
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA 

Miesto vietos veiklos grupės "Jurbarkas" visuotinio 

susirinkimo 2019 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. NAR-

2019/4                                                                 

Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Jurbarko Trečiojo amžiaus 

universitetas

Vyresnio amžiaus asmenų 

užimtumas meninėmis 

veiklomis

Projekto tikslas - įtraukti socialinę atskirtį patiriančius vyresnio 

amžiaus ir darbo neturinčius žmones į Trečiojo amžiaus 

universiteto meninę kūrybinę veiklą. 1 uždavinys- Sudaryti 

vyresnio amžiaus žmogui sąlygas spręsti spręsti savo socialines 

problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti 

įveikti socialinę atskirtį. Veiklos - tapybos užsiėmimų 

organizavimas (tapybos užsiėmimuose dalyvavę asmenys - 18), 

floristikos užsiėmimų organizavimas (floristikos užsiėmimuose 

dalyvavę asmenys - 15), susitikimai su TAU klausytojais 

(individualiuose susitikimuose dalyvavusių asmenų skaičius - 

30; susitikimai su kitų miestų TAU klausytojais - 2). 2 

uždavinys - patalpų remontas. Veikla - patalpų pritaikymas 

projekto veikloms (įrengtos patalpos - 1). 3 uždavinys - didinti 

meno pažinimą. Veikla - parodų organizavimas ir išvykos 

(surengtos darbų parodos - 2; išvykos į parodas, plenerus - 3).

Priemonės PFSA nurodyti produkto 

rodikliai: BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) - 70;   Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1; Socialines paslaugas 

projektų įgyvendinimo metu 

gaunančių asmenų skaičius - 20; 

Socialinių partnerių organizacijose ar 

NVO savanoriaujantys dalyviai 

(vietos bendruomenės nariai) - 7.

1.2.1 veiksmas. Socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų,

neaktyvių darbingų, pabėgėlių 

socialinių ir

darbinių (agrokultūrinės veiklos, 

rankdarbių,

medžio apdirbimo ir kt.) įgūdžių 

ugdymas

19503,68 Eur 16380,50 Eur 3123,18 Eur 7/31/2019

x

2.
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji 

biblioteka
Edukacijų platforma

Projekto tikslas - didinti visuomenės įsitraukimą į socialinių 

problemų sprendimą Jurbarko mieste per socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų, vaikų ir paauglių įsitraukimą į įvairias 

veiklas. 1 uždavinys - Sudaryti sąlygas socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims dalyvauti naujai įrengtos edukacinių 

užsiėmimų erdvės veiklose. Veiklos - darbas su 3D spausdintuvu 

(dalyvių skaičius - 10), dronų mokyklėlė (dalyvių skaičius - 10), 

darbas su 3D akiniais (dalyvių skaičius - 10), užsiėmimai 

robotikos mokyklėlėje (dalyvių skaičius - 10). 2 uždavinys - 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims per menines veiklas, 

žaidimus padėti atrasti save, išreikšti gebėjimus ir tobulėti. 

Veikla - saugi aplinka (dalyvių skaičius 20). 3 uždavinys - 

užtikrinti tęstinę projekto dalyvių savanorišką veiklą. Veiklos - 

aitvarų gamyba (savanorių skaičius - 3), lipdymas iš modelino ir 

plastelino (savanorių skaičius - 4), besitransformuojančių žaislų 

gamyba (savanorių skaičius - 3), judrieji žaidimai  (savanorių 

skaičius - 4).

Priemonės PFSA nurodyti produkto 

rodikliai: BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) - 60;   Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1; Socialines paslaugas 

projektų įgyvendinimo metu 

gaunančių asmenų skaičius - 60; 

Įgyvendinus projektą, sumažės 

socialinę atskirtį patiriančių asmenų - 

60.

1.2.1 veiksmas. Socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų,

neaktyvių darbingų, pabėgėlių 

socialinių ir

darbinių (agrokultūrinės veiklos, 

rankdarbių,

medžio apdirbimo ir kt.) įgūdžių 

ugdymas

23000,00 Eur 19320,00 Eur 3680,00 Eur 7/15/2019 x

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Miesto vietos veiklos grupė "Jurbarkas"

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

NR. 1.1

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

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 

(eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros projekto 

(toliau – projektas) 

preliminarus pavadinimas



3. Asociacija "Conscia terra"
Neformalaus ugdymo 

centras

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Jurbarko socialinės rizikos 

grupės gyventojams gauti kuo įvairesnes sociokultūrines ir 

socialinių įgūdžių ugdymo paslaugas. 1 uždavinys - sukurti 

erdves edukacinėms programoms. Veikla - įsigyti įrangą 

edukacijų erdvių sukūrimui (sukurtos 3 edukacinės erdvės). 2 

uždavinys - organizuoti edukacijas socialinės rizikos grupės 

asmenims. Veiklos - organizuoti lipdymo iš molio darbines 

edukacijas (edukacinių užsiėmimų dalyvių - 36), organizuoti 

arbatos klubo savipagalbos edukacijas (edukacinių užsiėmimų 

dalyvių - 18), organizuoti konstravimo-piešimo edukacijas 

(edukacinių užsiėmimų dalyvių - 18). 3 uždavinys - įtraukti 

socialinių grupių asmenis į savanorišką veiklą. Veikla - paruošti 

asmenis savanoriavimui ( 11 veiklų dalyvių dalyvaus 

savanoriškoje veikloje  mėn. po projekto).

Priemonės PFSA nurodyti produkto 

rodikliai: BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) - 72;   Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1; Socialines paslaugas 

projektų įgyvendinimo metu 

gaunančių asmenų skaičius - 72;  

Socialinių partnerių organizacijose ar 

NVO savanoriaujantys dalyviai 

(vietos bendruomenės nariai) praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose - 11.

1.2.1 veiksmas. Socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų,

neaktyvių darbingų, pabėgėlių 

socialinių ir

darbinių (agrokultūrinės veiklos, 

rankdarbių,

medžio apdirbimo ir kt.) įgūdžių 

ugdymas

21734,12 Eur 18256,66 Eur 3477,46 Eur 8/1/2019 x

64237,8 Eur 53957,16 Eur 10280,64 EurIŠ VISO:


