
 

ASOCIACIJOS KAIŠIADORIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VALDYBOS NUOTOLINIO  POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS Nr. 2 

 

2020-04-24 

Kaišiadorys 

 

Dėl LRV nustatyto karantino rėžimo, valdybos posėdis organizuotas elektroninėmis priemonėmis. 

Sudaryta galimybė valdybos nariams balsuoti raštu užpildant biuletenį ir jį atsiunčiant elektroniniu 

paštu iki 2020-04-24 15 val. bei tiesiogiai dalyvaujant nuotoliniame posėdyje www.zoom.com 

platformoje. Daromas posėdžio vaizdo ir garso įrašas, kuris yra neatskiriama protokolo dalis. 

Posėdžio pradžia 2020-04-24  16 val. 

 

Valdybos posėdyje dalyvauja 7 iš 12 valdybos narių, kvorumas yra: 

Tomas Vaicekauskas, valdybos pirmininkas – dalyvauja tiesiogiai per www.zoom.com; 

Ligita Pūrienė  - dalyvauja tiesiogiai per www.zoom.com; 

Virginija Paškevičienė  - atsiuntė balsavimo biuletenį el.paštu; 

Neringa Žigutienė - atsiuntė balsavimo biuletenį el.paštu; 

Gražina Škimelienė - atsiuntė balsavimo biuletenį el.paštu; 

Eglė Grendienė - atsiuntė balsavimo biuletenį el.paštu; 

Raimondas Gincas - atsiuntė balsavimo biuletenį el.paštu. 

 

Posėdyje per www.zoom.com taip pat dalyvauja Kaišiadorių miesto vvg projekto vadovai Judita 

Kmeliauskienė ir Ignas Simonaitis bei nepriklausoma vertintoja iš VšĮ ,,Invia.lt“ Vilma Indrikonienė. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitai; 

2. Dėl vietos plėtros projektų sąrašo tvirtinimo ir rezervinio projektų sąrašo tvirtinimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitai  

 

Ligita Pūrienė sako, kad yra daromas posėdžio įrašas, kuris bus paviešintas 

www.kaisiadoriumiestovvg.lt svetainėje. Ligita Pūrienė pristato posėdyje dalyvaujančius asmenis bei 

pasako, iš kurių valdybos narių gauti balsavimo biuleteniai.  Valdybos nariai Mindaugas Grenda ir 

Mindaugas Vaicekauskas dėl interesų konflikto nusišalino ir posėdyje nedalyvauja. Pristatoma, kad į 

paskelbtus kvietimus gauta 10 projektinių pasiūlymų. Atsižvelgiant į tai, kad posėdyje dalyvauja 

Vilma Indrikonienė (viena iš trijų nepriklausomų vertintojų), kuri, be kita ko, yra Miestų vietos 

veiklos grupių tinklo prezidentė, todėl prašoma jos pakomentuoti atliktą vertinimą. Vilma 

Indrikonienė komentuoja atliktą projektų vertinimą, kai kuriuos pateiktų projektų rodiklius ir jų 

atitikimą miesto VVG strategijai. 

Ligita Pūrienė klausia, ar yra neaiškumų, klausimų. Tomas Vaicekauskas sako, kad viskas aišku. 

Siūloma balsuoti. 

 BALSAVIMAS. 7 balsai UŽ: Ligita Pūrienė ir Tomas Vaicekauskas balsuoja tiesiogiai UŽ 

posėdžio metu; Virginija Paškevičienė, Neringa Žigutienė, Gražina Škimelienė, Eglė Grendienė, 

Raimondas Gincas - atsiuntė balsavimo biuletenius el.paštu, kuriuose balsuoja UŽ; 

NUSPRĘSTA. Pritarti projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitai  (pridedama). 

 

2. SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros projektų sąrašo tvirtinimo ir rezervinio projektų sąrašo 

tvirtinimo. 

 

 Ligita Pūrienė sako, kad yra sudaryti įvertintų vietos plėtros projektų sąrašai, kuriuos siūloma 

finansuoti ir rezervinių projektų sąrašai. Ignas Simonaitis pristato 5 atrinktus siūlomus finansuoti 

sąrašus, kuriuose yra po 1 projektą ir 3 rezervinių projektų sąrašus, kuriuose yra 4 projektai. Ignas 
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Simonaitis sako, kad lieka nepanaudotų strategijos lėšų, todėl, kai bus pateiktos vietos projektų 

paraiškos agentūrai, bus galima lėšų likutį perskirstyti. Vilma Indrikonienė sako, kad kalbėjo 

telefonu su Vidaus reikalų ministerija ir turi žinių, kad kitose miestų VVG strategijose taip pat lieka 

nepanaudotų lėšų, todėl labai didelė tikimybė, kad bus lėšų perskirstymas ir visi rezerviniuose 

sąrašuose esantys projektai gali gauti finansavimą. Taip pat Vilma Indrikonienė pažymi, kad iš 

įvertintų projektinių pasiūlymų originaliausias idėjas pateikė  ,,Žalieji velniai“, kuriems reikėtų 

padėti pateikti paraišką agentūrai bei padėti įgyvendinti projektus. Vertintojos nuomone, jeigu šiam 

pareiškėjui pavyktų tinkamai įgyvendinti sugalvotus projektus, jie būtų tokie, kurių atvažiuotų žiūrėti 

iš visos Lietuvos. Į tiesioginį posėdį pasijungia valdybos narė Neringa Žigutienė, kuri sako, kad 

prabalsavo raštu. 

Ligita Pūrienė klausia, ar yra klausimų ir neaiškumų. Daugiau niekas nepasisako. Siūloma balsuoti. 

 

BALSAVIMAS. 7 balsai UŽ: Ligita Pūrienė ir Tomas Vaicekauskas balsuoja tiesiogiai UŽ 

posėdžio metu; Virginija Paškevičienė, Neringa Žigutienė, Gražina Škimelienė, Eglė Grendienė, 

Raimondas Gincas - atsiuntė balsavimo biuletenius el.paštu, kuriuose balsuoja UŽ; 

NUSPRĘSTA. Patvirtinti vietos plėtros projektų sąrašą ir rezervinio projektų sąrašą  

(pridedama). 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2 

 

KAIŠIADORIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

KVIETIMŲ TEIKTI VIETOS PLĖTRO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS NR. 1.1.4-3, NR. 2.1.2-3, NR. 2.1.3-3, NR. 2.2.2-3, NR. 2.2.3-3 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO ATASKAITA 

2020-04-24  

Kaišiadorys 

 

2020 m. sausio 16 d. Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) paskelbė 5 kvietimus teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus 

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) 5 veiksmams įgyvendinti. Per kvietime nurodytą terminą buvo 

gauta 10 vietos plėtros projektinių pasiūlymų. Visi 10 vietos plėtros projektinių pasiūlymų atitiko formaliuosius reikalavimus ir buvo vertinami pagal 

bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus. 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą pagal bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus atliko VšĮ ,,Invia.lt“ trys nepriklausomi 

vertintojai.  

Atliekant  vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą pagal bendruosius atrankos kriterijus nustatyta, kad 9 iš 10 pateiktų vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų atitiko bendrųjų atrankos kriterijų reikalavimus. Bendrųjų atrankos kriterijų reikalavimų neatitiko pareiškėjo UAB „Verslo 

mokymo centras“ projekto „Verslumo gebėjimų suteikimas ir ugdymas, siekiant didinti gyventojų verslumą bei užimtumą“ projektinis pasiūlymas 

(kvietimas Nr. 2.1.2-3). Vietos plėtros projektiniai pasiūlymai atitinkantys bendruosius atrankos kriterijus, toliau buvo vertinami pagal prioritetinius 

atrankos kriterijus. 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimą pagal bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus metu buvo: 

 patikslintas pareiškėjo VšĮ Kauno regiono plėtros agentūra vietos plėtros projekto pavadinimas iš „Sėkminga pabėgėlių integracija darbo 

rinkoje – nauda vietos bendruomenei“ į „Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius 

bendruomenėje“ (kvietimas Nr. 1.1.4-3); 



 siūloma sumažinti pareiškėjo UAB „Verslo mokymo centras“ projekto „Kompleksinis Kaišiadorių miesto bedarbių asmenų užimtumo 

skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti su tradiciniu amatu, tautodaile ir rankdarbiais susijusių kompetencijų įgijimą“ didžiausią galimą skirti 

lėšų sumą nuo 52.800,00 iki 51.920,24 Eur (kvietimas Nr. 2.1.3-3); 

 siūloma sumažinti pareiškėjo Asociacija „Žalieji velniai“ projekto „Žinok viską Kaišiadoryse“ didžiausią galimą skirti lėšų sumą nuo 

37.481,00 Eur iki 24.193,73 Eur (kvietimas Nr. 2.2.2-3); 

 siūloma sumažinti pareiškėjo Asociacija „Žalieji velniai“ projekto „Verslo pradžia Kaišiadoryse“ didžiausią galimą skirti lėšų sumą nuo 

92.500,00 Eur iki 83.397,86 Eur (kvietimas Nr. 2.2.3-3). 

Atlikus vertinimą pagal bendruosius ir prioritetinius atrankos kriterijus galutinis vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimas buvo nustatytas 

apskaičiuojant visų vertintojų skirtų balų vidurkį. Vertintojai įvertinę vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal bendruosius ir prioritetinius atrankos 

kriterijus, sureitingavo vietos plėtros projektinius pasiūlymus surinktų balų mažėjimo tvarka. 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas Projekto pavadinimas Balų vidurkis Siūloma didžiausia galima 

skirti lėšų suma, Eur 

Kvietimas Nr. 1.1.4-3 

1. Viešoji įstaiga Kauno regiono 

plėtros agentūra 

Kaišiadorių miesto gyventojų (pabėgėlių) socialinės 

atskirties mažinimas, stiprinant socialinius ryšius 

bendruomenėje 

43 10.958,14 

2. Viešoji įstaiga "Meno sienos" Kartu 36 12.435,26 

Kvietimas Nr. 2.1.2-3 

1. Kaišiadorių smulkaus ir 

vidutinio verslo asociacija 

Darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų 

profesinės kvalifikacijos ir darbo įgūdžių didinimas 

pasitelkiant neformalųjį profesinį aktualių darbo rinkos 

specialybių mokymą 

52 41.587,87 

Kvietimas Nr. 2.1.3-3 

1. Kaišiadorių smulkaus ir 

vidutinio verslo asociacija 

Darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų 

užimtumo skatinimas siekiant ugdyti su tradiciniu amatu, 

tautodaile ir rankdarbiais susijusias kompetencijas 

53  59.230,92  

2. UAB Verslo mokymo centras Kompleksinis Kaišiadorių miesto bedarbių asmenų 

užimtumo skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti 

su tradiciniu amatu, tautodaile ir rankdarbiais susijusių 

kompetencijų įsigijimą 

51  51.920,24  

Kvietimas Nr. 2.2.2-3 

1. Asociacija "Žalieji velniai" Žinok viską Kaišiadoryse 46 24.193,73 



Kvietimas Nr. 2.2.3-3 

1. Asociacija "Žalieji velniai" Verslo pradžia Kaišiadoryse 72               83.397,86  

2. UAB Verslo mokymo centras Kompleksinės konsultacinės pagalbos teikimas Kaišiadorių 

miesto jauniems (iki 29 m.) darbingiems bedarbiams ir 

jauno verslo subjektų jauniems atstovams ugdant jų 

verslumo gebėjimus ir didinti jų konkurencingumą darbo 

rinkoje 

63 

              86.000,00 

3. Kaišiadorių smulkaus ir 

vidutinio verslo asociacija 

Nedarbo mažinimas skatinant darbingų neaktyvių 

Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą 

60               92.103,90  

 

 

PRIDEDAMA: 

1. 2020 m. balandžio 3 d. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 1.1.4-3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita Nr. 3, 5 lapai. 

2. 2020 m. balandžio 3 d. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 2.1.2-3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita Nr. 1, 3 lapai. 

3. 2020 m. balandžio 3 d. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 2.1.3-3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita Nr. 2, 5 lapai. 

4. 2020 m. balandžio 3 d. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 2.2.2-3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita Nr. 4, 3 lapai. 

5. 2020 m. balandžio 3 d. kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Nr. 2.2.3-3 projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaita Nr. 5, 6 lapai. 

 

Parengė: 

Projekto vadovas       Ignas Simonaitis 

(pareigos) 

 

Projekto vadovė 

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

Judita Kmeliauskienė 

(pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 

 















































Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 
taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12,004.90 10,958.14 1,046.76

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:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Eil. Nr.
 Vietos plėtros projekto 

(toliau – projektas) 
preliminarus pavadinimas

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas pabėgėlių 
integracijai Kaišiadorių miesto darbo
rinkoje, suteikiant reikiamas žinias apie socialinę, kultūrinę ir 
darbo aplinką Kaišiadorių mieste
bei įtraukiant vietos gyventojus į pabėgėlių integracijos procesus 
Kaišiadorių mieste.
1 uždavinys - Užtikrinti sėkmingą pabėgėlių integraciją 
Kaišiadorių mieste, supažindinant su socialine, darbo ir 
kultūrine aplinka Kaišiadorių mieste bei skleidžiant informaciją 
tarp Kaišiadorių miesto ir besiribojančių teritorijų 
bendruomenių bei kuriant bendradarbiavimo tinklus.
1.1 veikla - Renginių pabėgėliams ir bendruomenėms 
organizavimas. Veiklos fiziniai rodikliai - Projektų veiklų 
dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius - 75.
1.2 veikla - Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų 
kūrimas. Veiklos fiziniai rodikliai - sukurtas bendradarbiavimo 
ir informacijos sklaidos tinklas, 1 vnt.  

1. Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros 
agentūra
El. p. gaila@krda.lt
Tel. 86109463
Laisvės al. 46, Kaunas

Kaišiadorių miesto 
gyventojų (pabėgėlių) 
socialinės
atskirties mažinimas, 
stiprinant socialinius ryšius 
bendruomenėje

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 75.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai partneriai 
ar NVO, skaičius:
Projektų skaičius - 1.

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

NR. 1.1.4-3

           12,004.90               10,958.14                1,046.76 2020-06-05 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu.1.1.4. Sociokultūrinių ir 
psichosocialinių paslaugų 
kūrimas ir organizavimas 
pabėgėliams, skatinant ir 
užtikrinant bendruomenės 
savanorišką veiklą bei 
bendradarbiavimą su 
besiribojančiomis vietos veiklos 
grupėmis

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai 
terminas

(nurodomas sąrašo numeris)



PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. Viešoji įstaiga "Meno sienos"

El. p. aivarasjonyka@gmail.com
Tel. 868219944
Klevų g. 1, Klėriškių k., Kaišiadorių r. 
sav

Kartu Projekto tikslas - Padėti į Lietuvą atvykusiems pabėgėliams 
integruotis į visuomenę, sužinoti apie viešai prieinamas 
paslaugas, užmegzti ryšius su aplinkiniais organizuojant jiems 
susitikimus, didinant Kaišiadorių miesto ir rajono gyventojų 
jautrumą socialinę atskirtį patiriančių asmenų, pabėgėlių 
atžvilgiu.
1 uždavinys - Suteikti sociokultūrinio darbo multikultūrinėje 
aplinkoje kompetencijas 20 jaunų žmonių.
1.1 veikla - Renginių organizavimas. Veiklos fiziniai rodikliai - 
20 asm.
2 uždavinys - Informuoti pabėgėlius apie galimybes integruotis 
į vietos bendruomenę.
2.1 veikla - Susitikimo organizavimas. Veiklos fiziniai rodikliai - 
20 asm.
2.2 veikla - Susitikimo organizavimas. Veiklos fiziniai rodikliai - 
20 asm.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 20.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius:
Projektų skaičius - 1.

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

            13,545.46                12,435.26                 1,110.20 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu.

13,545.46 12,435.26 1,110.20IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Papildomi reikalavimai projektuiEil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus 
pavadinimas

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

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

 REZERVINIS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 1.1.4-3R



Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 
taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio 

verslo asociacija
El. p. asociacija_svva@inbox.lt
Tel. 869886603
Kęstučio g. 1, Kaišiadorys

Darbingų neaktyvių 
Kaišiadorių miesto 
gyventojų profesinės 
kvalifikacijos ir darbo 
įgūdžių didinimas 
pasitelkiant neformalųjį 
profesinį aktualių darbo 
rinkos specialybių mokymą

Projekto tikslas- paskatinti darbingų neaktyvių Kaišiadorių 
miesto gyventojų užimtumą ir padidinti jų profesines 
kvalifikacijas ir darbo įgūdžius suteikiant jiems galimybę 
mokytis pagal darbo rinkoje aktualias specialybes.
1 uždavinys - Organizuoti neformalius profesinius mokymus 
pasitelkiant aktualias darbo rinkoje specialybes.
1.1 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai  „Maisto svarba ir 
tendencijos. Saldūs patiekalai“. Veiklos fiziniai rodikliai - 26 
dalyviai.
1.2. veikla - Specializuoti praktiniai mokymai  „Pagrindinio 
karšto patiekalo gamyba. Inovatyvus maisto patiekalų 
pateikimas klientui“. Veiklos fiziniai rodikliai - 26 dalyviai.
1.3 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai  „Sriubos. 
Užkandėlių gamyba. Vieno kąsnio užkandukai“. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 26 dalyviai.
1.4 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai  „Desertų gamyba 
ir inovatyvus pateikimas“. Veiklos fiziniai rodikliai - 26 
dalyviai.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 26.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai partneriai 
ar NVO, skaičius: Projektų skaičius - 
1.
Suorganizuota neformalaus švietimo 
mokymų skaičius: Skaičius - 12.

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

           44,990.67               41,587.87                3,402.80 2020-08-01 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu. 
Projektas privalo siekti rodiklio: suorganizuota 
neformalaus švietimo mokymų skaičius: Skaičius - 
12.

44,990.67 41,587.87 3,402.80IŠ VISO:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus pavadinimas

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

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai 
terminas

Papildomi reikalavimai projektui

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 2.1.2-3



Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 
taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio 

verslo asociacija
El. p. asociacija_svva@inbox.lt
Tel. 869886603
Kęstučio g. 1, Kaišiadorys

Darbingų neaktyvių 
Kaišiadorių miesto 
gyventojų užimtumo 
skatinimas siekiant ugdyti 
su tradiciniu amatu, 
tautodaile ir rankdarbiais 
susijusias kompetencijas

Projekto tikslas - paskatinti darbingų neaktyvių Kaišiadorių 
miesto gyventojų užimtumą organizuojant veiklas, susijusias su 
tradicinių amatų, tautodailės ir rankdarbių kompetencijų 
įgijimu.
1 uždavinys - Organizuoti veiklas, susijusias su tradicinių 
amatų, tautodailės ir rankdarbių kompetencijų įgijimu.
1.1 veikla - Amatų, tautodailės, rankdarbių dirbtuvių renginys. 
Veiklos fiziniai rodikliai - 26 dalyviai.
1.2 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai_1. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 26 dalyviai.
1.3 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai_2. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 26 dalyviai.
1.4 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai_3. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 26 dalyviai.
1.5 veikla - Specializuoti praktiniai mokymai_4. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 26 dalyviai.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 26.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai partneriai 
ar NVO, skaičius: Projektų skaičius - 
1.
Suorganizuoti užimtumą skatinančius 
renginius: Skaičius - 1.
Suorganizuota neformalaus švietimo 
mokymų skaičius: Skaičius - 12.

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

           64,117.92               59,230.92                4,887.00 2020-08-01 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu. 
Projektas privalo siekti rodiklių: suorganizuoti 
užimtumą skatinančius renginius: skaičius - 1;
suorganizuota neformalaus švietimo mokymų 
skaičius: Skaičius - 12.

64,117.92 59,230.92 4,887.00IŠ VISO:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus pavadinimas

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

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai 
terminas

Papildomi reikalavimai projektui

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 2.1.3-3



PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. UAB Verslo mokymo centras

El. p. info@bigplans.lt
Tel. 860825151
K. Petrausko g. 26, Kaunas

Kompleksinis Kaišiadorių 
miesto bedarbių asmenų 
užimtumo skatinimas ir 
organizavimas, siekiant 
užtikrinti su tradiciniu 
amatu, tautodaile ir 
rankdarbiais susijusių 
kompetencijų įsigijimą

Projekto tikslas - Kaišiadorių miesto bedarbių užimtumo 
galimybių didinimas, suteikiant reikalingas žinias bei įgūdžius, 
susijusius su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais.
1 uždavinys - Suteikti reikalingas žinias bei įgūdžius, susijusius 
su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais.
1.1 veikla - 4 grupinių mokymų ciklų (po 10 seminarų), skirtų 
tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) rankdarbiais reikalingų 
įgūdžių suteikimui, organizavimas. Veiklos fiziniai rodikliai - 
40 dalyvių.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 40.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius: Projektų 
skaičius - 1.
Suorganizuotų neformalaus švietimo 
mokymų skaičius: Mokymai - 40.

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

            59,520.00                51,920.24                 7,599.76 Prie projekto prisidedama piniginiu įnašu. Projektas 
privalo siekti rodiklio: suorganizuotų neformalaus 
švietimo mokymų skaičius - 40.

59,520.00 51,920.24 7,599.76

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Papildomi reikalavimai projektui

IŠ VISO:

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus 
pavadinimas

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

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

 REZERVINIS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 2.1.3-3R



Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 
taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30,401.33 24,193.73 6,207.60

Papildomi reikalavimai projektui

1. Asociacija "Žalieji velniai"
El. p. robertassust@gmail.com
Tel. 860497635
Liepų g. 16, Kaišiadorys

Žinok viską Kaišiadoryse Projekto tikslas - mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių 
negalią turinčių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir 
užimtumą sukuriant tam kompleksinės pagalbos paktą, kuris 
suteiktų visą reikiamą informaciją ir priemones norint įkurti 
savo verslą.
1 uždavinys - Kurti ir plėtoti informacijos sklaidos tinklą. 
Motyvuoti, palaikyti ir skatinti neaktyvių darbino amžiaus, 
tačiau negalią turinčius žmones. Padėti jiems užsibrėžti tikslus ir 
jų siekti pasitelkiant viešinimo ir informacijos sklaidos verslo 
modelį.
1.1 veikla - Sukurta funkcionali, lengvai prieinama internetinė 
svetainė, socialinės paskyros. Veiklos fiziniai rodikliai - 1 
internetinė svetainė.
1.2 veikla - Tarpininkavimas visais, su neįgaliųjų įdarbinimo, 
verslumo ir lyderystės susijusiais klausimais. Tinkamos ir 
naudingos informacijos kaupimas, atsiradus poreikiui dalyvių 
nukreipimas suteikiant visas galimybes informacijai gauti. 
Veiklos fiziniai rodikliai - 5 asm.
2 uždavinys - Ugdyti negalią turinčių žmonių kompetencijas ir 
sugebėjimus verslo ir lyderystės bei viešinimo ir informacijos 
sklaidos srityse. Skatinti negalią turinčius žmones imtis verslo, 
siekti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Suteikti kiek įmanoma 
didesnę pagalbą verslo pradžiai užtikrinant tinkamas patalpas, 
reikalingas priemones, įrangą ir informaciją.
2.1 veikla - Kompetencijų ugdymas. 3 tipų skaitmeninių ir 
viešinimo paslaugų neįgaliesiems mokymai, verslumo ir 
lyderystės pagrindų, Mobiliųjų aplikacijų, internetinės svetainės 
lauko ekrano informacijos viešinimo paslaugų teikimas, idėjų 
generavimo, gryninimo, "How To" kursai. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 5 asm.
2.2 veikla - Informacijos verslo pradžiai suteikimas. Veiklos 
fiziniai rodikliai - 5 asm.
2.3 veikla - Visų įmanomų sąlygų sudarymas jauno verslo 
pradžiai. Veiklos fiziniai rodikliai - 3 pilnos kompleksinės 
pagalbos paketai.
3 uždavinys - Skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą 
pradedant darbingiems, negalią turintiems asmenims integruotis 
į darbo rinką, neaktyvios Kaišiadorių visuomenės organizacijų ar 
savanorių gretose. Sudominant bei įtraukiant juos į savanorišką 
darbą. Suteikiant visas galimybės tokiai užimtumo formai 
prasidėti ir vystytis Kaišiadorių mieste.
3.1 veikla - Savanorystės dienos. 1 dienos renginiai pristatant 
savanorystę, jos idėją bei naudą. Veiklos fiziniai rodikliai - 15 
asm.
3.2 veikla - Savanorių mokymai. 1 dienos savanorių mokymai ir 
visa naudinga informacija. Veiklos fiziniai rodikliai - 15 asm.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 20.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai partneriai 
ar NVO, skaičius: Projektų skaičius - 
1.
Teiktų konsultacijų verslo kūrimo 
klausimais skaičius: Konsultacijų 
skaičius - 20.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas 
naujai sukurtų darbo vietų skaičius, 
praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 
veiklose: darbo vietų skaičius - 3.

            30,401.33                24,193.73                 6,207.60 2020-05-01 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu. 
Projektas privalo siekti rodiklių: teiktų konsultacijų 
verslo kūrimo klausimais skaičius: Konsultacijų 
skaičius - 20.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų 
darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėn. po dalyvavimo 
ESF veiklose: darbo vietų skaičius - 3.

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai 
terminas

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus 
pavadinimas

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

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

IŠ VISO:

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 2.2.2-3



Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 
taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

98,296.10 83,397.86 14,898.24

Papildomi reikalavimai projektui

1. Asociacija "Žalieji velniai"
El. p. robertassust@gmail.com
Tel. 860497635
Liepų g. 16, Kaišiadorys

Verslo pradžia 
Kaišiadoryse

Projekto tikslas - mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių 
Kaišiadorių jaunimo iki 29 metų verslumą ir užimtumą 
sukuriant tam kompleksinės pagalbos paketą, kuris suteiktų visą 
reikiamą informaciją ir priemones norint įkurti savo verslą.
1 uždavinys - Kurti ir plėtoti informacijos sklaidos tinklą. 
Motyvuoti, palaikyti ir skatinti neaktyvių, darbingo amžiaus, 
tačiau nedirbantį ar niekur nesimokantį jaunimą. Padėti jiems 
užsibrėžti tikslus ir jų siekti pasitelkiant jiems patrauklios srities 
verslo modelį.
1.1 veikla - Sukurta funkcionali, lengvai prieinama internetinė 
svetainė, socialinės paskyros. Veiklos fiziniai rodikliai - 1 
internetinė svetainė.
1.2 veikla - Tarpininkavimas visais, susijusiais su jaunu verslu ir 
lyderystės klausimais. Tinkamos ir naudingos informacijos 
kaupimas, atsiradus poreikiui - nukreipimas suteikiant 
galimybes aktualiai informacijai gauti. Veiklos fiziniai rodikliai - 
8 asm.
2 uždavinys - Ugdyti jauno žmogaus kompetencijas ir 
sugebėjimus verslo ir lyderystės srityse. Skatinti jį imtis verslo, 
siekti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Suteikti kiek įmanoma 
didesnę pagalbą verslo pradžiai užtikrinant tinkamas patalpas, 
reikalingas priemones, įrangą ir informaciją.
2.1 veikla - Kompetencijų ugdymas. 3 tipų jaunimo mokymai. 
Verslumo ir lyderystės pagrindų, pabėgimo kambario, 
daugiafunkcinės erdvės koncepcijos mokymai, idėjų generavimo 
gryninimo, How To" kursai. Veiklos fiziniai rodikliai - 8 asm.
2.2 veikla - Informacijos verslo pradžiai suteikimas. Veiklos 
fiziniai rodikliai - 8 asm.
3 uždavinys - Skatinti ir organizuoti savanorišką veiklą 
neaktyvaus jaunimo, jaunimo organizacijų ar savanorių gretose. 
Sudominant bei įtraukiant juos į savanorišką darbą. Suteikiant 
visas galimybes tokiai užimtumo formai prasidėti ir vystytis 
Kaišiadorių mieste.
3.1 veikla - Savanorystės dienos. 1 dienos renginiai pristatant 
savanorystę, jos idėją bei nauda. Veiklos fiziniai rodikliai 42 
asm.
3.2 veikla -  Savanorių mokymai. 1 dienos savanorių mokymai ir 
visau naudinga informacija. Veiklos fiziniai rodikliai - 42 asm.
2.3 veikla - Visų įmanomų sąlygų sudarymas jauno verslo 
pradžiai. Veiklos fiziniai rodikliai - 8 paketai.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 50.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai partneriai 
ar NVO, skaičius: Projektų skaičius - 
1.
Teiktų konsultacijų verslo kūrimo 
klausimais skaičius: Verslo 
konsultacijų skaičius - 32.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas 
naujai sukurtų darbo vietų skaičius, 
praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 
veiklose: Darbo vietų sukurta - 8.

            98,296.10                83,397.86               14,898.24 2020-08-01 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu. 
Projektas privalo siekti rodiklių: teiktų konsultacijų 
verslo kūrimo klausimais skaičius: Verslo 
konsultacijų skaičius - 32.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų 
darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėn. po dalyvavimo 
ESF veiklose: Darbo vietų sukurta - 8.

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai 
terminas

Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus 
pavadinimas

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

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

IŠ VISO:

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 2.2.3-3



PATVIRTINTA
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės valdybos
2020-04-24 posėdžio protokolu Nr.2

Iš viso
Projektui 

suplanuotos skirti 
paramos lėšos

Kiti projekto 
finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
1. UAB Verslo mokymo centras

El. p. info@bigplans.lt
Tel. 860825151
K. Petrausko g. 26, Kaunas

Kompleksinės 
konsultacinės pagalbos 
teikimas Kaišiadorių miesto 
jauniems (iki 29 m.) 
darbingiems bedarbiams ir 
jauno verslo subjektų 
jauniems atstovams ugdant 
jų verslumo gebėjimus ir 
didinti jų konkurencingumą 
darbo rinkoje

Projekto tikslas - ekonomiškai neaktyvių jaunų (iki 29 m.) 
darbinngų gyventojų ar bedarbių asmenų bei jauno verslo 
subjektų atstovų ir (ar) darbuotojų verslumo skatinimas, 
suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias, įgūdžius bei 
darbines priemones.
1 uždavinys - Suteikti verslo pradžiai ir plėtrai reikalingą 
konsultacinę pagalbą ir darbines priemones.
1.1 veikla - 11-kos grupinių konsultacinių renginių 
organizavimas skirtas verslo pradžiai. Veiklos fiziniai rodikliai - 
30 asm.
1.2 veikla - 11-kos grupinių konsultacinių renginių 
organizavimas skirtas verslo plėtrai. Veiklos fiziniai rodikliai - 
30 asm.
1.3 veikla - Verslo vystymui reikalingų darbinių priemonių 
suteikimas. Veiklos fiziniai rodikliai - 30 asm.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 60.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius: Projektų skaičius - 1.
Teiktų konsultacijų verslo kūrimo 
klausimais skaičius: Verslo 
konsultacijų skaičius - 66.
Projektų veiklos dalyviai, kurių padėtis 
darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 
mėnesiams po dalyvavimo projekto 
veiklose: gyventojai - 15.

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

          107,791.74                86,000.00               21,791.74 Prie projekto prisidedama piniginėmis lėšomis ir 
savanorišku darbu (7529,60 Eur). 
Privalo siekti: 
Teiktų konsultacijų verslo kūrimo klausimais skaičius: 
Verslo konsultacijų skaičius - 66.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų 
darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėn. po dalyvavimo 
ESF veiklose: Darbo vietų skaičius - 3.
Projektų veiklos dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje 
pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo projekto 
veiklose: gyventojai - 15. 

2. Kaišiadorių smulkaus ir vidutinio 
verslo asociacija
El. p. asociacija_svva@inbox.lt
Tel. 869886603
Kęstučio g. 1, Kaišiadorys

Nedarbo mažinimas 
skatinant darbingų 
neaktyvių Kaišiadorių 
miesto gyventojų verslumą

Projekto tikslas - mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių 
Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą. 
1 uždavinys - Organizuoti veiklas, susijusias su verslumo ugdymu 
ir skatinimu. 
1.1 veikla - Verslumo skatinimo ir ugdymo renginys. Veiklos 
fiziniai rodikliai - 50 dalyvių.
1.2 veikla - Specializuotos grupinės verslo konsultacijos. Veiklos 
fiziniai rodikliai - 50 dalyvių.
1.3 veikla - Individualios verslo konsultacijos verslo planavimo 
klausimais. Veiklos fiziniai rodikliai - 6 dalyviai.
1.4 veikla - Individualios verslo konsultacijos verslo pardavimo 
klausimais . Veiklos fiziniai rodikliai - 6 dalyviai.
1.5 veikla - Individualios verslo konsultacijos įvaizdžio kūrimo 
klausimais. Veiklos fiziniai rodikliai - 6 dalyviai.
1.6 veikla - Individualios verslo konsultacijos sutarčių sudarymo 
ir valdymo bei personalo valdymo klausimais. Veiklos fiziniai 
rodikliai - 6 dalyviai.
1.7 veikla - Individualios verslo konsultacijos projektų valdymo 
klausimais. Veiklos fiziniai rodikliai - 6 dalyviai.
1.8 veikla - Individualios verslo konsultacijos veiklos 
efektyvinimo klausimais. Veiklos fiziniai rodikliai - 6 dalyviai.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes): 
Dalyvių skaičius - 50.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 
įgyvendino socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius: Projektų skaičius - 1.
Teiktų konsultacijų verslo kūrimo 
klausimais skaičius: Skaičius - 41.

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

            99,633.50                92,103.90                 7,529.60 Prie projekto prisidedama savanorišku darbu.  
Projektas privalo siekti šių rodiklių: 
Teiktų konsultacijų verslo kūrimo klausimais skaičius: 
Skaičius - 41.
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų 
darbo vietų skaičius, praėjus 6 mėn. po dalyvavimo 
ESF veiklose: Skaičius - 3. 

207,425.24 178,103.90 29,321.34IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 
(eurais)

Papildomi reikalavimai projektuiEil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros projekto 
(toliau – projektas) 

preliminarus 
pavadinimas

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

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

REZERVINIS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

NR. 2.2.3-3R


	Projektu-sarasai.pdf
	1.1.4
	1.1.4 R
	2.1.2
	2.1.3
	2.1.3 R
	2.2.2
	2.2.3
	2.2.3 R


