtas 

socialines paslaugas 

(viešinimo 

kampanija) 

2.2.sukurti paslaugų 

paketus (5 vnt) 

2.3.bendradarbiauja

nt su paslaugų 

gavėjais suvesti juos 

su paslaugų teikėjais 

(sukurtų paslaugų 

įveiklinimas) 

2.4.kokybiškai teikti 

bendruomenines 

paslaugas 

2.5.taikant 

dalinimosi 

ekonomikos 

principu sukurti 

paslaugų kaštų 

padengimą 

Siekiami produkto 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

– 50, 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO – 1. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

Asmenys Zarasų mieste 

gaunantys socialines ir 

kitas paslaugas skirtas 

soc. atskirties mažinimui 

(80 dalyvių) 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (10 proc.) 

 

23027,60 13887,95 1126,05  3886,00  4127,60 2017-06-

10 

2018-

01-01 

Trukmė 

18 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

I-ojo 

kvietimo 



sukuriant 

elektroninį 

administratorių 

ir vykdyti 

socialinio 

poveikio 

matavimą. 

(finansinio plano 

parengimas 1 vnt) 

3.1.pasitelkiant 

Socialinio taksi 

praktiką, duomenų 

bazę, skaitmenizuoti 

paslaugų teikimą. 

3.2.pasitelkiant 

navigacinę sistemą 

užtikrinti 

bendruomeninių 

paslaugų kontrolę 

3.3. matuoti ir 

vertinti socialinį 

poveikį, kuriamą 

vertę 

3.4.aktyviai 

įsitraukti į viešojo 

valdymo procesus 

savivaldoje 

susijusius su 

socialinių paslaugų 

organizavimu 

3 VšĮ 

„Sprendimų 

centras“ 

Socialinės ir 

kitos viešosios 

paslaugos – 

ŠTAI ČIA 

Didinti Zarasų 

rajono senyvo 

amžiaus 

asmenų ir 

neįgaliųjų 

socialinę 

integraciją 

teikiant jiems 

reikalingas 

paslaugas. 

Organizuoti 

informacijos 

teikimą apie 

prieinamas 

paslaugas ir 

tarpininkauti 

jas gaunant 

1.1.sukurti 

platformą skirtą 

senyvo amžiaus 

žmonėms ir 

neįgaliesiems 

randant jiems 

reikalingų paslaugų 

teikėjus (1 

platforma) 

1.2.informuoti 

tikslinę grupę apie 

platformą (1 

informavimo 

kampanija) 

1.3.apmokyti 

savanorius, kurie 

administruos 

platformą (1 

mokymų serija, 3 

dienos). 

Siekiami produkto 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

– 50, 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

Asmenys Zarasų mieste 

gaunantys socialines ir 

kitas paslaugas skirtas 

soc. atskirties mažinimui 

(50 dalyvių) 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (10 proc.). 

6000,00 4134,75 335,25  923,00  607,00 2017-09-

30 

2018-

01-01 

Trukmė 

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

I-ojo 

kvietimo 

4 Zarasų 

krašto 

žmonių su 

negalia 

sąjunga 

Veiklūs 

neįgalieji ir 

senjorai – 

veikli 

bendruomenė 

Didinti 

neįgaliųjų ir 

senyvo 

amžiaus 

asmenų 

integraciją 

Zarasų mieste 

per jiems 

1.vykdyti 

savęs pažinimo 

ir saviraiškos 

veiklas 

2. vykdyti 

meninių 

gebėjimų 

1.1.individualios 

psichologo 

konsultacijos (90 

val.) 

1.2.savęs pažinimo, 

streso valdymo 

mokymai (16 val.) 

Siekiami produkto 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

– 20, 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

25655,00 13782,50 1117,50  5131,00  6800,00 2017-09-

15 

2018-

01-01 

Trukmė 

12 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

I-ojo 

kvietimo 



teikiamų 

sociokultūrinių 

paslaugų 

tobulinimą, 

meninių 

gebėjimų 

stiprinimą. 

ugdymo 

veiklas 

3. vykdyti 

savanorišką 

veiklą 

1.3. informavimas – 

konsultavimas (29 

val. per mėn.) 

2.1. drožybos kursai 

(60 val.) 

2.2. vėlimo iš vilnos 

kursai (60 val.) 

2.3. teatro terapijos 

užsiėmimai (36 val.) 

2.4.gaminių iš odos 

gaminimo kursai (36 

val.) 

2.5.surengti 1 

ekskursiją (1 

ekskursija). 

3.1.vykdyti 

savanorių mokymus 

(8 val.) 

3.2.vykdyti 

savanorišką veiklą 

projekto vykdymo 

metu bei pasibaigus 

projektui (5 dalyviai 

po 2 val. 2 kart per 

savaitę) 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

Asmenys Zarasų mieste 

gaunantys socialines ir 

kitas paslaugas skirtas 

soc. atskirties mažinimui 

(20 dalyvių) 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (10 proc.) 

 

5 VšĮ 

„Sprendimų 

centras“ 

Reikalingi 

žmonės 

pasitelkiant 

savanorius 

mažinti 

socialinę 

atskirtį 

skatinant 

socialiai 

pažeidžiamų  

gyventojų 

integraciją ir 

įsitraukimą į 

bendruomeninį 

gyvenimą. 

 

Organizuoti 

viešas talkas, 

kurios skatintų 

savanorystę ir 

mažintų 

Zarasų miesto 

gyventojų 

socialinę 

atskirtį 

1.1. įsigyti viešoms 

talkoms, 

bendruomeninėms 

paslaugoms teikti 

reikalingų 

priemonių bazę 

(įsigytas priemonių 

komplektas 1 vnt.) 

1.2.Inicijuoti, 

organizuoti ir 

koordinuoti viešas 

talkas, kurios 

gerintų tikslinės 

grupės gyvenamąją 

aplinką 

(suorganizuota 30 

talkų) 

1.3.suteikti 

galimybes judėjimo 

negalią turintiems 

asmenims dalyvauti 

visuomenės 

gyvenime 

(pavelėjimo 

paslauga suteika 50 

asmenų) 

1.4.Motyvuoti 

savanoriaujančius 

asmenis jiems 

Siekiami produkto 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

– 80, 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

Asmenys Zarasų mieste 

gaunantys socialines ir 

kitas paslaugas skirtas 

soc. atskirties mažinimui 

(80 dalyvių) 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (10 proc.) 

 

20000,00 12694,70 1029,30  3886,00  1214,00 2017-09-

30 

2018-

01-01 

Trukmė 

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

I-ojo 

kvietimo 



suteikiant 

motyvacinę kortelę 

(įteikta ne mažiau 

kaip 15 motyvacinių 

kortelių) 

6 VšĮ 

„Neformalau

s ugdymo 

namai“ 

Smulkaus 

verslo 

konsultavimas 

Zarasuose 

Suteikti 

reikiamas 

kompetencijas 

ir žinias naujai 

veikiančio 

verslo 

(įskaitant 

savarankišką 

darbą 

pradedančius 

asmenis) 

subjektams 

Zarasuose 

Konsultuoti ir 

mokyti naujo 

verslo 

subjektus 

Zarasų mieste 

1.1. mokymų 

organizavimas 

aktualiais klausimais 

jauno verslo 

subjektams; 

1.2. konsultavi-mas 

jauno verslo 

subjektams; 

 

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 -  

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. 

14268,00 9700,46 786,52  2956,02  825,00 2018-06-

05 

2018-

09-05 

Trukmė 

12 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

II-ojo 

kvietimo 

7 Zarasų 

rajono 

savivaldybės 

viešoji 

biblioteka 

Šiuolaikinė 

biblioterapija  

- socialinei 

atskirčiai 

mažinti 

Didinti vaikų 

ir paauglių 

socialinę 

integraciją, 

mažinti 

socialinę 

atskirtį per 

kultūrinių, 

interaktyvių 

veiklų 

organizavimą. 

1.Organizuoti 

„Kūrybinių 

dirbtuvių 

užsiėmimus“ 

2.Organizuoti 

„Pramogų 

bibliotekos“ 

užsiėmimus. 3. 

Organizuoti  

„Dėmesio ir 

koncentracijos 

ugdymo 

laboratorijos“ 

užsiėmimus 

1.1.Fotografavimo 

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 žaidimai; 

3.1. Biofeedback 

Verim Pro Net (su 

biologiniu 

grįžtamuoju ryšiu), 

Produkto rodikliai: 
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO - 

1vnt. BIVP projektų 

veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes) - 

15  dalyvių. 

Rezultato rodikliai: 

Asmenys, Zarasų mieste 

gaunantys socialines 

paslaugas, skirtas soc. 

atskirties mažinimui – 

15 vnt. 

15596,00 10326,70 837,30  3119,00  1313,00 2018-09-

01 

2018-

10-01 

Trukmė 

9 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

II-ojo 

kvietimo 



programos 

pristatymas; 

Audiovizualinė 

stimuliacija; 

Masažinis krėslas. 

8 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 - 

1vnt. BIVP projektų 

veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes) - 

5  dalyviai. BIVP 

projektų veiklų dalyvių 

pradėtų naujų verslų -  5  

dalyviai. Rezultato 

rodikliai: Naujų įmonių 

steigimosi sparta (per 

trejus metus rajone 

registruotų įmonių 

skaičius, tenkantis 1000 

gyv.) - 1vnt. 

Savarankiškai dirbantys 

asmenys, skaičius (pagal 

verslo liudijimą ir ind. 

veiklą) – 4 vnt. BIVP 

projektų veiklų dalyviai, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose -  5  dalyviai. 

71232,00 47658,41 3864,19  14246,40  5463,00 

 

2018-06-

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

09-05 

Trukmė: 

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

II-ojo 

kvietimo 

9 Zarasų 

rajono 

kultūros 

bendrija 

,,Sėla“ 

Atrask 

paguodą 

Mažinti 

socialinę 

atskirtį bei 

motyvuoti 

veikloms 

pagyvenusius 

žmones, 

vykdant 

kultūrinių 

veiklų 

organizavimą. 

1. Mažinti 

socialinę 

atskirtį. 

2. Aktyvinti  

Zarasų miesto 

bendruomenę 

kultūrinei 

veiklai. 

3. Įtraukti į 

veiklą 

žmones,turinči

us 

priklausomybi

ų ir 

psichologinių 

problemų. 

4. Dalyvauti 

Zarasų miesto 

šventėse ir 

koncertuose. 

1.Organizuoti  šokių 

mokymus Zarasų 

miesto 

bendruomenės 

pagyvenusiems 

nariams. 

2.Organizuoti 

mokymus 

savanoriams. 

3.Dalyvauti 

organizuojamose 

miesto šventėse. 

4.Išvykos, 

ekskursijos. 

5.Seminarai - 

paskaitos 

savanoriams ir 

dalyviams. 

Siekiami produkto 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

– 20, 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (10 proc.). 

29221,00 20136,92 1632,72  5695,36  1756,00 2019 m. 

kovo mėn. 

2019 m. 

balandži

o mėn. 

Trukmė 

20 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 



5. Projekto 

savanoriams 

perduoti  savo 

įgūdžius 

projekto 

dalyviams. 

10 VšĮ 

Sprendimų 

centras 

Darnios 

šeimos 

stovykla 

Mažinti 

socialinę 

atskirtį 

organizuojant 

savivertės 

didinimo ir 

kūrybines 

veiklas. 

Mažinti rizikos 

šeimų 

socialinę 

atskirtį 

organizuojant 

darnios šeimos 

stovyklą. 

Darnios šeimos 

stovykloje 

organizuoti 

specialius 

užsiėmimus tėvams, 

mamoms bei 

vaikams. 

Siekiami produkto 

rodikliai: projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1. BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes), skaičius - 40. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: Socialinių 

partnerių organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose – 10 proc. 

asmenų įsitrauks į 

savanorystę; Asmenys 

Zarasų mieste gaunantys 

socialines ir kitas 

paslaugas skirtas soc. 

atskirties mažinimui - 

40. 

9404,00 6436,34 521,86  1880,80  565,00 2019-02-

25 

2019-

05-05 

Trukmė: 

12 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 

11 VšĮ 

Sprendimų 

centras 

Socialinės ir 

kitos viešosios 

paslaugos – 

ŠTAI ČIA (2 

dalis) 

Didinti Zarasų 

rajono senyvo 

amžiaus 

asmenų ir 

neįgaliųjų 

socialinę 

integraciją 

teikiant jiems 

reikalingas 

paslaugas. 

Organizuoti 

informacijos 

teikimą apie 

prieinamas 

paslaugas ir 

tarpininkauti 

jas gaunant. 

Modernizuoti 

platformą skirtą 

senyvo amžiaus 

žmonėms ir 

neįgaliesiems 

randant jiems 

reikalingų paslaugų 

teikėjus. 

Siekiami produkto 

rodikliai: projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO - 1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 30. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: Socialinių 

partnerių organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose - ne mažiau 

kaip  10 proc. projekto 

veiklose dalyvavusių 

asmenų įsitrauks į 

savanorystę; Asmenys 

Zarasų mieste gaunantys 

4000,00 2752,39 223,17  800,00  224,44 2019-02-

22 

2019-

05-05 

Trukmė 

20 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 



socialines ir kitas 

paslaugas skirtas soc. 

atskirties mažinimui - ne 

mažiau kaip 30 asmenų 

gaus informaciją apie 

socialines ir kitas 

viešasias paslaugas 

teikiamas Zarasuose. 

12 VšĮ 

Sprendimų 

centras 

Draugiška 

bendruomenė 

Įtraukti 

sunkiausią 

socialinę 

atskirtį 

patiriančius 

žmones į 

socialinę 

veiklą. 

Įtraukti 

projekto 

dalyvius į 

socialinę 

veiklą Zarasų 

mieste. 

Organizuoti 

bendruomenės 

susibūrimus 

tiesiogiai įtraukiant 

sunkiausią socialinę 

atskirtį patiriančius 

asmenis. 

Siekiami produkto 

rodikliai: projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1. BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes), skaičius - 7. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo, praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, skaičius - 7. 

15000,00 10262,88 832,12  3000,00  905,00 2019-02-

25 

2019-

05-05 

Trukmė 

12 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 

13 VšĮ 

Sprendimų 

centras 

Persikvalifiku

ok 

Pagerinti 

Zarasų miesto 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybes. 

Suteikti naujų 

profesinių 

žinių ir kitų 

reikalingų 

įgūdžių. 

 

Organizuoti 

neformalų profesinį 

mokymą 

Siekiami produkto 

rodikliai: projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1. BIVP 

projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes), skaičius - 7. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklų dalyviai, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo, praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, skaičius - 7. 

15000,00 10262,88 832,12  3000,00  905,00 2019-02-

25 

2019-

05-05 

Trukmė 

12 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 

14 VšĮ 

„Inovatorių 

slėnis“ 

Sosifakcija Zarasų miesto, 

darbingo 

amžiaus, 

visuomenės 

pažeidžiamų 

grupių 

asmeninių 

savybių ir 

kompetencijų 

pagerinimas 

didinant jų 

1. Projekto 

tikslinės 

grupės 

pasiekimas 

2. Dalyviams 

darbinių 

kompetencijų 

ir motyvacijos 

suteikimas 

3. Dalyvių 

palydėjimo ir 

integracijos į 

1.1. Socialinių 

partnerių sutelkimas 

dalyvių 

pasiekiamumui 

1.2. Susitikimai su 

potencialiais 

dalyviais, dalyvių 

informavimas ir 

parengimas, dalyvių 

atranka 

Siekiami produkto 

rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO - 

1vnt. BIVP projektų 

veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes) -  

30  dalyviai. 

Asmenys atlikę darbo 

įgūdžiams įgyti skirtą 

50000,00 34456,25 2793,75  10000,00  2750,00 2019 m. 

vasario 

mėn. 

2019 m. 

balandis 

Trukmė  

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 



ekonominį 

užimtumą 

darbo rinką 

procesas 

2.1. Dalyvių 

darbinių savybių 

ugdymas ilgalaikėjė 

stovykloje 

2.2. Dalyvių 

psichologinės būklės 

gerinimas gaunant 

psichologo 

paslaugas 

3.1. Individualus 

mentorių darbas su 

dalyviu, vykdomas 

palydėjimo procesas 

3.2. Matuojamas 

projekto poveikis 

3.3. Užtikrinamas 

projekto tęstinumas 

praktiką ar savanorystę, 

skaičius: 2015 m. – 0, 

siektina reikšmė 2022 m. 

– 20. 

Perkvalifikuoti ar darbo 

įgūdžius įgiję/patobulinę 

asmenys, skaičius: 2015 

m. – 0, siektina reikšmė 

2022 m. – 30. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: 

BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose - 30  dalyvių. 

15 MB „Du 

skoniai“ 

Zarasų 

interneto 

prekybos 

tinklas 

Įgyvendinant 

vietos plėtros 

strategijas 

padidinti 

miestų 

bendruomenių 

socialinę 

integraciją ir 

pagerinti šių 

bendruomenių 

narių padėtį 

darbo rinkoje, 

sukuriant 

bendradarbiavi

mo tinklą 

jungiantį jauno 

verslo 

subjektus ir 

smulkius 

verslininkus 

vietinius 

(vietinius 

tiekėjus ar 

perdirbėjus), 

kuris suteiktų 

pagalbą Jauno 

verslo 

subjektams 

randant 

tiekėjus ir 

klientus, 

suteiktų 

metodinę 

pagalbą bei 

paslaugas 

Organizuoti 

informacijos 

teikimą jauno 

verslo 

subjektams 

apie 

bendradarbiavi

mo tinklą ir 

jame 

prieinamas 

prekes ir 

paslaugas bei 

jas suteikti 

Jauno verslo 

subjektų 

bendradarbiavimo 

tinklo sukūrimas, 

administravimas ir 

palaikymas. 

Jauno verslo 

subjektų 

bendradarbiavimotin

kle informavimo 

kampanija. 

Siekiami produkto 

rodikliai: BIVP 

projektų veiklomis 

sustiprinta naujai 

pradėtų verslų, skaičius : 

2015 m. – 0, siektina 

reikšmė 2022 m. – 5.  

Projekto metu bus 

pasiekta reikšmė 5 

Bendradarbiavimo 

tinklas jungiantis 

vietinius smulkiuosius 

tiekėjus ir vietinius 

pardavėjus ar 

perdirbėjus, skaičius: 

2015 m. – 0, siektina 

reikšmė 2022 m. - 1. 

Projekto metu bus 

pasiekta reikšmė 1. 

Siekiami rezultato 

rodiklai: BIVP projektų 

veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje 

pagerėjo, praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose Projekto metu 

bus pasiekta reikšmė 25. 

 

 

38000,00 25497,63 2067,37  7435,00  3000,00 2019-04-

15 

2019-

05-01 

Trukmė 

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 



verslui 

aktualiais 

klausimais. 

16 VšĮ 

,,Nacionalini

s socialinės 

integracijos 

institutas” 

SENJORŲ 

,,BARAKAS” 

Sukurti naujo 

pobūdžio ir 

aukštos 

kokybės 

paslaugas, 

skirtas senyvo 

amžiaus 

žmonėms, 

kuriems 

reikalinga 

nuolatinė 

socialinė 

pagalba – orius 

savarankiško 

gyvenimo 

namus. 

 

1. Įrengti du 

modernius ir 

pritaikytus 

keturbučius 

2. Surasti 

paslaugų 

gavėjus ir 

suteikti 

kokybiškas 

socialines 

paslaugas 

1.1. Sudaryti sutartis 

dėl butų bent 5 

metams. 

1.2. Suburti 

savanorių komandą, 

kuri pameistrystės 

principu 

suremontuotų butus. 

1.3. Suremontuotus 

ir pritaikytus butus, 

pasidarius su 

interjero 

specialistais įrengti 

nuperkant 

reikalingus baldus ir 

specialią, senyvo 

amžiaus asmenims 

pritaikytą įrangą. 

2.1. Atsirinkti 

motyvuotą ir gebantį 

kokybiškai teikti 

paslaugas socialinį 

darbuotoją, kuris 

visą laiką paskirtų 

projektui. 

2.2. Sukurti detalią 

programą socialinių 

ir kitų paslaugų 

teikimui. 

2.3. teikti paslaugas 

tikslinei grupei 

pagal sukurtą planą. 

Siekiami produkto 

rodikliai: projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO - 1. 

BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 10. 

Siekiami rezultato 

rodikliai: Socialinių 

partnerių organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose Laukiamas 

rezultatas -  4 savanoriai. 

Asmenys Zarasų mieste 

gaunantys socialines ir 

kitas paslaugas skirtas 

soc. atskirties mažinimui 

- 10. 

65313,13 46152,08 

 

3742,06  12399,91  3019,08 2019 m. 

vasario 

mėn. 

2019 m. 

birželis. 

Trukmė: 

24 mėn. 

Į sąrašą 

įtraukas po 

III-ojo 

kvietimo 

   

IŠ VISO: 476716,73 318439,72 25819,41  93338,48  39119,12  

   Vietos plėtros strategijai numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: 409749,00 Eur  

 


