
PATVIRTINTA

Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos 

2019 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. 2019/2

1 2 3 4 5 6 7 8

Eilės Nr. 

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys

Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Registracija: Vašingtono a. 9/1-

63A, LT-01108, Vilnius (duomenys http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php). 

Veiklos vykdymo vieta/adresas: Vilniaus g. 100 LT-76285, Šiauliai.

Kontaktiniai duomenys: Daiva Klimienė, tel. 8 6 077 9707, el.p.  inovacijos@nrda.lt. 
Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo šaltiniai 

Vietos plėtros projekto (toliau 

– projektas) preliminarus 

pavadinimas

„Verslo platforma-HUB“

Projekto tikslas, uždaviniai, 

veiklos ir jų fiziniai 

įgyvendinimo rodikliai

Tikslas – efektyvios bendradarbystės plėtojimas verslo pradžiai ir plėtrai.

Uždaviniai, veiklos:

1. Gyventojų informavimas, konsultavimas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą.

1.1. veikla.  Bendradarbystės erdvė „Verslo platforma–HUB“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.1.1. Informaciniai renginiai "Prisijaukink verslą" (14 renginių)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.1.2.  Gyventojų informavimas ir konsultavimas (460 val.) 

1.2. veikla. Savanoriškos veiklos skatinimas, 880 val. 

2. Pagalbos verslo pradžiai teikimas

2.1. veikla. Pagalbos verslo pradžiai ir vystymui teikimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1.1. Metorystė (10 asm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.1.2. Mokymai „Verslumo ugdymas“  (16 asm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.1.3. Verslo idėjų liftas (1 renginys)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.1.4. Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams 

(5 asm.)

2.2. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas

2.2.1. Verslo pasiekimų aljansas (1 renginys)

                                                                 _______________Šiaulių miesto vietos veiklos grupė______________

                                    VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

                                                                                                                                           NR. 1/5                                       

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

139104,45 115000 24104,45

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

  Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas     

2019-11-15

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Specialieji reikalavimai: 

Strategijos 2.1.1. veiksmą:                                                                                            

- sukurti  platformą, orientuotą į gyventojų 

verslumo didinimą, verslo kūrimą ir pradedamo 

verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą;

- sukurti bendradarbystės erdvę, kurioje teikiamos 

konsultacijos individualiai konkretaus verslo kūrimo 

ir plėtros klausimais (o ne organizuojant bendrinius 

mokymus), teikiama pagalba randant tiekėjus, 

veiklų “verslas verslui” organizavimas;

- teikti pagalbą pradedantiems verslą surasti ir 

parengti (organizuojant neformalaus ugdymo 

veiklas) darbuotojus turinčius tam tikrą 

kvalifikaciją;

- sukurti ne mažiau kaip 5 darbo vietas; įtraukti ne 

mažiau kaip 40 asmenų; ne mažiau kaip 5 asmenys 

dalyvaus neformaliojo ugdymo veiklose ir įsidarbins; 

- užtikrinti galimybę gauti paslaugas Šiaulių rajono 

gyventojams, norintiems pradėti arba vystyti esamą 

verslą Šiaulių mieste.                                  Strategijos 

2.1.2. veiksmą:                      - skatinti naujų verslų 

plėtrą Šiaulių VVG teritorijoje, prioritetą teikiant 

verslams, pradedantiems veiklą teritorijose 

atnaujinamose įgyvendinant Šiaulių miesto 

integruotos teritorijos vystymo programą ir 

kuriantiems naujas darbo vietas;

- teikti paramą Šiaulių miesto VVG teritorijos 

gyventojams (tikslinė grupė) – verslininkams, kurie 

yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 

projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai“, ne 

mažiau 5 jauno verslo subjektams.

Projektinio pasiūlymo veiklų vykdymo terminas 30 

mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet  bet ne 

ilgiau nei  iki 2022 m. birželio mėn. (planuota buvo 48 

mėn.. Priežastis - priemonės sustabdymas. Trukmė sutrumpinta 

iki realaus įgyvendinimo laikotarpio). 

1.



Projekto stebėsenos rodikliai ir 

jų reikšmės

Produkto rodikliai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – 

P.S.376; Strategijos rodiklio Nr. P-2.1.1) - 76 asm.

„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020; Strategijos rodiklio Nr. P-2.1.2) - 1 vnt.

Rezultato rodiklis:                                                                                                                                                                         

„BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (Strategijos rodiklio Nr. R.-2.1 ) -  20 

proc.                                                                                                                               

Efekto rodiklis:                                                                                                                                                                                                                             

"Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste"* (Streategijos rodiklio Nr. E-2.1) - 

526 Eur/mėn.                                                                                                                                

*Vidutinis neto darbo užokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus.

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, kuriam 

įgyvendinti skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas

Projektinis pasiūlymas atitinka Strategijos:                                                                                            

2.2.1. veiksmą - Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo 

užtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant bendradarbystės platformą“; 

2.1.2. veiksmą - Teikti paramą (priemonėms, įrangai) Šiaulių miesto vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra pradėję 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose, ekonominės 

veiklos pradžiai.

Strategijos įgyvendinimo veiksmai, kuriems įgyvendinti skirtas projektas, numeriai ir 

pavadinimai sutampa su strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais strategijos veiksmų 

numeriais ir pavadinimais.

2. Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Registracija: Vilniaus g. 88 LT-76285, 

Šiauliai (duomenys http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php).                                                                       

Kontaktiniai duomenys: Aistė Žalevičienė , tel. +370 686 28 912, faksas +370 41 

523903, el.p. aiste.zaleviciene@chambers.lt 

Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo šaltiniai 

Vietos plėtros projekto (toliau 

– projektas) preliminarus 

pavadinimas

BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos -  skatinant verslumą. 

Projekto tikslas, uždaviniai, 

veiklos ir jų fiziniai 

įgyvendinimo rodikliai

Tikslas - Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje, 

skatinant visapusišką bendradarbiavimą.                                                                                                                             

Uždaviniai:                                                                                                                                    

1.Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai:                                                                                                  

1. Bendradarbystės platformos sukūrimas (25 asm.)

2. Skatinti verslo pradėjimą ir teikti paramą verslininkams,  kurie pradėję vykdyti ūkinę 

komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto 

veiklose:                                                                                                                                   

1. Informavimas, konsultavimas, skatinant juos pradėti verslą (25 asm.).                                                                              

2. Pagalbos verslo pradžiai teikimas (5 asm.).

139104,45 115000 24104,45

139060,66 115000 24060,66

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Specialieji reikalavimai: 

Strategijos 2.1.1. veiksmą:                                                                                            

- sukurti  platformą, orientuotą į gyventojų 

verslumo didinimą, verslo kūrimą ir pradedamo 

verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą;

- sukurti bendradarbystės erdvę, kurioje teikiamos 

konsultacijos individualiai konkretaus verslo kūrimo 

ir plėtros klausimais (o ne organizuojant bendrinius 

mokymus), teikiama pagalba randant tiekėjus, 

veiklų “verslas verslui” organizavimas;

- teikti pagalbą pradedantiems verslą surasti ir 

parengti (organizuojant neformalaus ugdymo 

veiklas) darbuotojus turinčius tam tikrą 

kvalifikaciją;

- sukurti ne mažiau kaip 5 darbo vietas; įtraukti ne 

mažiau kaip 40 asmenų; ne mažiau kaip 5 asmenys 

dalyvaus neformaliojo ugdymo veiklose ir įsidarbins; 

- užtikrinti galimybę gauti paslaugas Šiaulių rajono 

gyventojams, norintiems pradėti arba vystyti esamą 

verslą Šiaulių mieste.                                  Strategijos 

2.1.2. veiksmą:                      - skatinti naujų verslų 

plėtrą Šiaulių VVG teritorijoje, prioritetą teikiant 

verslams, pradedantiems veiklą teritorijose 

atnaujinamose įgyvendinant Šiaulių miesto 

integruotos teritorijos vystymo programą ir 

kuriantiems naujas darbo vietas;

- teikti paramą Šiaulių miesto VVG teritorijos 

gyventojams (tikslinė grupė) – verslininkams, kurie 

yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 

projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai“, ne 

mažiau 5 jauno verslo subjektams.

Projektinio pasiūlymo veiklų vykdymo terminas 30 

mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet  bet ne 

ilgiau nei  iki 2022 m. birželio mėn. (planuota buvo 48 

mėn.. Priežastis - priemonės sustabdymas. Trukmė sutrumpinta 

iki realaus įgyvendinimo laikotarpio). 

Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas     

2019-11-15

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Specialieji reikalavimai: 

Strategijos 2.1.1. veiksmą:                                                                                            

- sukurti  platformą, orientuotą į gyventojų 

verslumo didinimą, verslo kūrimą ir pradedamo 

verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą;

- sukurti bendradarbystės erdvę, kurioje teikiamos 

konsultacijos individualiai konkretaus verslo kūrimo 

ir plėtros klausimais (o ne organizuojant bendrinius 

mokymus), teikiama pagalba randant tiekėjus, 

veiklų “verslas verslui” organizavimas;

- teikti pagalbą pradedantiems verslą surasti ir 

parengti (organizuojant neformalaus ugdymo 

veiklas) darbuotojus turinčius tam tikrą 

kvalifikaciją;

- sukurti ne mažiau kaip 5 darbo vietas; įtraukti ne 

mažiau kaip 40 asmenų; ne mažiau kaip 5 asmenys 

dalyvaus neformaliojo ugdymo veiklose ir įsidarbins; 

- užtikrinti galimybę gauti paslaugas Šiaulių rajono 

gyventojams, norintiems pradėti arba vystyti esamą 

verslą Šiaulių mieste.                                  Strategijos 

2.1.2. veiksmą:                      - skatinti naujų verslų 

plėtrą Šiaulių VVG teritorijoje, prioritetą teikiant 

verslams, pradedantiems veiklą teritorijose 

atnaujinamose įgyvendinant Šiaulių miesto 

integruotos teritorijos vystymo programą ir 

kuriantiems naujas darbo vietas;

- teikti paramą Šiaulių miesto VVG teritorijos 

gyventojams (tikslinė grupė) – verslininkams, kurie 

yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 

projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai“, ne 

mažiau 5 jauno verslo subjektams.

Projektinio pasiūlymo veiklų vykdymo terminas 30 

mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet  bet ne 

ilgiau nei  iki 2022 m. birželio mėn. (planuota buvo 48 

mėn.. Priežastis - priemonės sustabdymas. Trukmė sutrumpinta 

iki realaus įgyvendinimo laikotarpio). 

1.



Projekto stebėsenos rodikliai ir 

jų reikšmės

Produkto rodikliai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – 

P.S.376; Strategijos rodiklio Nr. P-2.1.1) - 50 asm.

„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020; Strategijos rodiklio Nr. P-2.1.2) - 1 vnt.

Rezultato rodiklis:                                                                                                                                                                         

„BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (Strategijos rodiklio Nr. R.-2.1 ) -  20 

proc.                                                                                                                               

Efekto rodiklis:                                                                                                                                                                                                                             

"Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste"* (Streategijos rodiklio Nr. E-2.1) - 

526 Eur/mėn.                                                                                                                                

*Vidutinis neto darbo užokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus.

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, kuriam 

įgyvendinti skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas

Projektinis pasiūlymas atitinka Strategijos:                                                                                            

2.2.1. veiksmą - Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo 

užtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant bendradarbystės platformą“; 

2.1.2. veiksmą - Teikti paramą (priemonėms, įrangai) Šiaulių miesto vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra pradėję 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose, ekonominės 

veiklos pradžiai.

Strategijos įgyvendinimo veiksmai, kuriems įgyvendinti skirtas projektas, numeriai ir 

pavadinimai sutampa su strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais strategijos veiksmų 

numeriais ir pavadinimais.

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Registracija: Vilniaus g. 88 LT-76285, 

Šiauliai (duomenys http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php).                                                                       

Kontaktiniai duomenys: Rasa Reizgevičienė, tel. +370 41 525504, faksas +370 41 

523903, el.p. Siauliai@chambers.lt 

Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo šaltiniai 

Vietos plėtros projekto (toliau 

– projektas) preliminarus 

pavadinimas

Darbinga šeima Šiauliams

Projekto tikslas, uždaviniai, 

veiklos ir jų fiziniai 

įgyvendinimo rodikliai

Tikslas - didinti darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką per praktinių darbo įgūdžių 

suteikimą ir vaikų priežiūros paslaugų organizavimą.                                                                                          

Uždaviniai, veiklos:                                                                                                                                               

1. Įgyvendinti užimtumui didinti skirtas iniciatyvas, sudarančias sąlygas pagerinti 

ekonomiškai neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje.                                                                                                                                                                                                                     

1.1. veikla. Profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos. 

Individualizuotas konsultacijų ciklas, 45 asm.                                                                                                                                                                                               

1.2. veikla. Neformalus profesinis mokymas, 65 asm.                                                                          

1.3. veikla. Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės 

sutartį, 5 asm.                                                                                                                                                                 

1.4. veikla. Integraciją skatinančios veiklos „Palik ir eik“, 40 asm. 

133688,79 113292,88 20395,91

139060,66 115000 24060,66

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Paraiškos finansuoti 

projektą pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai terminas     

2019-11-15

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Specialieji reikalavimai: 

Strategijos 2.2.1. veiksmą:

- užtikrinti praktinių darbo įgūdžių įgijimą;

-  organizuoti ugdymą darbo vietoje;

- sudaryti sąlygas asmenims, esantiems atostogose 

vaikui prižiūrėti, tobulinti turimą kvalifikaciją, 

atnaujinti profesines žinias, įgyti naują profesiją;

- praktinius darbo įgūdžius turi įgyti ar dalyvauti 

ugdymo darbo vietoje veiklose ne mažiau kaip 75 

neaktyvių darbingų gyventojų;

Strategijos 2.2.2. veiksmą:

- suteikti galimybę tikslinei grupei dalyvauti įvairiose 

integraciją skatinančiose veiklose, spręsti aktualias 

problemas, lanksčiai dirbti, mokytis ir tenkinti savo 

poreikius, esant poreikiui, gauti vaikų priežiūros 

paslaugas kelias valandas per dieną, po darbo 

valandų ar savaitgaliais; 

- vaikų priežiūros paslaugos vienu metu turi būti 

teikiamos ne mažiau kaip 15 vaikų. Prioritetas bus 

teikiamas projektams, kurie turės galimybę vienu 

metu teikti paslaugas didesniam vaikų skaičiui;

- bendradarbiaujant ir su Šiaulių rajono VVG, t.y. 

rajono gyventojams (vienos ar kitos tikslinės grupės 

nariams) suteikti tokias pat galimybes integruotis į 

darbo rinką ir visuomenę Šiaulių mieste, bei taip 

prisidėti prie darbo pasiūlos didinimo;

- į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 40 

tikslinės grupės atstovų.                                   

Projektinio pasiūlymo veiklų vykdymo terminas 36 

mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet  bet ne 

ilgiau nei  iki 2022 m. birželio mėn. (planuota buvo 

48 mėn.. Priežastis - priemonės sustabdymas. 

Trukmė sutrumpinta iki realaus įgyvendinimo 

laikotarpio). 

Specialieji reikalavimai: 

Strategijos 2.1.1. veiksmą:                                                                                            

- sukurti  platformą, orientuotą į gyventojų 

verslumo didinimą, verslo kūrimą ir pradedamo 

verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimą;

- sukurti bendradarbystės erdvę, kurioje teikiamos 

konsultacijos individualiai konkretaus verslo kūrimo 

ir plėtros klausimais (o ne organizuojant bendrinius 

mokymus), teikiama pagalba randant tiekėjus, 

veiklų “verslas verslui” organizavimas;

- teikti pagalbą pradedantiems verslą surasti ir 

parengti (organizuojant neformalaus ugdymo 

veiklas) darbuotojus turinčius tam tikrą 

kvalifikaciją;

- sukurti ne mažiau kaip 5 darbo vietas; įtraukti ne 

mažiau kaip 40 asmenų; ne mažiau kaip 5 asmenys 

dalyvaus neformaliojo ugdymo veiklose ir įsidarbins; 

- užtikrinti galimybę gauti paslaugas Šiaulių rajono 

gyventojams, norintiems pradėti arba vystyti esamą 

verslą Šiaulių mieste.                                  Strategijos 

2.1.2. veiksmą:                      - skatinti naujų verslų 

plėtrą Šiaulių VVG teritorijoje, prioritetą teikiant 

verslams, pradedantiems veiklą teritorijose 

atnaujinamose įgyvendinant Šiaulių miesto 

integruotos teritorijos vystymo programą ir 

kuriantiems naujas darbo vietas;

- teikti paramą Šiaulių miesto VVG teritorijos 

gyventojams (tikslinė grupė) – verslininkams, kurie 

yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti 

projekto veiklose, ekonominės veiklos pradžiai“, ne 

mažiau 5 jauno verslo subjektams.

Projektinio pasiūlymo veiklų vykdymo terminas 30 

mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet  bet ne 

ilgiau nei  iki 2022 m. birželio mėn. (planuota buvo 48 

mėn.. Priežastis - priemonės sustabdymas. Trukmė sutrumpinta 

iki realaus įgyvendinimo laikotarpio). 

3.



Projekto stebėsenos rodikliai ir 

jų reikšmės

Produkto rodikliai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – 

P.S.376; Strategijos rodiklio Nr. P-2.2.1)- 115 asm.

„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020; Strategijos rodiklio Nr. P-2.2.2) - 1 vnt.

Rezultato rodiklis:                                                                                                                                                                         

„BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“ (Strategijos rodiklio Nr. R.-2.1 ) -  20 

proc.                                                                                                                               

Efekto rodiklis:                                                                                                                                                                                                                             

"Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste"* (Streategijos rodiklio Nr. E-2.1) - 

526 Eur/mėn.                                                                                                                                

*Vidutinis neto darbo užokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus.

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, kuriam 

įgyvendinti skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas

Projektinis pasiūlymas atitinka Strategijos:                                                                                            

2.2.1. veiksmą - suteikti praktinius darbo įgūdžius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius 

asmenis;  

2.2.2. veiksmą - organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarant sąlygas tikslinių grupių 

atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos paklausą.

Strategijos įgyvendinimo veiksmai, kuriems įgyvendinti skirtas projektas, numeriai ir 

pavadinimai sutampa su strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais atitinkamais strategijos veiksmų 

numeriais ir pavadinimais.

411853,9 343292,88 68561,02

133688,79 113292,88 20395,91

IŠ VISO:

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Specialieji reikalavimai: 

Strategijos 2.2.1. veiksmą:

- užtikrinti praktinių darbo įgūdžių įgijimą;

-  organizuoti ugdymą darbo vietoje;

- sudaryti sąlygas asmenims, esantiems atostogose 

vaikui prižiūrėti, tobulinti turimą kvalifikaciją, 

atnaujinti profesines žinias, įgyti naują profesiją;

- praktinius darbo įgūdžius turi įgyti ar dalyvauti 

ugdymo darbo vietoje veiklose ne mažiau kaip 75 

neaktyvių darbingų gyventojų;

Strategijos 2.2.2. veiksmą:

- suteikti galimybę tikslinei grupei dalyvauti įvairiose 

integraciją skatinančiose veiklose, spręsti aktualias 

problemas, lanksčiai dirbti, mokytis ir tenkinti savo 

poreikius, esant poreikiui, gauti vaikų priežiūros 

paslaugas kelias valandas per dieną, po darbo 

valandų ar savaitgaliais; 

- vaikų priežiūros paslaugos vienu metu turi būti 

teikiamos ne mažiau kaip 15 vaikų. Prioritetas bus 

teikiamas projektams, kurie turės galimybę vienu 

metu teikti paslaugas didesniam vaikų skaičiui;

- bendradarbiaujant ir su Šiaulių rajono VVG, t.y. 

rajono gyventojams (vienos ar kitos tikslinės grupės 

nariams) suteikti tokias pat galimybes integruotis į 

darbo rinką ir visuomenę Šiaulių mieste, bei taip 

prisidėti prie darbo pasiūlos didinimo;

- į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 40 

tikslinės grupės atstovų.                                   

Projektinio pasiūlymo veiklų vykdymo terminas 36 

mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos, bet  bet ne 

ilgiau nei  iki 2022 m. birželio mėn. (planuota buvo 

48 mėn.. Priežastis - priemonės sustabdymas. 

Trukmė sutrumpinta iki realaus įgyvendinimo 

laikotarpio). 




