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VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
NR.
2
(nurodomas sąrašo numeris)

Eil. Nr.

1

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Vietos plėtros projekto
(toliau – projektas)
preliminarus pavadinimas

2

3

Nurodoma: 1) pareiškėjo pavadinimas Nurodomas projekto
pagal vietos plėtros projektinį
pavadinimas pagal
pasiūlymą (toliau - projektinis
projektinį pasiūlymą
pasiūlymas) ir Juridinių asmenų
registrą (pasitikrinti Juridinių
asmenų registre įregistruotą
pareiškėjo pavadinimą galima
interneto svetainėje
http://www.registrucentras.lt/jar/p/ind
ex.php ); 2) pareiškėjo kontaktiniai
duomenys (el. paštas, telefono
numeris, adresas, kuriais
įgyvendinančioji institucija gali
susisiekti su pareiškėju)

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
rodikliai

4
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)

Vietos plėtros strategijos (toliau
- strategija) įgyvendinimo
Projekto stebėsenos rodikliai ir jų
veiksmo, kuriam įgyvendinti
reikšmės
skirtas projektas, numeris ir
pavadinimas
5
Nurodomi projekto įgyvendinimo
metu numatyti pasiekti stebėsenos
rodikliai (produkto ir, jei taikoma,
rezultato) ir jų reikšmės.

6
Nurodomas strategijos
įgyvendinimo veiksmo, kuriam
įgyvendinti skirtas projektas,
numeris ir pavadinimas turi
sutapti su strategijos, kuri
skelbiama el. puslapyje
http://www.miestobendruomene.l
t/igyvendinamos-strategijos/,
dalyje „Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo veiksmų planas“
nurodytu atitinkamo strategijos
veiksmo numeriu ir pavadinimu.

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
(eurais)

Iš viso

7
Nurodoma
bendra lėšų,
nurodytų
stulpeliuose 8-9,
suma

Projektui
suplanuotos skirti
paramos lėšos
8
Nurodoma bendra
projektui
suplanuota
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
ir Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
lėšų suma

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
9
Nurodoma bendra
pareiškėjo,
partnerio nuosavo
įnašo (privačiomis,
savivaldybės
biudžeto ir (ar)
kitomis viešosiomis
lėšomis)suma

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
10
Nurodoma data
(metai, mėnuo,
diena), iki kada
pareiškėjas turi
pateikti
įgyvendinančiajai
institucijai
paraišką dėl
projekto
finansavimo
(formatu 0000-0000)

Papildomi reikalavimai projektui

11
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.

1

Pareiškėjas: Šilutės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo skyrius.
Kontaktai: el.p.
rutenis.jankauskas@silute.lt; Mob.
863830974; tel. 8441 79 235; Dariaus
ir Girėno g. 1, Šilutė.

RENKUOSI ŠILUTĘ

Tikslas - sudaryti sąlygas Šilutės miesto jaunimui atlikti savanorišką
praktiką Šilutės miesto švietimo įstaigose. Uždaviniai: 1. Apmokyti
projekto dalyvius dirbti su moksleivių auditorija . Veikla -mokymai
projekto dalyviams ( 8 val trukmės). Fiziniai rodikliai
darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus; reikšmė - 8 dalyviai.
2. Atlikti savanorišką praktiką darbo vietoje ir ją apibendrinti. Veiklos:
1) Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto švietimo įstaigose (8
projekto dalyviai atliks savanoriško 320 valandų darbo praktiką 5
šilutės miesto mokyklose ir jų filialuose); 2) Savanoriškos praktikos
apibendrinamojo renginio organizavimas (surengtas vienas 4 val
trukmės renginys, kuriame dalyvaus 24 asmenys). Fiziniai rodikliai: darbingi neaktyvūs gyventojai iki 29 m. amžiaus; reikšmė - 8 dalyviai; svanoriška praktika darbo vietoje; reikšmė - 320 val.

Stebėsenos rodikliai:Produkto
rodikliai 1) BIVP projektų veiklų
dalyviai: rodiklio reikšmė - 8 dalyviai;
2) Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai
Strategijos 2.2.2. veiksmas
partneriai ar NVO, skaičius: rodiklio
„Neformalaus profesinio
reikšmė - 1 projektas. Rezultato
mokymo ir praktikų darbo vietoje
rodikliai: 1) BIVP projektų veiklų
organizavimas ir pravedimas“.
dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:
rodiklio reikšmė - 2 dalyviai.

14 942,33

12 625,53

2 316,80

2019-10-31

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus
surinktų balų suma ne mažesnė nei 40
balų.

12 519,77

11 477,21

1 042,56

2019-10-31

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus
surinktų balų suma ne mažesnė nei 40
balų.

Tikslas - įtraukti darbingą neaktyvų jaunimą į Šilutės miesto
bendruomenės gyvenimą per verslumo ugdymą. Uždavinys Stebėsenos rodikliai: Produkto
organizuoti garso režisierių neformalaus švietimo mokymus ir jų
rodikliai 1) BIVP projektų veiklų
praktiką darbo vietoje. Veiklos: 1) Garso režisierių mokymai (40 val.
dalyviai: rodiklio reikšmė - 8 dalyviai;
Strategijos 2.2.2. veiksmas
trukmės). Numatytas 5 dienų (40 val.) garso režisūros pradmenų
Rezultato rodikliai: 1) BIVP projektų
„Neformalaus profesinio
mokymai. Fizinis rodiklis - darbingas neaktyvus jaunimas iki 29 m. - 8
veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo mokymo ir praktikų darbo vietoje
asmenys. 2) Savanoriška praktika darbo vietoje (8 projekto dalyviai
rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams organizavimas ir pravedimas“.
atliks 130 val. praktiką Šilutės kultūros ir pramogų centre - kiekvienas po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:
dalyvis atliks po 16 val praktiką darbo vietoje). Fizinis rodikliai rodiklio reikšmė - 2 dalyviai.
darbingas neaktyvus jaunimas iki 29 m. - 8 asmenys.

13 488,63

12 463,49

1 025,14

2020-03-17

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus
surinktų balų suma ne mažesnė nei 40
balų.
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Pareiškėjas: Šilutės Hugo Šojaus
muziejus. Kontaktai: el. p.
fondai@silutesmuziejus.lt; tel. 8 441
62207; adresas: Lietuvininkų g. 4,
Šilutė

Tikslas - padėti įgyti profesinius įgūdžius ir motyvaciją darbingam
ekonomiškai neaktyviam jaunimui. Uždaviniai: 1. Organizuoti
medinių elementų restauravimo mokymus ir praktinį darbą neaktyviam
darbingam jaunimui.
1.Veikla - medinių elementų restauravimo
mokymas (72 val. trukmės). Numatytas mokymų intensyvumas 9 dienos
po 8 valandas. Fizinis rodiklis - Ekonomiškai neaktyvus vietos
jaunimas; reikšmė - 8 asmenys.
Stebėsenos rodikliai: Produkto
2. Veikla - jaunimo savanoriška praktika darbo vietoje. Numatyta: 1)
rodikliai 1) BIVP projektų veiklų
DARBINGO
Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės Hugo Šojus muziejaus
dalyviai: rodiklio reikšmė - 8 dalyviai;
NEAKTYVAUS
restauravimo centro patalpose (praktiką atliks 8 projekto dalyviai 2) Projektų, kuriuos visiškai arba iš
JAUNIMO
kiekvienas dalyvis atliks 18 val. praktiką darbo vietoje po 3 val. per
dalies įgyvendino socialiniai
Strategijos 2.2.2. veiksmas
NEFORMALUS
dienąį). 2) Savanoriškos praktikos apibendrinamojo renginio
partneriai ar NVO, skaičius: rodiklio
„Neformalaus profesinio
PROFESINIS MOKYMAS organizavimas. (surengtas vienas 4 val. trukmės renginys, kuriame
reikšmė - 1 projektas. Rezultato
mokymo ir praktikų darbo vietoje
IR ĮGŪDŽIŲ
dalyvaus 16 asmenų). Fiziniai rodikliai- Ekonomiškai neaktyvus vietos rodikliai: 1) BIVP projektų veiklų
organizavimas ir pravedimas“.
SUTEIKIMAS
jaunimas; reikšmė - 8 asmenys;
dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje
PRAKTIKOS METU
- svanoriška praktika darbo vietoje; reikšmė - 144 val.
pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po
.3. Veikla - jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas. Numatyta dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:
rodiklio reikšmė - 2 dalyviai.
pareiškėjo darbuotojo mentoriaus veikla (128 val. trukmė, 8 projekto
dalyviams).ir edukacinė išvyka-seminaras susitikimui su Lietuvos
dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro restauravimo
profesionalais (8 projekto dalyviai dalyvaus 4 val. trukmės seminare,
kuris vyks Lietuvos muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre).
Fizinis rodiklis - Ekonomiškai neaktyvus vietos jaunimas; reikšmė - 8
asmenys.

3

Pareiškėjas: Šilutės kultūros ir
pramogų centras. Kontaktai: el. p.
rimpetr@gmail.com,
siluteskultura@gmail.com; tel. 8 441
77113, mob. 8 603 27933; adresas:
Liepų g. 16, Šilutė

GARSO REŽISIERIŲ
NEFORMALAUS
PROFESINIO MOKYMO
IR PRAKTIKŲ DARBO
VIETOJE
ORGANIZAVIMAS IR
PRAVEDIMAS

4

5

Tikslas - darbingam ekonomiškai neaktyviam jaunimui, padėti įgyti
profesinius kūrybinio organizavimo bazinius pagrindus, robotų
projektavime ir programavime keliant motyvaciją ir kompetencijas
susijusias su specializuotomis gamybos technologijomis savanoriškoje
darbo praktikoje, taip pagerinant jų konkurencingumą darbo rinkoje.
Uždavinys - suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir
praktinių įgūdžių, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo. Veiklos:
1) Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „ kūrybinio darbo
Stebėsenos rodikliai: Produkto
organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir programavime. Įvadinis
rodikliai 1) BIVP projektų veiklų
renginys (trukmė 4 val., 9 dalviai) ir mokymai (trukmė 8 val., 9
dalyviai: rodiklio reikšmė - 9 dalyviai;
ROBOTIKOS dalyviai) - Fizinis rodiklis: - ekonomiškai neaktyvus vietos jaunimas;
2) Projektų, kuriuos visiškai arba iš
PAŽANGIOS
reikšmė - 9 dalyviai; 2) Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai
dalies įgyvendino socialiniai
Strategijos 2.2.2. veiksmas
SPECIALIZACIJOS
skatinimas. Fiziniai rodikliai: 1. ekonomiškai neaktyvus vietos
partneriai ar NVO, skaičius: rodiklio
„Neformalaus profesinio
KOMPETENCIJŲ
jaunimas; reikšmė - 9 dalyviai; 2. savanoriška veikla; reikšmė - 1
reikšmė - 1 projektas. Rezultato
mokymo ir praktikų darbo vietoje
UGDYMAS IR ĮGŪDŽIŲ
savanoris.
rodikliai: 1) BIVP projektų veiklų
organizavimas ir pravedimas“.
SUTEIKIMAS
3)Jaunimo kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos
dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje
PRAKTIKOS METU
technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje. Fiziniai rodikliai: 1. pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po
ekonomiškai neaktyvus vietos jaunimas; reikšmė - 9 dalyviai; 2.
dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:
savanoriška praktika darbo vietoje; reikšmė - 288 val.
rodiklio reikšmė - 2 dalyviai.
4) Ekspertinis seminaras "Sukurto įrenginio testavimas ne
laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams". Surengtas 1 renginys
Klaipėdos mokslų ir tchnologijų parke, trukmė - 4 val. Pristatyta
praktikos metu sukurta 1 mobili autonominė robotinė sistema. Fiziniai
rodikliai: 1. ekonomiškai neaktyvus vietos jaunimas; reikšmė - 9
dalyviai; 2. kiti seminaro dalyviai; reikškė - 12 asmenų; 3. savanoriška
veikla; reikšmė - 1 savanoris.

18 142,07

14 097,76

4 044,31

2020-03-17

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus
surinktų balų suma ne mažesnė nei 40
balų.

Tikslas – padidinti Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų
įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų integracijos į darbo rinką.
Uždavinys -suteikti ekonomiškai neaktyviems asmenims žinių ir
Stebėsenos rodikliai: Produkto
praktinių įgūdžių, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo. Veiklos:
rodikliai 1) BIVP projektų veiklų
ŠILUTĖS MIESTO
1) Mokymai projekto veiklų dalyviams ( 250 val. trukmės). Fiziniai
dalyviai: rodiklio reikšmė - 8 dalyviai;
EKONOMIŠKAI
rodikliai - darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai;
2) Projektų, kuriuos visiškai arba iš
Pareiškėjas: Šilutės turizmo
NEAKTYVIŲ
reikšmė - 8 dalyviai.- 2. savanoriška veikla; reikšmė 2 savanoriai. 2)
dalies įgyvendino socialiniai
Strategijos 2.2.2. veiksmas
informacijos centras. Kontaktai: el. p.
GYVENTOJŲ
Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, atliekant savanorišką praktiką darbo partneriai ar NVO, skaičius: rodiklio
„Neformalaus profesinio
rasa.grygeliene@siluteinfo.lt; tel. 8441
UŽIMTUMO DIDINIMAS vietoje (praktiką atliks 2 projekto dalyviai - kiekvienas dalyvis atliks
reikšmė - 1 projektas. Rezultato
mokymo ir praktikų darbo vietoje
77785; mob. +37065960463; adresas:
SIEKIANT PAGERINTI po 32 val. praktiką darbo vietoje) Fiziniai rodikliai - 1. darbingi
rodikliai: 1) BIVP projektų veiklų
organizavimas ir pravedimas“.
Lietuvininkų g. 4, Šilutė
ĮSIDARBINIMO
dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje
ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai; reikšmė - 2 dalyviai
GALIMYBES
pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams po
(jaunimas); - 2. savanoriška veikla; reikšmė 3 savanoriai (3 savanoriai
dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:
projekto įgyvendinimo veiklose savanoriaus 76 val.) 3) Projekto
rodiklio reikšmė - 2 dalyviai.
dalyvių motyvacijos darbinei veiklai skatinimas. Fiziniai rodikliai darbingi ekonomiškai neaktyvūs Šilutės miesto gyventojai; reikšmė - 8
dalyviai.

14 532,82

12 390,90

1 141,92

2020-03-17

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus
surinktų balų suma ne mažesnė nei 40
balų.

IŠ VISO:

73 625,62

63 054,89

9 570,73

Pareiškėjas: VšĮ "Tavo Robotas".
Kontakatai: el.p.
tavorobotas@gmail.com; mob.
+37062095241; adresas Miestalių k.,
12-1, Šilutės r.

Šilutės m. VVG "Pamario kraštas" pirmininkas

Projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė , mob. 861574500

Antanas Martinkus

