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1.VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PAVADINIMAS
2. PAKEITIMO TEISINIS PAGRINDAS IR PAGRINDIMAS:
2.1. Pažymimas tinkamas siūlomo pakeitimo pagrindas:
☒ būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų rengimą, įgyvendinimą,
vietos plėtros strategijoms įgyvendinti ir (ar) vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti
skirtų projektų finansavimo sąlygas, reikalavimų.
(jei tinka, pažymima kryželiu)
□ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje įvyko ekonominių, socialinių ir (ar)
demografinių pokyčių, dėl kurių pasikeitė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos
vystymosi poreikiai ir galimybės
(jei tinka, pažymimas kryželiu)
□ esant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ar įgyvendinimo administravimo sunkumų, dėl
kurių kyla rizika neįgyvendinti vietos plėtros strategijos uždavinių, veiksmų, nepasiekti vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ar tinkamai neatlikti Taisyklių 43 punkte
miesto VVG nustatytų užduočių
(jei tinka, pažymima kryželiu)
☒ siekiant atsižvelgti į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimo išvadas ir rekomendacijas
(jei tinka, pažymimas kryželiu)
2.2. Inicijuojamo keitimo atitikties formos 2.1 papunktyje nurodytam (-iems) atvejui (-ams)
pagrindimas: (pateikiama informacija, paaiškinimai, pagrindžiantys faktą, kad vietos plėtros
strategijos keitimas inicijuojamas dėl šios formos 2.1 papunktyje nurodytos (-ų) priežasties (-ių)
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1V-984
pakeistos Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės.
Gautas Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento siūlymas kreiptis dėl
papildomo finansavimo. Siūlyme nurodyta, kad Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos
plėtros strategijos (toliau – Strategija) nuostatose ir projekto ,,Kaišiadorių miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategijos administravimas“ (toliau – Projektas) sutarties nuostatose
nurodytas Projektui skirtas finansavimas (79 861,77 EUR) sudaro tik 14,15 proc. tų finansavimo
lėšų (t. y. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų), kurios vidaus reikalų
ministro įsakymu nustatytos Strategijai įgyvendinti (Strategijai nustatyta 564 244,05 EUR).
Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 21.3 papunkčiu, vietos plėtros strategijos
administravimo išlaidoms numatyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės biudžeto
lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 15 procentų finansavimo poreikio, bet ne daugiau kaip 100
000 eurų.
3. SIŪLOMAS PAKEITIMAS (pateikiamas keičiamų vietos plėtros strategijos dalių pakeitimo
projekto lyginamasis variantas)
• Perkelti lėšas iš 2.1.2 veiksmo į 2.1.1 veiksmą – atsižvelgiant į pasirašytą finansavimo
sutartį, dalis nepanaudotų lėšų, kurių trūksta rezervinio projekto įtraukimui į finansuojamų
projektų sąrašą perkeliama į kitą veiksmą (paramos lėšos – 3620,66 Eur; prisidėjimo lėšos
– 293,56 Eur; viso – 3914,22 Eur).
• Sumažinti lėšas 1.1.1 veiksmui – atsižvelgiant į pasirašytą projekto finansavimo sutartį,
dalis likusių veiksmui įgyvendinti neplanuojamų panaudoti lėšų perkeliamos į Strategijos
administravimą (paramos lėšos – 1850 Eur; prisidėjimo lėšos – 150 Eur; viso – 2000 Eur).
• Papildyti informacija apie Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarką.
Lyginamasis variantas pateikiamas 1 priede.
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4. INICIJUOJAMO KEITIMO PAGRINDIMAS:
(Miesto VVG patvirtina, kad, jos žiniomis, inicijuojamas keitimas yra galimas, t. y. nėra Taisyklių
88 punkte nurodytų sąlygų, užpildydama 1 lentelę)
1 lentelė
Eil.
Nr.

Patvirtinamas teiginys, pažymint jį Miesto VVG informacija, paaiškinimai,
kryželiu
pagrindžiantys pažymėtą teiginį

1.

☒ inicijuojamu keitimu nekeičiama Prašoma keisti tik Vietos plėtros strategijos
miesto VVG veiklos teritorija
įgyvendinimo veiksmų plano finansinę dalį ir
Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos
tvarkos apibūdinimo dalies informaciją
☒ dėl inicijuojamo keitimo nepadidės
vietos plėtros strategijos ar jos atskirų
veiksmų neįgyvendinimo rizika
Lėšos perskirstomos tik tarp tų veiksmų, kurių
įgyvendinimui skirtų projektų finansavimo
☐ dėl inicijuojamo keitimo padidės vietos sutartys pasirašytos ir yra likusi nepanaudotų
plėtros strategijos ar jos atskirų veiksmų lėšų dalis
arba

2.

neįgyvendinimo rizika, tačiau miesto VVG
yra pajėgi padidėjusias ir papildomas
rizikas suvaldyti
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5. INICIJUOJAMO KEITIMO RŪŠIS:
☐ ESMINIS KEITIMAS
☒ NEESMINIS KEITIMAS
(pažymima inicijuojamo keitimo rūšis):
Jei nurodoma, kad inicijuojamas keitimas yra neesminis, užpildoma 2 lentelė.
Eil
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Patvirtinamas teiginys, pažymint jį
kryželiu
☒ inicijuojamu keitimu nėra keičiamas
vietos plėtros strategijos tikslas (-ai),
uždavinys (-iai) ir (ar) uždaviniui (-iams)
įgyvendinti numatytas veiksmų planas,
papildant jį nauju (-ais) veiksmu (-ais),
pakeičiant vieną (-us) veiksmą (-us) į kitą (us) ir (ar) atsisakant bent vieno veiksmo
vykdymo
☒ inicijuojamu keitimu nėra keičiama (-os)
vietos plėtros strategijos tikslinė (-ės) grupė
(-ės), nustatant naują (-as) tikslinę (-es)
grupę (-es) ir (ar) atsisakant bent vienos iš
tikslinių grupių
☒ inicijuojamu keitimu nėra keičiamas
vietos plėtros strategijos efekto, rezultato ir
produkto rodiklių sąrašas, papildant jį nauju
(-ais) rodikliu (-iais), pakeičiant vieną (-us)
rodiklį (-ius) į kitą (-us) ir (ar) atsisakant
bent vieno rodiklio;
☒ inicijuojamu keitimu nėra mažinamas nė
vieno iš vietos plėtros strategijos rodiklių
planuojamas kiekybinis pokytis daugiau nei
10 procentinių punktų nuo pradinės vietos
plėtros strategijoje nustatytos reikšmės
☒ inicijuojamu keitimu nėra keičiama
bendra vietos plėtros strategijai įgyvendinti
suplanuota paramos lėšų ir prisidėjimo lėšų
suma
☒ inicijuojamu keitimu nėra mažinama
bendra prisidėjimo lėšų suma
☐ inicijuojamu keitimu nėra
perskirstomos vietos plėtros strategijoje jai
įgyvendinti suplanuotos paramos lėšų ir
(ar) prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos
tikslų
arba
☒ inicijuojamu keitimu yra perskirstomos
vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti

2 lentelė
Pateikiama informacija, paaiškinimai,
pagrindžiantys pažymėtą teiginį
Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra

Nėra
Paramos lėšų suma 1 tikslui mažinama 1850
Eur, t. y. 1,84 proc. nuo pradinės vietos
plėtros strategijoje 1 tikslui įgyvendinti
numatytos paramos lėšų sumos (100 455
Eur).
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suplanuotos paramos lėšų ir (ar)
prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos
tikslų, tačiau tikslui įgyvendinti numatyta
paramos lėšų suma keičiama (didinama
arba mažinama) ne daugiau kaip 5
procentiniais punktais nuo pradinės vietos
plėtros strategijoje tikslui įgyvendinti
numatytos paramos lėšų sumos
arba
8.

☐ inicijuojamu keitimu nėra
perskirstomos vietos plėtros strategijoje jai
įgyvendinti suplanuotos paramos lėšų ir
(ar) prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos
uždavinių
arba
☒ inicijuojamu keitimu yra perskirstomos
vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti
suplanuotos paramos lėšų ir (ar)
prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos
uždavinių, tačiau uždaviniui įgyvendinti
numatyta paramos lėšų suma keičiama
(didinama arba mažinama) ne daugiau kaip
10 procentinių punktų nuo pradinės vietos
plėtros strategijoje uždaviniui įgyvendinti
numatytos paramos lėšų sumos
arba

Paramos lėšų suma 1.1 uždaviniui
mažinama 1850 Eur, t. y. 1,84 proc. nuo
pradinės vietos plėtros strategijoje 1 tikslui
įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos
(100 455 Eur).

9.

□ inicijuojamu keitimu nėra perskirstomos
vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti
suplanuotos paramos lėšų ir (ar)
prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos
veiksmų
arba
☒ inicijuojamu keitimu yra perskirstomos
vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti
suplanuotos paramos lėšų ir (ar)
prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos
veiksmų, tačiau veiksmui įgyvendinti
numatyta paramos lėšų suma keičiama
(didinama arba mažinama) ne daugiau kaip
20 procentinių punktų nuo pradinės vietos
plėtros strategijoje uždaviniui įgyvendinti
numatytos paramos lėšų sumos
arba

Paramos lėšų suma 1.1.1 veiksmui
mažinama 1850 Eur, t. y. 1,84 proc. nuo
pradinės vietos plėtros strategijoje 1 tikslui
įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos
(100 455 Eur).
Paramos lėšų suma 2.1.1 veiksmui
didinama 3620,66 Eur, t. y. 1,67 proc. nuo
pradinės vietos plėtros strategijoje 1.1
uždaviniui įgyvendinti numatytos paramos
lėšų sumos (216 465,3 Eur).
Paramos lėšų suma 2.1.2 veiksmui
mažinama 3620,66 Eur, t. y. 1,67 proc. nuo
pradinės vietos plėtros strategijoje 1.1
uždaviniui įgyvendinti numatytos paramos
lėšų sumos (216 465,3 Eur).

Jeigu bent vienas iš lentelės atskirose eilutėse išdėstytų teiginių nepatvirtinamas ar
nepagrindžiamas, laikoma, kad inicijuojamas keitimas yra esminis.
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PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):
□ dokumentų, įrodančių konsultacijų su miesto VVG veiklos teritorijos gyventojais dėl planuojamų
vietos plėtros strategijos pakeitimų Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 25.1 papunktyje
nurodytais būdais, atlikimą kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš
jų lapų skaičius)
(šie dokumentai privalo būti pateikti, jeigu inicijuojamas vietos plėtros strategijos keitimas yra
esminis);
□ regiono plėtros tarybos sprendimo, patvirtinančio, kad atlikus inicijuojamus vietos plėtros
strategijos pakeitimus vietos plėtros strategija ir toliau atitiks regiono plėtros plano prioritetus,
tikslus, uždavinius, kopija;
(šis dokumentas privalo būti pateiktas, jeigu inicijuojamu vietos plėtros strategijos pakeitimu
keičiami vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai);
□ savivaldybės tarybos pritarimo inicijuojamam vietos plėtros strategijos keitimui kopija
(šis dokumentas privalo būti pateiktas, jeigu inicijuojamu vietos plėtros strategijos pakeitimu
didinama vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatyta naudoti savivaldybės biudžeto lėšų suma;
☒ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų
skaičius)
(tokius dokumentus miesto VVG teikia, kai reikalinga prašyme pateiktai informacijai pagrįsti, pvz.,
pagrįsti, kad miesto VVG yra pajėgi dėl inicijuojamo keitimo padidėjusias / papildomas rizikas
suvaldyti).
1 priedas. Keičiamų vietos plėtros strategijos dalių pakeitimo projekto lyginamasis variantas

_______________
(parašas )

_____________________
(vardas ir pavardė)

1 priedas
Keičiamų vietos plėtros strategijos dalių pakeitimo projekto lyginamasis variantas
1) Atsižvelgiant į Finansinio plano pakeitimus patikslinama informacija veiksmų plane
(perkeliamos lėšos iš 2.1.2 veiksmo į 2.1.1 veiksmą ir sumažinamos lėšos 1.1.1 veiksmui
(perkeliamos į Strategijos administravimą)).
„6.

VIETOS PLE TROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ
PLANAS
Veiksmo pavadinimas

Veiksmo
vykdytojas

Veiksmo įgyvendinimo laikotarpis
Pradžia
Pabaiga

Lėšų poreikis
šaltinis
Suma Eur

1. TIKSLAS

PLĖSTI SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS IR JŲ GAVĖJŲ
TIKSLINĘ
GRUPĘ, MAŽINANT
NEIGIAMĄ
SOCIALINĘ
SITUACIJĄ MIESTE

1.1.UŽDAVINYS

KURTI IR VYSTYTI NAUJAS PSICHOSOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS
SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS, ESANČIOMS SOCIALINĖJE
ATSKIRTYJE KAIŠIADORIŲ MIESTE MAŽINANT SOCIALINIŲ PAŠALPŲ
GAVĖJŲ SKAIČIŲ
Paramos
25 113,76
lėšos
23 263,76

1.1.1.Psichosocialinių
paslaugų bei intensyvių
krizių įveikimo pagalbos
paslaugų organizavimas
ir
teikimas
pažeidžiamiems
darbingiems asmenims ir
jų
šeimos
nariams
(asmenims, patyrusiems
smurtą; socialinę atskirtį
dėl amžiaus, tautybės,
seksualinės orientacijos
ir
kt.
patiriantiems
asmenims)
1.1.2.Sociokultūrinių ir
kitų
laisvalaikio
užimtumo veiklų bei
savipagalbos
grupių
organizavimas
socialinėje
atskirtyje
esančiam jaunimui nuo
14 m. (iš socialinės
rizikos
šeimų
ar
skurstančių šeimų)
1.1.3.Gyvenimo
konsultanto paslaugos
darbingiems asmenims ir
jų
šeimos
nariams
organizavimas
savižudybių
ir
priklausomybių
prevencijai
stiprinti
Kaišiadorių
mieste
skatinant ir organizuojant
savanorišką veiklą
1.1.4. Sociokultūrinių ir
psichosocialinių
paslaugų kūrimas ir
organizavimas

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

2017

2017

2017

2017

2022

2022

2019

2019

Privačios
lėšos

2 036,26
1 886,26

Paramos
lėšos

41 856,26

Privačios
lėšos

3 393,72

Paramos
lėšos

20 928,11

Privačios
lėšos

1696,86

Paramos
lėšos
Privačios
lėšos

12 556,87
1 018,12
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pabėgėliams, skatinant ir
užtikrinant
bendruomenės
savanorišką veiklą bei
bendradarbiavimą
su
besiribojančiomis vietos
veiklos grupėmis
2. TIKSLAS
2.1. UŽDAVINYS
2.1.1.Vyresnio amžiaus
darbingų
neaktyvių
asmenų
užimtumo
iniciatyvų skatinimas ir
įgyvendinimas, įsteigiant
vyresnio
amžiaus
savanorių
klubą
ir
užtikrinant informacijos
sklaidos
ir
bendradarbiavimo tinklų
kūrimą ir palaikymą su
besiribojančiomis vietos
veiklos grupėmis
2.1.2.
Darbingų
neaktyvių
gyventojų
neformalus
profesinis
mokymas (neformalus
švietimas) ir įgytų žinių
pritaikymas
darbinėje
veikloje,
pasitelkiant
aktualias darbo rinkoje
specialybes, savanorystę
2.1.3.Darbingų
neaktyvių
asmenų
užimtumo skatinimas ir
organizavimas, siekiant
užtikrinti su tradiciniu
amatu, tautodaile ir (ar)
rankdarbiais
susijusių
kompetencijų įgijimą
2.2. UŽDAVINYS
2.2.1.
Verslo
konsultacijų
ir
mentorystės
paslaugų
teikimas informuojant
tikslinę
grupę
apie
projekto galimybes bei
siekiant jiems suteikti
verslumo kompetencijas,
sukuriant ir palaikant
bendradarbiavimo
tinklus
su
kitomis
organizacijomis
ir
besiribojančiomis vietos
veiklos grupėmis
2.2.2.
Mokymų
organizavimas
ir

MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT DARBINGŲ NEAKTYVIŲ
KAIŠIADORIŲ MIESTO GYVENTOJŲ VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ
ĮGYVENDINTI UŽIMTUMĄ SKATINANČIAS INICIATYVAS
DIDINANT NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ PROFESINĘ
KVALIFIKACIJĄ IR DARBO ĮGŪDŽIUS

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

2018

2017

2017

2022

Paramos
lėšos

25 360,30
28 980,96

Privačios
lėšos

2 056,27
2 349,83

Paramos
lėšos

130 980,00
127 359,34

Privačios
lėšos

10 620,00
10 326,44

Paramos
lėšos

60 125,00

Privačios
lėšos

4 875,00

2022

2020

UŽTIKRINTI REIKIAMĄ PAGALBĄ VERSLO AR
SAVARANKIŠKOS VEIKLOS KŪRIMO IR PLĖTOJIMO PROCESE

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

2017

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti

2017

2020

2022

Paramos
lėšos

37 481,00

Privačios
lėšos

3 039,00

Paramos
lėšos

37 481,00
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reikalingos
įrangos
suteikimas verslą ar
savarankišką
veiklą
pradėjusiems
darbingiems
negalią
turintiems asmenims.
2.2.3.
Kompleksinė
pagalba jauniems (iki 29
m.)
darbingiems
bedarbiams
ir
neaktyviems asmenims
ugdant
verslumo
gebėjimus ir suteikiant
paramą (t.y. įranga arba
priemonės)
verslo
(susijusio su laisvalaikio
pramogomis) pradžiai

strategijos 7
skyriuje

Vykdytojų atrankos
kriterijai pateikti
strategijos 7
skyriuje

2017

2021

Privačios
lėšos

3 039,00

Paramos
lėšos

92 500,00

Privačios
lėšos

7 500,00“

2) Papildyta informacija apie Vietos plėtros strategijos valdymo ir stebėsenos tvarką.
„7.VIETOS

PLĖTROS STRATEGIJOS VALDYMO IR STEBĖSENOS
TVARKOS APIBŪDINIMAS
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos valdymas ir stebėsena
vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintomis Vietos plėtros
strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis ir Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
patvirtintais Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo
ir atrankos bei kitų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui reikalingų procedūrų bei Kaišiadorių
miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos
kriterijų aprašais. Strategijos 7 skyriuje pateikiamas planuojamas veiksmų apibūdinimas, kuris
Strategijos įgyvendinimo eigoje gali keistis, atsižvelgiant į susijusių teisės aktų pakeitimus.

7.1.VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO, ATRANKOS,
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO IR STEBĖSENOS
ATSAKOMYBIŲ PASISKIRSTYMAS “

3) Keičiamas Finansinis planas. Perkeliamos lėšos iš 2.1.2 veiksmo į 2.1.1 veiksmą ir sumažinamos lėšos 1.1.1 veiksmui (perkeliamos į
Strategijos administravimą)).
„8.VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS
1.TIKSLAS. PLĖSTI SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS IR JŲ GAVĖJŲ TIKSLINĘ GRUPĘ, MAŽINANT NEIGIAMĄ SOCIALINĘ
SITUACIJĄ MIESTE
1.1.UŽDAVINYS. KURTI IR VYSTYTI NAUJAS PSICHOSOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMOMS GRUPĖMS, ESANČIOMS
SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE, KAIŠIADORIŲ MIESTE MAŽINANT SOCIALINIŲ PAŠALPŲ GAVĖJŲ SKAIČIŲ

VEIKSMAS

LĖŠŲ POREIKIS
Eur.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

339,38

339,38

339,38

339,38

339,37

2022

Savivaldybės biudžeto
lėšos
1.1.1.Psichosocialinių
paslaugų bei intensyvių krizių
įveikimo pagalbos paslaugų
organizavimas ir teikimas
pažeidžiamiems darbingiems
asmenims ir jų šeimos nariams
(asmenims
patyrusiems
smurtą; socialinę atskirtį dėl
amžiaus, tautybės, seksualinės
orientacijos ir kt. patiriantiems
asmenims)

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

339,37
189,37

Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių

3 846,25

3 846,25

3 846,25

3 846,25

3 846,25

3 846,25
2146,25

339,38

339,38

339,38

339,38

339,37

339,37
189,37

4525,01

4525,01

4525,01

4525,01

4524,99

4524,99
2524,99

565,62

565,62

565,63

565,62

565,63

565,62

fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

Savivaldybės biudžeto
1.1.2.Sociokultūrinių ir kitų
laisvalaikio užimtumo veiklų
bei
savipagalbos
grupių
organizavimas
socialinėje

lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
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atskirtyje esančiam jaunimui
nuo 14 m. (iš socialinės rizikos
šeimų ar skurstančių šeimų)

Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių

6 410,42

6 410,42

6 410,42

6 410,42

6 410,42

6 410,42

565,62

565,62

565,62

565,62

565,62

565,62

7 541,66

7 541,66

7 541,67

7 541,66

7 541,67

7 541,66

565,62

565,62

565,62

6 410,42

6 410,42

6 410,41

565,62

565,62

7 541,66

7 541,66

7 541,65

339,37

339,37

339,38

3 846,25

3 846,25

3 846,25

fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
1.1.3.Gyvenimo konsultanto
paslaugos
darbingiems
asmenims ir jų šeimos nariams
organizavimas savižudybių ir
priklausomybių
prevencijai
stiprinti Kaišiadorių mieste
skatinant ir organizuojant
savanorišką veiklą

Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

1.1.4.
Sociokultūrinių
ir
psichosocialinių
paslaugų
kūrimas ir organizavimas
pabėgėliams, skatinant ir
užtikrinant
bendruomenės
savanorišką
veiklą
bei
bendradarbiavimą
su
besiribojančiomis
vietos
veiklos grupėmis

565,62

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
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Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

339,37

339,37

339,38

4 524,99

4 524,99

4 525,01

2.TIKSLAS. MAŽINTI NEDARBĄ, SKATINANT DARBINGŲ NEAKTYVIŲ KAIŠIADORIŲ MIESTO GYVENTOJŲ VERSLUMĄ IR
UŽIMTUMĄ
2.1.UŽDAVINYS. ĮGYVENDINTI UŽIMTUMĄ SKATINANČIAS INICIATYVAS, DIDINANT NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ
PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ IR DARBO ĮGŪDŽIUS
Savivaldybės biudžeto
lėšos
2.1.1.Vyresnio
amžiaus
darbingų neaktyvių asmenų
užimtumo
iniciatyvų
skatinimas ir įgyvendinimas,
įsteigiant vyresnio amžiaus
savanorių klubą ir užtikrinant
informacijos
sklaidos
ir
bendradarbiavimo
tinklų
kūrimą ir palaikymą su
besiribojančiomis
vietos
veiklos grupėmis

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

411,00

412,27

411,00

4 660,89

4 660,89

4 661,44

4 660,89

411,00

411,00

411,30

411,00

5 482,89

5 482,89

5 485,01

5 482,89

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

2.1.2. Darbingų neaktyvių
gyventojų
neformalus
profesinis
mokymas
(neformalus švietimas) ir įgytų
žinių pritaikymas darbinėje
veikloje, pasitelkiant aktualias

411,00

411,00
704,56
4 660,89
7 987,99
411,00
704,56
5 482,89
9 397,11

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

1 770,00

1 770,00
1 476,44
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darbo rinkoje
savanorystę

specialybes,

Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių

20 060,00

20 060,00

20 060,00

20 060,00

20 060,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

1 770,00

23 600,00

23 600,00

23 600,00

23 600,00

23 600,00

1 218,75

1 218,75

1 218,75

1 218,75

13 812,50

13 812,50

13 812,50

13 812,50

1 218,75

1 218,75

1 218,75

1 218,75

16 250,00

16 250,00

16 250,00

16 250,00

fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
2.1.3.Darbingų
neaktyvių
asmenų užimtumo skatinimas
ir organizavimas siekiant
užtikrinti su tradiciniu amatu,
tautodaile ir (ar) rankdarbiais
susijusių kompetencijų įgijimą

Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

2.2.UŽDAVINYS. UŽTIKRINTI REIKIAMĄ PAGALBĄ VERSLO AR SAVARANKIŠKOS VEIKLOS KŪRIMO IR PLĖTOJIMO
PROCESE
2.2.1. Verslo konsultacijų ir
mentorystės paslaugų teikimas
informuojant tikslinę grupę
apie projekto galimybes bei
siekiant
jiems
suteikti
verslumo
kompetencijas,

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos

759,75

759,75

759,75

759,75

20 060,00
16 732,9
1 770,00
1 476,44
23 600,00
19 685,78

14

sukuriant
ir
palaikant
bendradarbiavimo tinklus su
kitomis organizacijomis ir
besiribojančiomis
vietos
veiklos grupėmis

Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių

8 610,50

8 610,50

8 610,50

8 610,50

759,75

759,75

759,75

759,75

10 130,00

10 130,00

10 130,00

10 130,00

506,50

506,50

506,50

506,50

506,50

506,50

5 739,57

5 739,57

5744,15

5 739,57

5 739,57

5 739,57

506,50

506,50

506,50

506,50

506,50

506,50

6 752,57

6 752,57

6 757,15

6 752,57

6 752,57

6 752,57

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:
Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos

2.2.2. Mokymų organizavimas
ir
reikalingos
įrangos
suteikimas
verslą
ar
savarankišką
veiklą
pradėjusiems
darbingiems
negalią turintiems asmenims.

Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)
Iš viso:

Savivaldybės biudžeto
2.2.3.Kompleksinė
pagalba
jauniems
(iki
29
m.)
darbingiems bedarbiams ir
neaktyviems asmenims ugdant
verslumo
gebėjimus
ir
suteikiant paramą (t.y. įranga
arba priemonės)
verslo,
susijusio
su
laisvalaikio
pramogomis, pradžiai

lėšos
Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)

15

Iš viso:

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 079,22

1 079,22

1 079,21

1 079,21

1 079,21

Savivaldybės biudžeto
lėšos
Kitos viešosios lėšos
Strategijos administravimo
lėšos, eurais

1 079,22
Privačios lėšos

1 229,22

Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių

10483,73
10484,18

10483,73

10483,73

10483,73

10483,73

10483,73
12 183,73

fondų lėšos)
Paramos lėšos (valstybės
biudžeto lėšos)

925,03
925,03

925,03

925,03

925,03

925,03

925,03
1075,03
12487,98

Iš viso:

Iš viso vietos plėtros

Savivaldybės biudžeto

strategijai įgyvendinti

lėšos
Valstybės biudžeto lėšos

11409,21

12487,98

12487,98

12487,97

12487,97

12487,97
14487,98

925,03

8490,02

8901,02

8901,03

7996,33

6017,52

4517,52

8644,21

9055,21

9055,22

8151,48

6171,71

4671,71

10484,18

96219,64

100880,53

100885,10

90624,41

68200,86

51200,86

11409,21

113353,87

118836,76

118841,35

106772,22

80390,09

60390,09

Kitos viešosios lėšos
Privačios lėšos
Paramos lėšos (Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų lėšos)
Iš viso:
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Iš viso strategijai reikalinga suma Eur 609993,59
Iš jų:
Paramos lėšos (Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir valstybės
biudžeto lėšos)

564244,05

Veiksmų įgyvendinimui (ES + VB)

484382,28
482532,28

Administravimui (ES + VB)

79861,77
81711,77

Privačios lėšos

45 749,54

Veiksmų įgyvendinimui

39274,25
39124,25

Administravimui

6475,29
6625,29

Privačios lėšos - tai yra projekto pareiškėjo nuosavas indėlis, kuris sudaro 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų1. Visi pareiškėjai teikdami
paraišką užtikrina, jog prie projekto įgyvendinimo prisidės ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektinio pasiūlymo
pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne tinkamų
finansuotų projekto išlaidų dalimi.
Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti užskaitomas:
• Projekto veiklas vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis įnašas), kai įrodomas vykdant projekto
veiklas dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
1

Apibrėžtas reikalavimas 7.2. skyrelyje Įgyvendinimo procedūra, nustatant kaip bus atrenkami veiksmų ir juos įgyvenančių projektų vykdytojai.“
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•
•

Projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu, apskaičiuota
ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą;
Projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai tiesiogiai dalyvavo
veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (taikoma projekto veiklų, atitinkančių gyventojų verslumo didinimo veiklą,
kai tikslinė grupė – darbuotojai, atveju).

Detalus lėšų pagrindimas pateikiamas 10 priede.

