
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA 

Šilutės m. vietos veiklos grupės "Pamario 

kraštas" valdybos

 2020  m.  birželio 30   d. sprendimu Nr. 5                                            

Iš viso

Projektui 

suplanuotos 

skirti 

paramos 

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nurodoma: 1) pareiškėjo 

pavadinimas pagal vietos 

plėtros projektinį pasiūlymą 

(toliau - projektinis 

pasiūlymas) ir  Juridinių 

asmenų registrą 

(pasitikrinti   Juridinių 

asmenų registre 

įregistruotą pareiškėjo 

pavadinimą galima 

interneto svetainėje 

http://www.registrucentras.l

t/jar/p/index.php ); 2) 

pareiškėjo kontaktiniai 

duomenys (el. paštas, 

telefono numeris, adresas, 

kuriais įgyvendinančioji 

institucija gali susisiekti su 

Nurodomas 

projekto 

pavadinimas pagal 

projektinį 

pasiūlymą

Nurodoma: 1) projekto tikslas, kurio bus siekiama įgyvendinant projektą, 2) projekto uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant projekto 

tikslo, 3) prie kiekvieno uždavinio - uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos; 4) prie kiekvienos projekto veiklos - 

veiklos fizinis (-iai) įgyvendinimo rodiklis (-iai) ir  projektu planuojama (-os) pasiekti fizinio (-ių) rodiklio (-ių) reikšmė (-ės)

Nurodomi projekto 

įgyvendinimo metu 

numatyti pasiekti 

stebėsenos rodikliai 

(produkto ir, jei taikoma, 

rezultato) ir jų reikšmės.

Nurodomas strategijos 

įgyvendinimo veiksmo, kuriam 

įgyvendinti skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas turi 

sutapti su strategijos, kuri 

skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruome

ne.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos 

plėtros strategijos 

įgyvendinimo veiksmų 

planas“ nurodytu atitinkamo 

strategijos veiksmo numeriu ir 

pavadinimu. 

Nurodoma 

bendra 

lėšų, 

nurodytų 

stulpeliuose 

8-9, suma

Nurodoma 

bendra 

projektui 

suplanuota 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

suma

Nurodoma 

bendra 

pareiškėjo, 

partnerio 

nuosavo 

įnašo 

(privačiomis, 

savivaldybės 

biudžeto ir 

(ar) kitomis 

viešosiomis 

lėšomis)sum

a

Nurodoma 

data (metai, 

mėnuo, 

diena), iki 

kada 

pareiškėjas 

turi pateikti 

įgyvendinanč

iajai 

institucijai 

paraišką dėl 

projekto 

finansavimo 

(formatu 

0000-00-00)

Jei reikalinga, nurodomi esminiai reikalavimai 

projektui,  kuriuos VVG taikė projekto atrankos 

metu  (pvz., nurodomi esminiai reikalavimai, 

kuriuos VVG taikė visiems projektiniams 

pasiūlymams, teiktiems pagal atitinkamą  VVG 

kvietimą teikti   projektinius pasiūlymus 

atrankai). Jeigu šių reikalavimų neatitiktų, šie 

projektiniai pasiūlymai nebūtų įtraukti į sąrašą. 

Esminiai reikalavimai - miesto VVG nustatyti 

reikalavimai ir kurie nenumatyti Apraše. 

Įgyvendinančioji institucija, vertindama, ar jai 

pateikta paraiška dėl projekto finansavimo 

atitinka vietos plėtros projektų sąrašą, remiasi 

vietos plėtros projektų sąrašo stulpeliuose 2-

6, 8 ir 11 pateikta informacija apie projektą. 

65 609,90 60 614,00 4 995,90

Šilutės m. VVG "Pamario kraštas" pirmininkas Antanas Martinkus

Projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė , mob. 861574500

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinan

čiajai 

(nurodomas sąrašo numeris)

Šilutės miesto vietos veiklos grupė "Pamario kraštas"
(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

NR.         6                               

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

1

Pareiškėjas: Šilutės 

Soroptimos klubas. 

Kontaktai: el.p. 

soroptimos.silute@gmail.c

om, 

jurate.skabeikiene@gmail.

com; Mob. 867038813; 

869210993; Pušų g. 1, 

Šilutė.

SOCIALINĘ 

GEROVĘ 

KURIAME 

DRAUGE

Tikslas - ugdyti savipagalbos ir socialinius įgūdžius socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir Šilutės miesto gyventojams.                                  

1 Uždavinys: Įsigyti projekto įgyvendinimui reikalingą įrangą.                                         Veiklos: 1.1. Įrangos ir inventoriaus projektinės 

mokomosios virtuvės įrengimui įsigijimas ir projektinės mokomosios virtuvės įrengimas projekto dalyviams. Įrangos įsigijimas 

(mokomosios virtuvės įranga),  kuri bus naudojama projekto dalyvių seminarų - praktikumų metu.  Fizinis rodiklis: Socialinę atskirtį 

patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai; reikšmė - 17 dalyvių ir 2 savanoriai. 1.2. Įrangos, mokymų, renginių 

praktikumų vedimui įsigijimas. Numatyta įsigyti įrangą, kuri bus skirta 62 užsiėmimų metu (304 val.). Fizinis rodiklis: Socialinę atskirtį 

patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai; reikšmė - 23 dalyviai ir 4 savanoriai. 1.3.Interaktyvių grindų įsigijimas. 

Numatyta įsigyti įrangą, kuri bus skirta projekto veiklų dalyvių. Numatyta surengti 40 užsiėmimų  (160 val.). Fizinis rodiklis: Socialinę 

atskirtį patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai; reikšmė - 4 dalyviai ir 2 savanoriai. 1.4. Įrangos kūrybiškumo 

ugdymo praktikumams įsigyjimas. Numatyta įsigyti įrangą, kuri bus skirta projekto dalyviams. Numatyta 14 užsiėmimų(56 val.). Fizinis 

rodiklis: Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai ir  projekto savanoriai; reikšmė - 5 dalyviai ir 2 savanoriai.                                                                                                       

2 Uždavinys: Organizuoti projekto dalyvių savipagalbos ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklų planavimą.                                                                                                

Veiklos: . 2.1. Įvadinio seminaro pravedimas.  Numatyta suorganizuoti 1 įvadinį renginį. Fizinis rodiklis: Socialinę atskirtį patiriantys 

gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai; reikšmė - 23 dalyviai ir 3 savanoriai. 2.2. Bendrųjų įgūdžių mokymų surengimas. 

Bus syrengta 11 mokymų 2 tikslinėm grupėm, formuojant mažas klausytojų grupes. Numatomos temos "Pozityvaus mąstymo ir streso 

valdymas", "Bendravimas, psichologija, konflliktų valdymas, streso valdymas" "Emocinio intelekto ugdymas, lyderystė, laiko planavimas" 

.Fizinis rodiklis: Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai; reikšmė - 12 dalyvių. 2.3. Seminarų - praktikų 

surengimas. Numatyta surengti 54 seminaminarus-praktikumus visoms tikslinėms grupėms.  Jie bus rengiami tokiomis kryptimis:  maisto 

gamybos įgūdžių formavimo, kūrybiškumo ugdymo ir bendravimo psichologijos, meno įtakos asmenybės tobulinimui ir jos raidai 

seminarai-praktikumai. Fizinis rodiklis: Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai; reikšmė - 23 

dalyviai ir 2 savanoriai. 2.4. Baigiamosios konferencijos, projekto dalyvių darbų parodos organizavimas. Numatyta suorganizuoti 1 

baigiamąją projekto konferenciją, kurios metu bus pasidalijama projekto metu įgyta patirtimi ir įspūdžiais. Fizinis rodiklis: Socialinę atskirtį 

patiriantys gyventojai, Šilutės miesto gyventojai, projekto savanoriai; reikšmė - 19 dalyvių ir 4 savanoriai.                                                                                                         

3 Uždavinys: Organizuoti dalyvių socialinius ryšius. Veikla: 3.1. Savanoriškos veiklos organizavimas. Projekto pareiškėjas ir partneriai su 

projekto savanoriais sudarys savanoriškos veiklos sutartis. Projekto savanoriai dirbs su socialinę atskirtį patiriančiais gyventojais ir Šilutės 

miesto gyventojais 630 val. Fizinis rodiklis:Projekto savanoriai; reikšmė - 4 savanoriai (630 val.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Stebėsenos 

rodikliai:Produkto rodikliai 

1) BIVP projektų veiklų 

dalyviai: rodiklio reikšmė - 

27 dalyvių. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: rodiklio 

reikšmė - 1 projektas.  

Rezultato rodikliai: 1) BIVP 

projektų veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo rinkoje 

pagerėjo, praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose, skaičius:  

rodiklio reikšmė - 5 

dalyviai. 

Strategijos 2.1.1. veiksmas 

„Socialinių ir kitų tikslinei 

grupei reikalingų paslaugų 

prieinamumo didinimas, 

plėtojant tarpininkavimo, 

konsultavimo paslaugas, ir 

savi pagalbos bei socialinių 

įgūdžių ugdymo praktikumų 

organizavimas ir pravedimas 

pasitelkiant savanorius“.

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto stebėsenos 

rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti skirtas 

projektas, numeris ir 

pavadinimas

IŠ VISO:

65 609,90 60 614,00 4 995,90 2020-09-14
Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal 

prioritetinius atrankos kriterijus surinktų balų 

suma ne mažesnė nei 40 balų. 


