
 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių 6 priedas 
 
 

____________________________________________Varėnos miesto vietos veiklos grupė______________________________________________________ 
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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 PRIEMONĖ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“  
 

(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)  

 
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI 

BENDRUOMENĖS INICIJUOTŲ VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

 
2017-10-10 Nr. __1P___ 

 

Nurodoma sąrašo patvirtinimo data ir numeris 
 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas 

(ir 

partneriai, 

jei tokie 

yra) 

Iš ES 

struktūri

nių 

fondų 

lėšų 

siūlomo  

bendrai 

finansuot

i 

bendruo

menių  

inicijuot

os vietos  

plėtros 

projekto 

(toliau – 

projektas

) 

prelimin

arus 

pavadini

mas 

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  

įgyvendinančia

jai institucijai 

terminas 

Numatoma 

projekto  

pradžia ir  

planuojama 

trukmė 

Reikalavima

i projektų 

parengtumui 

ir kita  

reikalinga 

informacija  

(jei 

taikoma) 

Iš viso 

Projektui 

numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

ES  

struktūrin

ių fondų 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos  

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 

Lietuvos  

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldyb

ės biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosi

os lėšos 

Privači

os lėšos 

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



1. BĮ Varėnos 

sporto centras 

(pareiškėjas); 

Lietuvos 

sutrikusio 

intelekto 

žmonių 

globos 

bendrijos 

Varėnos 

padalinys 

„Viltis“ 

(partneris); 

Varėnos 

rajono 

neįgaliųjų 

draugija 

(partneris) 

„Mes 

esame 

reikalingi 

vieni 

kitiems“ 

Didinti Varėnos 

miesto neįgalių 

asmenų 

socialinę  

integraciją per 

fizinio 

aktyvumo 

veiklas. 

1. Mažinti 

Varėnos miesto 

bendruomenės 

narių socialinę 

atskirtį per 

bendruomenių 

inicijuojamas 

veiklas. 

 

1.1. Seminarų ciklas 

(3 seminarų ciklas, 

kuriuose dalyvauja 

ne mažiau nei 25 

asmenys. (25 

neįgaliųjų  ir 5 jų 

šeimos nariai).  

Apmokomi 5 

savanoriai ); 

1..2. Taisyklingos 

fizinės veiklos 

apmokymai 

(rodiklis - 4 

taisyklingos fizinės 

veiklos apmokymai  

(4 apmokymai salėje 

ir 2 baseine), 

kuriuose dalyvauja 

ne mažiau nei 25 

neįgalieji); 

1.3. Renginys 

skirtas žmonių su 

negalia dienai 

paminėti (rodiklis - 

1 renginys, kuriame 

dalyvauja ne mažiau 

nei 25 neįgalieji ir 5 

neįgaliųjų šeimos 

nariai). 

1.4. Neįgaliųjų 

sporto stovyklos 

organizavimas 

(rodiklis - 1 sporto 

stovykla, kurioje 

dalyvauja ne mažiau 

nei 10 neįgaliųjų ir 

10 juos lydinčių 

asmenų); 

1.5. Neįgaliųjų  

treniruočių 

organizavima 

(rodikliai - 

suremontuota 60 m2 

treniruoklių salės  

patalpų erdvės, 

įsigytas inventorius: 

TRX diržai – 6 vnt, 

bėgimo takelis – 1 

vnt, elipsinis 

treniruoklis – 1 vnt, 

treniruoklis dviratis 

– 2 vnt., irklavimo 

treniruoklis – 1 vnt. 

Funkcinių judesių 

vertinimo skalė 

FMS – 1 vnt.   

Apmokintas 1 

savanoris. 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 25; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius – 5; 

Partnerių su 

kuriais 

bendradarbiau

jama skaičius 

– 2. 

29 014,50 26 838,00   - - 818,06 - 1358,44 2017-09-01 2017-10-01, 

trukmė – 18 

mėn. 

Nėra 

2. M. Čiuželio 

labdaros ir 

paramos 

„Sidabrinė 

linija“ 

Varėnoje: 

Prisidėti prie 

Varėnos miesto 

bendruomenės 

1. Pasirengti teikti 

anoniminę 

nemokamą 

1.1.Savanorių 

paieškos ir atrankos 

vykdymas Varėnos 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

35 000,00 32 375,00 - - - - 2625,00 2017-08-01 2017-09-01, 

trukmė – 24 

mėn. 

Nėra. 



fondas 

(pareiškėjas); 

Varėnos 

socialinių 

paslaugų 

centras 

(partneris); 

Biudžetinė 

įstaiga 

Varėnos 

globos namai 

(partneris); 

Varėnos 

neįgaliųjų 

draugija 

(partneris) 

psichosocia

linė 

pagalba 

telefonu 

socialinę 

atskirtį 

patiriantie

ms senyvo 

amžiaus 

asmenims, 

neįgaliesie

ms ir jų 

šeimos 

nariams“ 

narių socialinės 

integracijos 

didinimo, 

teikiant 

socialinę atskirtį 

patiriantiems 

senyvo amžiaus 

asmenims, 

suaugusiems 

neįgaliesiems 

bei jų šeimos 

nariams 

anoniminę 

nemokamą 

psichosocialinę 

pagalbą ir 

bendravimo 

paslaugą 

Sidabrinės 

linijos telefonu 

8 800 80020. 

psichosocialinę 

pagalbą 

„Sidabrinės 

linijos“ telefonu 

tikslinėms 

grupėms 

Varėnoje; 

2. Užtikrinti  

kokybišką 

anoniminės 

nemokamos 

psichosocialinės 

pagalbos 

„Sidabrinės 

linijos“ telefonu 

teikimą tikslinėms 

grupėms 

Varėnoje; 

 

bendruomenėje 

(rodikliai - 

suorganizuotų 

renginių skaičius 

(vnt.) – 3; BIVP 

veiklos dalyvių 

skaičius (asm.) – 30;  

sudaryta 

savanoriškos 

veiklos sutarčių 

(skaičius) – 20; 

sukurta darbo vietų 

(skaičius) – 1); 

1.2. Savanorių ir 

projekto komandos 

parengimas teikti 

kokybišką 

psichosocialinę 

pagalbą telefonu 

tikslinėms grupėms; 

(rodikliai - 

suorganizuota 

renginių (skaičius) – 

11; BIVP veiklų 

dalyviai (asm.) – 40; 

įrengta mobilių 

darbo vietų (kompl.) 

– 4); 

1.2.1. Teorinių 24 

val. apimties 

mokymų 

organizavimas 

potencialiems 

savanoriams 

(rodikliai - 

suorganizuotas 

renginių (skaičius) – 

6. 

1.2.2. Praktinių 40 

val. apimties 

mokymų 

organizavimas 

projekte dirbantiems 

savanoriams 

(rodikliai - 

suorganizuota 

renginių (skaičius)- 

5; BIVP veiklų 

dalyviai (asm.) – 

30); 

1.2.3. Paslaugai 

teikti reikalingos 

infrastruktūros 

sukūrimas (rodikliai 

- Įrengta mobilių 

darbo vietų (kompl.) 

– 4); 

2.1. Tikslinės grupės 

įtraukimas į projekto 

veiklas (rodiklis - 

BIVP veiklų 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 30; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius – 25; 

Partnerių, su 

kuriais 

bendradarbiau

jama, skaičius 

– 3; 

Įgyvendinant 

BIVP projektų 

veiklas 

padidėjęs 

socialinių 

paslaugų 

prieinamumas, 

sukuriant 

naujas 

paslaugas ar 

padidinant 

esamų 

prieinamumą 

tikslinės 

grupės 

asmenims, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo 

ESF veiklose 

– 1; 

Savanorių 

skaičius, 

tenkantis 

1.000-iui 

Varėnos 

miesto 

gyventojų – 

2,27, 



dalyviai (asm.) – 

30); 

2.2. Tęstinės 

psichologinės krizės 

įveikimo pagalbos 

teikimas telefonu 

tikslinei grupei 

(rodiklis - BIVP 

veiklų dalyviai 

(asm.) – 30); 

2.3.Tolesnio 

tikslinės grupės 

emocinio palaikymo 

ir savipagalbos 

organizavimas, 

teikiant bendravimo 

telefonu paslaugą 

(rodiklis - BIVP 

veiklų dalyviai 

(asm.) – 30); 

3. 

 

 

Varėnos 

amatų ir 

verslo 

asociacija 

(pareiškėjas) 

„Viešųjų 

paslaugų ir 

informacijo

s teikimas 

verslumui 

pagal 

gyvenimo 

būdą 

skatinti“ 

Varėnos miesto 

ekonomiškai 

neaktyvių 

gyventojų ir 

jauno verslo 

atstovų 

verslumo pagal 

gyvenimo būdą 

plėtra. 

1. Teikti mokymo 

ir konsultacines 

paslaugas 

ekonomiškai 

neaktyviems 

gyventojams ir 

jauno verslo 

atstovams bei 

priemones verslo 

pradžiai. 

 

1.1. Mokymo 

paslaugų teikimas 

(rodiklis – BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai - 20 

asmenų). 

1.2. Verslo pradžiai 

reikalingų 

priemonių 

suteikimas 

,informavimas ir 

konsultavimas 

verslo pradžios ir 

plėtros klausimais 

(rodiklis - 5 jauno 

verslo atstovai). 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 20; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuota 

ilgalaikių 

mokymų 

pagal tikslinės 

grupės 

poreikiams 

pritaikytas 

programas -3; 

Suteikta 

konsultacijų 

verslo 

klausimais -

200 val.; 

Projekto 

veiklų 

dalyviai, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje 

pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo 

ESF veiklose 

– 20 proc. 

Darbingi 

asmenys, 

36 000,00 33 300,00 - - 1486,00 - 1214,00 2017-10-01 2018-01-01, 

trukmė – 24 

mėn. 

1) Iki projekto 

veiklų dalyvio 

įtraukimo į 

pagalbos verslo 

pradžiai 

teikimo veiklas 

įgyvendinančiaj

ai institucijai 

būtų pateikta 

vertinti: 

projekto 

vykdytojo 

sudarytas 

susitarimas (-

us) su jauno 

verslo subjektu 

dėl pagalbos 

verslo pradžiai 

jauno verslo 

subjektui 

teikimo, iki 

2017-10-01. 



kurių socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto 

veiklų dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto 

veiklų dalyvių 

dalyvavimo 

ESF veiklose) 

– 52 proc. 

4. Varėnos 

miesto 

sveikatingum

o klubas 

„Ropė“ 

(pareiškėjas); 

Varėnos 

dekanato 

Varėnos 

parapijos 

„Caritas” 

(partneris) 

„Ir mes 

galime 

padėti“ 

(socialinės 

atskirties 

mažinimas 

Varėnos 

mieste 

nevyriausy

binių 

organizacij

ų 

bendradarb

iavimo 

pavyzdžiu) 

Mažinti Varėnos 

miesto vienišų 

bei negalinčių 

visiškai savimi 

pasirūpinti seny

vo (pensinio) 

amžiaus 

žmonių, 

neįgaliųjų ir 

nepasiturinčių 

asmenų bei 

šeimų socialinę 

atskirtį per 

sveikatinimo, 

fizinio 

aktyvumo, 

laisvalaikio 

organizavimo, 

tarpusavio 

pagalbos, 

socialinės-

kultūrines 

veiklas, kartu 

siekiant 

išvengti senyvo 

amžiaus vienišų 

Varėnos miesto 

gyventojų 

ir neįgaliųjų pat

ekimo į globos 

įstaigas, o taip 

pat mažinti 

ir nepasiturinčių 

asmenų bei 

šeimų socialinę 

atskirtį. 

1. Senyvo 

amžiaus bei 

nepasiturinčių 

asmenų, kurie 

negali pasirūpinti 

savimi mitybos 

sąlygų gerinimas. 

2. Nepasiturinčių 

ir sunkiai savimi 

galinčių 

pasirūpinti 

Varėnos miesto 

senyvų gyventojų 

sveikatos 

stiprinimas bei 

sociokultūrinis 

švietimas; 

3. Savanoriškos 

veiklos skatinimas 

teikiant socialines 

paslaugas 

Varėnos mieste. 

1.1. Maisto 

pristatymo į namus 

organizavimas 

senyvo amžiaus 

žmonėms bei sąlygų 

sukūrimas (rodiklis 

– 10 

nurodytų tikslinių 

grupių asmenų); 

2.1. Sportinių 

užsiėmimų senyvo 

amžiaus Varėnos 

miesto gyventojams, 

o pirmiausia – 

vienišiems, 

turintiems negalią, 

organizavimas 

(rodikliai - 1   

renginys, 

 20 dalyvių). 

2.2 Nepasiturinčių, 

neįgalių senyvo 

amžiaus žmonių  

kultūrinis švietimas 

(20 tikslinių grupių 

atstovų, 1 išvyka); 

3.1 Klubo „Ropė“ 

narių įtraukimas į 

savanorišką veiklą ir 

jos narių 

savanoriškos 

veiklos skatinimas 

(rodikliai - 15 

savanorių, 3 

renginiai (1 

seminaras 4 val. 

trukmės ir 1 

praktinis 

užsiėmimas-

seminaras 8 val. 

trukmės, 1 

gyventojų 

savanoriškos 

veiklos skatinimo 

seminaras 4 val. 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 30; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius – 4. 

10 069,90 9001,58 - - - - 1068,32 2017-08-01 2017-09-01, 

trukmė – 16 

mėn. 

Nėra 



mokymai-

seminaras)) 

5. Varėnos 

technologijos 

ir verslo 

mokykla 

(pareiškėjas) 

„Padavėjo 

ir barmeno 

profesijos 

kompetenci

jų 

suteikimas 

ekonomišk

ai 

neaktyviem

s Varėnos 

miesto 

gyventojam

s“ 

Projekto tikslas 

yra suteikti 12 

ekonomiškai 

neaktyvių 

Varėnos miesto 

gyventojų 

padavėjo ir 

barmeno 

specialybės 

kompetencijų, 

kurios padėtų 

jiems lengviau 

įsidarbinti. 

1. Organizuoti 

padavėjų ir 

barmenų teorinį ir 

praktinį 

pasirengimą 

profesinei veiklai; 

 

1.1. Neformaliojo 

švietimo programos 

parengimas ir 

lektorių atranka 

(rodiklis - 1 

programa); 

1.2. 1.2. 

Neformaliųjų 

profesinio mokymų 

(programos) 

viešinimas ir 

tikslinės auditorijos 

informavimas. 

(rodiklis - Skelbimai 

– 3 vnt.); 

1.3. Dalyvių  

registracija; teorinių 

mokymų 

organizavimas pagal 

parengtą 

neformaliojo 

švietimo programą. 

(rodikliai - 3 teorinių 

mokymų ciklai; 

6 seminarai 

(renginiai). 

Apmokyti asmenys -  

12 žmonių (2018 m. 

– 6, 2019 m. 12).; 

1.4. Praktinių 

įgūdžių įgijimo 

seminarų 

organizavimas pagal 

įgytas 

kompetencijas ir 

žinias teorinių 

mokymų metu, 

vertinimas. (rodiklis 

- apmokyti asmenys 

– 12 žmonių.); 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 12; 

Ekonomiškai 

neaktyvių 

Varėnos 

gyventojų 

mokymai – 6 

seminarai; 

Savanorių 

skaičius, 

tenkantis 

1000-iui 

Varėnos 

miesto 

gyventojų – 

0,33; 

BIVP projekto 

veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje 

pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo 

ESF veiklose, 

dalis – 40 

proc.; 

Darbingi 

asmenys, 

kurių socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto 

veiklų dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto  

veiklų dalyvių 

dalyvavimo 

ESF veiklose) 

– 40 proc. 

 

10 159,69 9397,71 - - 397,78 - 364,20 2017-09-01 2017-10-01, 

trukmė – 24 

mėn. 

Nėra. 

   

IŠ VISO: 

120 244,09 110 912,29 - - 2701,84 - 6629,96 

 

 



   Vietos plėtros strategijai numatytas ES struktūrinių 

fondų lėšų limitas: 

Nurodomas vietos plėtros strategijoje numatyta ES 

struktūrinių fondų lėšų suma. 

352 976,19 

________________________________________________________________________ 

 

Varėnos miesto vietos veiklos grupės strategijos administratorius     Adomas Taraskevičius 


