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1.1 Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas  

Visi kiekvienam uždaviniui numatyti veiksmai tiesiogiai prisideda prie uždavinių įgyvendinimo. Visi numatyti Šiaulių miesto VPS veiksmai atitinka 

2014–2020 metų veiksmų programos 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, 

išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir jam priskirtas veiklas. Žemiau lentelėje pateikiamas išsamus VPS veiksmų 

pagrindimas, numatant jų rodiklius bei reikšmes, vykdymo terminą, vykdytoją, finansavimo šaltinius bei lėšų poreikį vykdymui. 

 

Lentelė 10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas 

Pastaba: raudona spalva pažymėti keitimai  

Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą 

SB 35346,26 

Privačios lėšos 58472,71 

Paramos lėšos 

(ES;VB) 
399910,37 

Viso 493729,34 

1.1. Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai 

SB 13393,99 

Privačios lėšos 27408,71 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 
151442,96 

Viso 192245,66 

                                                      
1   Paramos lėšos suplanuotos kartu ES ir VB; SB – Savivaldybės biudžeto lėšos; Privačios – nuosavas įnašas  
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

1.1.1. Organizuoti ir teikti 

inovatyvias paslaugas ( 

integruojančias, o ne 

specializuotas, 

sprendžiančias 

alkoholizmo ir 

psichotropinių medžiagų 

vartojimo problemas, 

gatvės darbas su jaunimu 

ir kt.) socialinę atskirtį 

patiriantiems darbingiems 

gyventojams ir jų šeimos 

nariams (ypatingai  

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus skatinančius, socialinę atskirtį 

patiriančias šeimas bei jų narius, įtrauktį į 

bendras visuomenines veiklas. Planuojamiems 

įgyvendinti projektams bus keliamas tikslas 

užtikrinti inovatyvių bendrųjų, specialiųjų ir kitų 

paslaugų teikimą, kurios užtikrintų įtrauktį, o ne 

prisidėtų prie atskirties didinimo, organizuojant 

specializuotas veiklas, kuriose dalyvauja tik 

tikslinės grupės atstovai. 

Šio veiksmo tikslinė grupė: darbingi gyventojai ir 

jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių 

negali savarankiškai rūpintis asmeniniu 

Ne mažiau kaip 100 

socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų ir 

jų narių; 

Ne mažiau kaip 10 

savanorių 

dalyvaujančių 

įgyvendinant 

projektus 

2017 m. 

kovas – 

2022 m. 

spalis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

SB 

13393,99 

 

Privačios lėšos 
27408,71 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  

151442,96 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

signalinėms ir socialinės 

rizikos šeimoms), 

skatinančias jų integraciją 

ir įtrauktį į visuomenės 

gyvenimą. 

 

 

gyvenimu.  

Veiksmas skirtas šeimų, kuriose auginami vaikai, 

problemoms spręsti.  

Bus finansuojami projektai, kurie: 

1. Organizuos sociokultūrinių ir savišvietos 

paslaugų teikimą (paslaugos turės būti 

inovatyvios ir teikiamos integruojant į 

bendruomenines veiklas, o ne specializuotas ir 

skirtas tik tikslinei grupei); 

2. Organizuos socialinių įgūdžių ugdymo ir 

palaikymo bei savišvietos paslaugų teikimą 

(paslaugos turės būti inovatyvios ir teikiamos 

integruojant į bendruomenines veiklas, o ne 

specialializuotas ir skirtas tik tikslinei grupei); 

3. Organizuos socialinę atskirtį patiriančių šeimų 

vaikų priežiūros paslaugas, siekiant sudaryti 

galimybę tėvams dalyvauti kitų projektų 

veiklose bei didinti savo įtrauktį; 

4. Organizuos paslaugas skatinančias 

bendravimą tarp socialinę atskirtį patiriančių 

šeimos narių; 

5. Organizuos paslaugas socialinės rizikos šeimų, 

kurios įtrauktos į registrą dėl piktnaudžiavimo 

alkoholiu ir psichotropinių medžiagų vartojimo,  

nariams; 

6 Organizuos paslaugų teikimą jaunuoliams 

(nuo 16 m.) augantiems socialinės rizikos 

šeimose (gatvės darbas; kiek įmanoma labiau 

Viso 192245,66 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

individualizuotos paslaugos).   

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Paprastojo remonto, baldų, įrangos ir įrenginių 

įsigijimo ir nuomos, taip pat tikslinių transporto 

priemonių nuomos išlaidos, reikalingos 

kompiuterinės technikos, programinės įrangos 

įsigijimo ar nuomos išlaidos, projekto veikloms 

vykdyti reikalingo trumpalaikio ir ilgalaikio turto 

įsigijimo ir nuomos išlaidos, informacijos 

sklaidos priemonių išlaidos; projekto veiklas 

vykdančių savanorių išlaidos, projekto veiklas 

vykdančio personalo darbo užmokesčio ir 

susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos 

(išlaidos tinkamos finansuoti tik kaip nuosavas 

įnašas), projekto veiklas vykdančio personalo ir 

projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo 

renginiuose išlaidos, projekto veikloms vykdyti 

reikalingų transporto priemonių ir patalpų 

eksploatavimo išlaidos.  

 

Numatoma, kad įgyvendinant šį veiksmą bus 

įtraukta mažiausiai 100 socialinę atskirtį 

patiriančių  šeimų ir jų narių. Šio veiksmo 

inovatyvumas pasižymi tuo, kad bus siekiama 

teikti individualizuotas paslaugas ir pagalbą. 

Planuojant lėšų poreikį nustatyta, kad išlaidos 

vidutiniškai vienai šeimai neviršys 1585,86 eurų 

per visą šio veiksmo įgyvendinimo laikotarpį. 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

Šiuo metu nėra galimybės nustatyti kokie 

konkretūs pareiškėjai ir kokius projektus 

įgyvendins, bei kokie bus konkretūs tikslinės 

grupės poreikiai, nes bus skelbiamas atviras 

konkursas.  

 

 

Numatoma, kad įgyvendinant šį veiksmą bus 

įtraukta mažiausiai 10 savanorių, kurie dalyvaus 

įgyvendinant projektus pagal šį veiksmą.  

Išlaidos vienam savanoriui negalės viršyti 2000 

eurų. Šiuo metu nėra  galimybės nustatyti 

poreikio konkrečioms savanorystės veiklos 

išlaidoms, nes bus skelbiamas atviras konkursas 

ir kiekvienas pareiškėjas pateiks biudžetą pagal 

individualius poreikius.  

 

 

1.2. Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą SB 4861,05 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

Privačios lėšos 7001,13 

Paramos lėšos 

(ES: VB) 
55027,18 

Viso 66889,37 

1.2.1. Sociokultūrinių, 

transporto ir kitų 

paslaugų teikimas ir 

veiklų, skatinančių 

pagalbą sau per pagalbą 

kitam, vykdymas, siekiant 

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus skatinančius socialinę atskirtį, dėl 

mažų pajamų, dalinio neįgalumo ar kitų 

priežasčių, patiriančius pensinio amžiaus 

asmenis įtraukti į bendruomenines veiklas bei 

suteikti jiems reikiamą pagalbą.  

Ne mažiau kaip 100 

pensinio amžiaus 

asmenų;  

Ne mažiau kaip 5 

pensinio amžiaus 

savanoriai, 

2017 m. 

kovas – 

2022 m. 

birželis  

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

SB 
4861,06 

Privačios lėšos 
7001,13 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  55027,18 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

integruoti socialinę 

atskirtį patiriančius 

darbingus pensinio 

amžiaus asmenis. 

 

 

Bus finansuojami projektai, kurie: 

1. Organizuos maitinimo, transporto ir 

priežiūros paslaugų teikimą; 

2. Organizuos savipagalbos grupių paslaugų 

teikimą; 

3. Organizuos  sociokultūrinių paslaugų teikimą; 

4. Organizuos pagalbos į namus teikimą, 

asmenims, kuriems nėra nustatytas 

nedarbingumas, tačiau kurie yra vieniši, gyvena 

daugiabučių namų  (kuriuose nėra liftų) 

viršutiniuose aukštuose ir turi judėjimo 

sutrikimų; 

5. Skatins kitų senjorų savanorystę ir pagalbą 

sau per pagalbą kitiems.  

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Patalpų nuomos, baldų, įrangos ir įrenginių 

įsigijimo ir nuomos, taip pat tikslinių transporto 

priemonių nuomos išlaidos, reikalingos 

kompiuterinės technikos, programinės įrangos 

įsigijimo ar nuomos išlaidos, projekto veikloms 

vykdyti reikalingo trumpalaikio ir ilgalaikio turto 

įsigijimo ir nuomos išlaidos, informacijos 

sklaidos priemonių išlaidos; projekto veiklas 

vykdančių savanorių išlaidos, projekto veiklas 

vykdančio personalo darbo užmokesčio ir 

susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos 

(išlaidos tinkamos finansuoti tik kaip nuosavas 

įnašas), projekto veiklas vykdančio personalo ir 

dalyvaujantys 

įgyvendinant 

projektus 

asmenys 

(konkursas) 

Viso 66889,37 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo 

renginiuose išlaidos, projekto veikloms vykdyti 

reikalingų transporto priemonių ir patalpų 

eksploatavimo išlaidos. 

Numatoma, kad įgyvendinant šį veiksmą bus 

įtraukta mažiausiai 100 pensinio amžiaus 

asmenų. Planuojant lėšų poreikį nustatyta, kad 

išlaidos vienam asmeniui neviršys  600 eurų per 

visą šio veiksmo įgyvendinimo laikotarpį. 

Šiuo metu nėra galimybės nustatyti kokie 

konkretūs pareiškėjai ir kokius projektus 

įgyvendins, bei kokie bus konkretūs tikslinės 

grupės poreikiai, nes bus skelbiamas atviras 

konkursas.  

 

Numatoma, kad įgyvendinant šį veiksmą bus 

įtraukta mažiausiai 5 pensinio amžiaus 

savanoriai, kurie dalyvaus įgyvendinant 

projektus pagal šį veiksmą.  

Išlaidos vienam savanoriui negalės viršyti 2000 

eurų. Šiuo metu nėra  galimybės nustatyti 

poreikio konkrečioms savanorystės veiklos 

išlaidoms, nes bus skelbiamas atviras konkursas 

ir kiekvienas pareiškėjas pateiks biudžetą pagal 

individualius poreikius. 

1.3. Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę  
SB 8488,13 

Privačios lėšos 9580,16 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 
98594,17 

Viso 11662,46 

1.3.1. Vykdyti atvirą darbą 

su jaunimu, kuriam yra ar 

buvo nustatyta globa. 

 

 

 

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus skatinančius jaunų asmenų, kuriems 

yra ar buvo nustatyta globa, integraciją, 

socialinių įgūdžių ugdymą ir vykdančius 

didesnės atskirties prevenciją. Nemaža palikusių 

globos namus globotinių nežino kur kreiptis dėl 

paramos ar socialinio būsto nuomos, kaip 

teisingai paskirstyti pinigus, užpildyti 

dokumentus, kaip siekti tolesnio išsilavinimo. 

Paaugliams trūksta žinių apie tai, kur reiktų 

kreiptis iškilus sunkumams dėl nedarbo, 

gyvenamosios vietos, skurdo, pašalpų, teisinių 

Ne mažiau kaip 40 

asmenų, kuriems yra 

ar buvo nustatyta 

globa; 

Ne mažiau kaip 10 

savanorių 

dalyvaujančių 

įgyvendinant 

projektus 

2017 m.  

kovas – 

2022 m. 

gruodis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

SB  8488,13 

Privačios lėšos 9580,16 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  
98594,17 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

problemų. Dėl psichosocialinio prisitaikymo ir 

socialinės apsaugos sistemos spragų, 

globotiniams trūksta aiškaus savo gyvenimo 

įsivaizdavimo modelio. Ryškėja vertybių, 

tradicijų ir gyvenimiškų įgūdžių stoka. 

Planuojamiems įgyvendinti projektams bus 

keliamas tikslas užtikrinti inovatyvių  bendrųjų, 

specialiųjų ir kitų paslaugų teikimą, kurios 

užtikrintų įtrauktį,  o ne prisidėtų prie atskirties 

didinimo, organizuojant specializuotas veiklas, 

kuriose dalyvauja tik tikslinės grupės atstovai. 

Bus skatinamas projektų, kurie orientuoti į 

individualius tikslinės grupės narių poreikius ir 

kurie įgyvendinami dirbant ne grupėje, o 

daugiausiai po 2 ar tris asmenis.  

Bus finansuojami projektai, kurie: 

1. Sudarys jaunuoliams palankias sąlygas plėtoti 

ir realizuoti savo gabumus, tenkinti pažintinius 

interesus ir saviraiškos  bei sociokultūrinius 

poreikius, efektyviai bendrauti, skatinti 

savanorystę taikant atviro ir socialinio darbo 

metodus; 

2. Teiks socialinę, informacinę, konsultacinę 

pagalbą jaunimui. Atkreipiamas dėmesys į 

finansinį raštingumą, profesinį ir darbo 

integracijos konsultavimą. 

3. Vykdys prevencines veiklas siekiant užkirsti 

kelią tikslinės grupės atstovams tapti  

Viso 116662,46 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

prostitucijos, organizuoto nusikalstamumo, 

prekybos žmonėmis ar seksuolinio išnaudojimo 

aukomis.  

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Paprastojo remonto, baldų, įrangos ir įrenginių 

įsigijimo ir nuomos, taip pat tikslinių transporto 

priemonių nuomos išlaidos, reikalingos 

kompiuterinės technikos, programinės įrangos 

įsigijimo ar nuomos išlaidos, projekto veikloms 

vykdyti reikalingo trumpalaikio ir ilgalaikio turto 

įsigijimo ir nuomos išlaidos, informacijos 

sklaidos priemonių išlaidos; projekto veiklas 

vykdančių savanorių išlaidos, projekto veiklas 

vykdančio personalo darbo užmokesčio ir 

susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos 

(išlaidos tinkamos finansuoti tik kaip nuosavas 

įnašas), projekto veiklas vykdančio personalo ir 

projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo 

renginiuose išlaidos, projekto veikloms vykdyti 

reikalingų transporto priemonių ir patalpų 

eksploatavimo išlaidos. 

 

Vykdant šį veiksmą ir siekiant užtikrinti 

sėkmingą asmenų , kuriems buvo nustatyta 

globa , integraciją į visuomenę bus siekiama, 

kad su vienu asmeniu būtų dirbama ne mažiau 

kaip 36 mėn.  Tai reiškia, kad darbui su vienu 

tikslinės grupės atstovu gali būti skiriama iki 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

2312,5 eurų  vykdant maksimaliai 

individualizuotas projekto veiklas.  

Šiuo metu nėra galimybės nustatyti kokie 

konkretūs pareiškėjai ir kokius projektus 

įgyvendins, bei kokie bus konkretūs tikslinės 

grupės poreikiai, nes bus skelbiamas atviras 

konkursas.  

 

Numatoma, kad įgyvendinant šį veiksmą bus 

įtraukta 10 savanorių, kurie dalyvaus 

įgyvendinant projektus pagal šį veiksmą.  

Išlaidos vienam savanoriui negalės viršyti 2000 

eurų. Šiuo metu nėra  galimybės nustatyti 

poreikio konkrečioms savanorystės veiklos 

išlaidoms, nes bus skelbiamas atviras konkursas 

ir kiekvienas pareiškėjas pateiks biudžetą pagal 

individualius poreikius.  

1.4. Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę 

atskirtį.   

SB 2603,67 

Privačios lėšos 8401,54 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 
26934,38 

Viso 37939,59 

1.4.1. Pagalbos namuose 

organizavimas ir 

priežiūros paslaugų 

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus skatinančius savanorišką veiklą 

pavaduoti ligonius prižiūrinčius asmenis ir taip 

Ne mažiau kaip 40 

asmenų gavusių 

paslaugas; 

2017 m. 

birželis – 

2019 m. 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

SB 
2603,67 

Privačios lėšos 
8401,54 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

teikimas, siekiant 

sugrąžinti darbingus 

gyventojus, 

prižiūrinčius/slaugančius 

savo artimuosius į darbo 

rinką ir/ar visuomeninį 

gyvenimą. 

 

sudaryti jiems sąlygas dalyvauti bendruomenės 

gyvenime, tenkinti sociokultūrinius poreikius ir 

sukurti prielaidas ugdyti/išsaugoti darbinius 

įgūdžius (savanoriškos pagalbos organizavimas 

teikiant socialines paslaugas). 

Bus finansuojami projektai, kurie: 

1. Teiks pagalbą namuose darbingų gyventojų 

šeimos nariams, kurie dėl amžiaus, neįgalumo 

ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis 

asmeniniu gyvenimu ir taip sudarys sąlygas 

darbingiems VVG teritorijos gyventojams 

tenkinti savo poreikius bei užtikrinti savo 

dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir/ar 

darbinių įgūdžių išsaugojimą ir/ar įgijimą.  

2. Organizuos priežiūros ir užimtumo paslaugas 

darbingų gyventojų šeimos nariams, kurie dėl 

amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali 

savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir 

taip sudarys sąlygas savo šeimos narius ligonius 

prižiūrintiems darbingiems VVG teritorijos 

gyventojams tenkinti savo poreikius bei 

užtikrinti savo dalyvavimą bendruomenės 

gyvenime ir/ar darbinių įgūdžių išsaugojimą 

ir/ar įgijimą. 

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Tikslinių transporto priemonių nuomos išlaidos,  

projekto veikloms vykdyti reikalingo 

trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimo ir 

Ne mažiau kaip 5 

savanoriai 

dalyvaujantys 

įgyvendinant 

projektus  

birželis viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  26934,38 

Viso 37939,59 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

nuomos išlaidos, informacijos sklaidos 

priemonių išlaidos; projekto veiklas vykdančių 

savanorių išlaidos, projekto veiklas vykdančio 

personalo darbo užmokesčio ir susijusių 

darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išlaidos 

tinkamos finansuoti tik kaip nuosavas įnašas), 

projekto veiklas vykdančio personalo ir projekto 

veiklų dalyvių kelionių išlaidos, projekto 

veikloms vykdyti reikalingų transporto 

priemonių ir patalpų eksploatavimo išlaidos.  

 

1.5. Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę 

SB 5999,41 

Privačios lėšos 6081,17 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 
67911,68 

Viso 7992,26 

1.5.1.Iniciatyvų, 

skatinančių socialinę 

atskirtį patiriančių 

darbingų asmenų 

(pabėgėlių ir kitataučių)  ir 

jų šeimos narių integraciją 

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus skatinančius darbingų  pabėgėlių  bei  

kitataučių ir jų šeimos narių, kurie dėl savo 

esamos situacijos  patiria socialinę atskirtį,  

integraciją į bendruomenę ir vykdyti  atskirties 

prevenciją.  

Ne mažiau 40 

asmenų. Projekto 

veiklose 

dalyvaujantys 

savanoriai – 5 

asmenys.  

2017 m. 

birželis – 

2022 m. 

birželis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

SB 
5999,41 

Privačios lėšos 
6081,17 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  67911,68 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

į bendruomenę 

įgyvendinimas. 

 

 

Bus finansuojami projektai, kurie: 

1. Organizuos kalbos mokymus; 

2. Teiks informavimo apie įvairiose 

organizacijose prieinamas socialines ir kitas 

reikalingas paslaugas bei tarpininkaus jas 

gaunant; 

3. Tarpininkaus ir teiks pagalbą ieškant darbo ir 

siekiant įgyti tam reikiamus įgūdžius; 

4. Organizuos sociokultūrines ir kitas integraciją 

skatinančias į bendruomenę paslaugas.  

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Projekto veikloms vykdyti reikalingo 

trumpalaikio ir ilgalaikio turto įsigijimo ir 

nuomos išlaidos, informacijos sklaidos 

priemonių išlaidos; projekto veiklas vykdančių 

asmenys 

(konkursas) 

Viso 7992,26 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

savanorių išlaidos, projekto veiklas vykdančio 

personalo darbo užmokesčio ir susijusių 

darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išlaidos 

tinkamos finansuoti tik kaip nuosavas įnašas), 

projekto veiklas vykdančio personalo ir projekto 

veiklų dalyvių kelionių išlaidos, projekto 

veikloms vykdyti reikalingų transporto 

priemonių ir patalpų eksploatavimo išlaidos.  

 

Vykdant šį veiksmą ir siekiant užtikrinti 

sėkmingą tikslinės grupės atstovų integraciją 

planuojama, kad vienam tikslinės grupės 

atstovui  skiriamos išlaidos negalės viršyti 1875 

eurų.  

Šiuo metu nėra galimybės nustatyti kokie 

konkretūs pareiškėjai ir kokius projektus 

įgyvendins, bei kokie bus konkretūs tikslinės 

grupės poreikiai, nes bus skelbiamas atviras 

konkursas.  

Numatoma, kad įgyvendinant šį veiksmą bus 

įtraukti 5 savanoriai, kurie dalyvaus 

įgyvendinant projektus pagal šį veiksmą.  

Išlaidos vienam savanoriui negalės viršyti 1000 

eurų. Šiuo metu nėra  galimybės nustatyti 

poreikio konkrečioms savanorystės veiklos 

išlaidoms, nes bus skelbiamas atviras konkursas 

ir kiekvienas pareiškėjas pateiks biudžetą pagal 

individualius poreikius. 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

 

2. Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą 

SB 19729,46 

Privačios lėšos 68935,94 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 

456820,13 

592812,75 

Viso 545485,53 

681478,15 

2.1. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai  
SB 11484,10 

Privačios lėšos 36681,01 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 
230000,00 

Viso 278165,11 

2.1.1. Tikslinės grupės 

atstovų verslumo 

skatinimas, 

bendradarbiavimo  

užtikrinimas ir reikiamos 

pagalbos teikimas, 

pasitelkiant 

bendradarbystės 

platformą.   

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektą, kurio metu būtų sukurta  platforma 

orientuota į gyventojų verslumo didinimą, 

verslo kūrimą ir pradedamo verslo plėtojimui 

reikalingų gebėjimų stiprinimą.  

Šio veiksmo tiklinės grupės atstovai apima 

darbingus bedarbius ir neaktyvius gyventojus, 

darbingus gyventojus, kurių namų ūkio pajamos 

neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, VVG 

teritorijos gyventojus, pradedančius 

verslininkus, VVG teritorijos ir Šiaulių rajono 

VVG teritorijos ūkinę komercinę veiklą 

vykdančius verslininkus ir savarankišką darbą 

vykdančius asmenis.  

Bus finansuojamas projektas, kuriame dalyvaus 

ne mažiau kaip trys partneriai, bus sukurta 

bendradarbystės erdvė, teikiamos konsultacijos 

individualiai konkretaus verslo kūrimo ir plėtros 

klausimais,  o ne organizuojant bendrinius 

mokymus, teikiama pagalba randant tiekėjus, 

veiklų “verslas verslui” organizavimas; teikiama 

pagalba pradedantiems verslą surasti ir parengti 

(organizuojant neformalaus ugdymo veiklas) 

darbuotojus turinčius tam tikrą kvalifikaciją; 

užtikrinama galimybė gauti paslaugas Šiaulių 

Bendradarbystės 

erdvės sukūrimas (ne 

mažiau kaip 10 

darbo vietų); 

Įtraukta ne mažiau 

kaip 80 asmenų; 

Ne mažiau kaip 10 

neformaliojo 

ugdymo veiklose 

dalyvavusių ir 

įsidarbinusių asmenų 

skaičius 

2017 m. 

birželis – 

2022 m. 

birželis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

SB 11484,10 

Privačios lėšos 11681,01 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  

130000,00 

Viso 153165,11 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

rajono gyventojams, norintiems pradėti arba 

vystyti esamą verslą Šiaulių mieste. Šis veiksmas 

bus įgyvendinamas bendradarbiaujant ir su 

Šiaulių rajono VVG. 

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Paprastojo remonto, baldų, įrangos ir įrenginių 

įsigijimo ir nuomos, reikalingos kompiuterinės 

technikos, programinės įrangos įsigijimo ar 

nuomos išlaidos, projekto veikloms vykdyti 

reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos 

išlaidos, , projekto veiklas vykdančio personalo, 

įskaitant ir neformalųjį profesinį mokymą, darbo 

užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų 

išlaidos bei atlygio projekto veiklas vykdantiems 

fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), 

autorines ar kitas sutartis išlaidos, projekto 

veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimo 

išlaidos,  projekto veiklas vykdančio personalo ir 

projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo 

renginiuose išlaidos, svečio iš užsienio kelionių ir 

apgyvendinimo išlaidos, projekto veiklose 

dalyvaujančių dalyvių darbo užmokesčio ir 

susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos 

(tinkamos tik kaip nuosavas įnašas), projekto 

veikloms vykdyti reikalingų transporto 

priemonių ir patalpų eksploatavimo išlaidos; 

neformalaus švietimo paslaugų įsigijimo 

išlaidos, mokinių kelionės į mokymo vietą ir 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

maitinimo išlaidos. 

 

Paprastojo remonto išlaidos negalės viršyti 15 

000,00 eurų.  

Lėšos kompiuerinei technikai (techninei įrangai 

ir programinei įrangai) negalės viršyti 15000,00 

eurų (10 vnt. darbo vietų įrengti x1500 eurų); 

Patalpų ekploatavimo išlaidos: 3600,00 (patalpų 

plotas 60 kv/m. 1 mėn ekploatacinės išlaidos 60 

eurų. Metams: 720. 5 metams: 3600 eurų).  

Išlaidos vienam asmeniui dalyvaujančiam 

neformaliojo ugdymo veiklose negalės viršyti 

2000 eurų (Viso: 20 000,00 eurų).  

Baldų įsigijimui 1600,00 eurų (10 darbo vietų 

x160 eurų).  

Darbo užmokestis  negalės viršyti  5 eurų per 

valandą.  

Kitos išlaidos (dalyvavimas renginiuose, 

mokymai, kursai, stažuotės, lektoriai) vienam 

asmeniui negalės viršyti 1224 eur. 

2.1.2 Teikti paramą 

(priemonėms, įrangai) 

VVG teritorijos 

gyventojams – 

verslininkams, kurie yra 

pradėję  vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti  ūkinę 

Vykdant šį veiksmą bus siekiama 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.  

Šio veiksmo tikslinę grupė sudaro VVG 

teritorijos gyventojai – verslininkai, kurie yra 

Ne mažiau kaip 10 

naujai sukurtų 

veiklų/verslų 

2017 m. 

balandis – 

2022 m. 

gruodis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

Privačios lėšos 
25000 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  100000 

Viso 

125000 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 

metus iki pradėjimo 

dalyvauti projekto 

veiklose, ekonominės 

veiklos pradžiai.   

 

pradėję  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje vykdyti  ūkinę komercinę veiklą ne 

anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo 

dalyvauti projekto veiklose.   

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Patalpų nuomos ir paprastojo remonto išlaidos 

ir verslui pradėti reikalingų priemonių įsigijimo 

išlaidos.  

 

Pagalbos lėšos vienam pareiškėjui negalės 

viršyti 10 000,00 eurų.  

2.2. Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas  gyventojams integruojantis į darbo rinką  

 

SB 8245,36 

Privačios lėšos 32254,93 

Paramos lėšos 

(ES; VB) 

226820,13 

362812,75 

Viso 267320,42 

403313,04 

2.2.1. Suteikti praktinius 

darbo įgūdžius, ugdant 

darbo vietoje, neaktyvius 

asmenis  

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus gerinančius neaktyvių darbingų 

gyventojų padėtį darbo rinkoje.  

Bus finansuojami projektai, kurie: 

Praktinius darbo 

įgūdžius įgis ar 

dalyvaus ugdymo 

darbo vietoje 

2017 m. 

vasaris – 

2022 m. 

spalis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

Privačios lėšos 
23318,88 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  
130217,38 

266210,00 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

 1. Užtikrins praktinių darbo įgūdžių įgijimą; 

2. Organizuos ugdymą darbo vietoje; 

3. Sudarys sąlygas asmenims esantiems 

atostogose vaikui prižiūrėti  tobulinti turimą 

kvalifikaciją, atnaujinti profesines žinias, įsigyti 

naują profesiją.  

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

Darbdavio darbo vietoje patirtos praktinio 

darbo įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo vietoje 

išlaidos (mokamos iki 4 mėn. Per kalendorinius 

metus, bet ne daugiau kaip 2 metu), t. y. 

darbuotojo, kuris darbdavio paskirtas atsakingu 

už darbo įgūdžių organizavimą, darbo 

užmokesčio už darbo laiką, tiesiogiai skirtą 

darbo įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo vietoje 

organizavimui, dalies kompensavimas ir 

projekto veiklų dalyviams darbo įgūdžiams įgyti 

reikalingų darbo priemonių (tiesiogiai su 

projektu susijusioms medžiagoms, įrankiams, 

įrangai, trumpalaikiam turtui) įsigijimo ir 

nuomos išlaidos, projekto veiklų dalyviams 

reikalingų specialiųjų drabužių įsigijimo išlaidos 

(kai reikalinga pagal darbo pobūdį), projekto 

veiklų dalyvių skiepijimo ir sveikatos pažymų 

gavimo išlaidos (kai reikalinga pagal darbo 

pobūdį); projekto veiklas – neformalųjį profesinį 

mokymą  - vykdančio personalo darbo 

užmokesčio ir atlygio tokias projekto veiklas 

veiklose ne mažiau 

kaip 150 neaktyvių 

darbingų gyventojų 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

Viso 153536,26 

289528,88 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų 

(civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos (kai 

pats projekto vykdytojas ar partneris atlieka šias 

projekto veiklas ar jų dalį); mokymo priemonių 

įsigijimo išlaidos, kai projekto vykdytojas ar 

partneris pats atlieka projekto veiklas ar jų dalį;   

 

Darbo įgūdžių įgijimo  darbo vietoje 

organizavimo išlaidos vienam darbdaviui gali 

sudaryti ne daugiau kaip 20 tūkst. eurų ir 

neviršyti 20 procentų darbdavio įdarbintiems 

asmenims mokamo darbo užmokesčio sumos). 

Mokymo priemonių išlaidos vidutiniškai vienam 

mokiniui gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. 

visų projekte neformaliam švietimui numatytų 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

Išlaidos vienam asmeniui vidutiniškai negali 

viršyti 1023  eurų.  

Šiuo metu nėra galimybės nustatyti kokios 

konkrečios išlaidos  bus reikalingos, nes bus 

skelbiamas atviras konkursas.  

 

2.2.2. Organizuoti vaikų 

priežiūros paslaugas, 

sudarančias  sąlygas 

tikslinių grupių atstovams 

Vykdant šį veiksmą bus siekiama įgyvendinti 

projektus, kurių metu VPS tikslinių grupių 

atstovai (VVG teritorijos gyventojai  (t. y. 

socialinę atskirtį patiriančios šeimos, neaktyvūs 

Ne mažiau kaip 80 

dalyvių  

2017 m. 

birželis – 

2022 m. 

spalis 

Geriausią 

pasiūlymą 

pateikę 

viešieji ar 

SB 
8245,36 

Privačios lėšos 
8936,05 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

integruotis į darbo rinką ir 

atliepti darbo rinkos 

paklausą.  

darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo 

atostogose ar auginantys vaikus)VPS  

įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose 

teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų 

darbuotojai, vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose 

teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys 

verslininkai ir savarankišką darbą vykdantys 

asmenys) turės galimybę dalyvauti įvairiose 

veiklose, spręsti aktualias problemas, dirbti ir 

tenkinti savo poreikius, nes bus sudarytos 

sąlygos, esant poreikiui, gauti vaikų priežiūros 

paslaugas kelias valandas per dieną, po darbo 

valandų ar savaitgaliais. Taip bus sudarytos 

sąlygos lanksčiai dirbti, mokytis ar dalyvauti 

kitose integraciją skatinančiose veiklose. Šis 

veiksmas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant 

ir su Šiaulių rajono VVG, t.y. rajono gyventojams 

(vienos ar kitos tikslinės grupės nariams) bus 

suteikiamos tokios pat galimybės integruotis į 

darbo rinką ir visuomenę Šiaulių mieste, bei taip 

prisidėti prie darbo pasiūlos didinimo. 

Bus finansuojami projektai, kurie užtikrins vaikų 

priežiūros paslaugų teikimą kelias valandas per 

dieną, po darbo valandų ar savaitgaliais.  

Pagal šį veiksmą bus finansuojamos: 

paprastojo remonto  išlaidos, projekto veikloms 

vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės 

privatūs 

juridiniai 

asmenys 

(konkursas) 

Paramos lėšos 

(ES;VB)  
96602,75 

 

Viso 113784,16 
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Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

technikos, programinės įrangos įsigyjimo ar 

nuomos išlaidos (įskaitant susijusias 

transportavimo, sumontavimo, paruošimo 

naudoti, apmokymo naudotis ir kitas susijusias 

išlaidas), mokymo ir ugdymo priemonių bei kito 

projekto veikloms vykdyti reikalingo 

trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos 

(šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo 

atveju, jei projekto vykdytojas (partneris) pats 

vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), 

nepirkdamas paslaugų; projekto veiklas 

vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, 

tiesiogiai susijusios su projekto veiklų vykdymu, 

išlaidos, projekto veiklas vykdančio personalo (t. 

y. projekto vykdytojo ir partnerio organizacijos 

darbuotojų) darbo užmokesčio ir susijusių 

darbdavio įsipareigojimų išlaidos, projekto 

veikloms vykdyti reikalingų patalpų 

eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir 

pan.) išlaidos. 

 

Paprastojo remonto išlaidos negalės viršyti 10 

proc. projekto biudžeto lėšų: 11378,42 eurų; 

Šiuo metu nėra galimybės nustatyti kokios 

konkrečios  išlaidos bus reikalingos, nes bus 

skelbiamas atviras konkursas. Tačiau 

reikalaujama, kad paslaugos vienu metu galėtų 

būti teikiamos ne mažiau kaip 15 vaikų. 



26 
 

Tikslai/ uždaviniai/ 

veiksmai 
Veiksmo aprašymas/ pagrindimas 

Veiksmo rodiklis ir 

jo reikšmė 

Vykdymo 

terminas 

Veiksmo 

vykdytojas 
Fin. Šaltiniai1 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

Prioritetas bus teikiamas tam projektui, kuris 

turės galimybę vienu metu teikti paslaugas 

didesniam vaikų skaičiui.  
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2 ŠIAULIŲ  MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS FINANSINIS PLANAS 

Šiaulių miesto VPS tikslai iškelti remiantis atlikta teritorijos socialinės, ekonominės, demografinės situacijos analize, bendruomenės poreikių ir 

nuomonės analize bei kartu su suinteresuotomis šalimis atlikta teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analize. VPS iškeltiems tikslams ir 

uždaviniams pasiekti suformuluoti veiksmai su konkrečiais rodikliais ir lėšų poreikiu. 

Taigi planuojant Šiaulių miesto VPS įgyvendinimą keleriems metams, pateikiame VPS finansinį planą, kuriame VPS tikslai, uždaviniai, veiksmai 

suplanuoti pagal įgyvendinimo terminus, finansavimo šaltinius ir lėšų poreikį. Pagal finansavimo šaltinius procentalus lėšų pasiskirstymas numatytas 

toks: savivaldybės biudžeto lėšos- 6,35 proc., privačios lėšos (nuosavas įnašas) –8,99 proc., paramos lėšos (ES ir valstybės biudžeto lėšos) –84,66 proc. 

Bendras VVG prisidėjimas prie VPS įgyvendinimo siekia 15,34 proc. 

 

Rezerviniams vietos plėtros projektams, skirtiems kovai su COVID-19 pandemijos pasekmėmis, finansuoti skiriamas 100 proc. paramos lėšos 

(ES ir valstybės biudžeto lėšos) 

 

Lentelė 12. Šiaulių miesto VPS finansinis planas 

Pastaba: raudona spalva pažymėti keitimai  

VPS tikslai/uždaviniai/veiksmai 
Fin. 

Šaltiniai2 

Lėšų 

poreikis, 

Eur. 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 

1. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę 

atskirtį per savanorišką veiklą 

SB 35346,26 0 0 0 2875,00 5219,00 7103,93 20148,33 

Privačios 

lėšos 

58472,71 0 0 7697,12 16403,65 11457,29 11457,31 11457,34 

Paramos 

lėšos (ES;VB) 

399910,37 0 0 56300,36 131004,58 70868,47 70868,48 70868,48 

Viso 493729,34 0 0 63997,48 150283,23 87544,76 89429,72 102474,15 

1.1. Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę 

atskirtį patiriančių šeimų socializacijai 

SB 13393,99 0 0 0 0 1500,00 1500,00 10393,99 

Privačios 27408,71 0 0 5007,60 7766,98 4878,04 4878,04 4878,05 

                                                      
2 Paramos lėšos suplanuotos kartu ES ir VB; SB – Savivaldybės biudžeto lėšos; Privačios – nuosavas įnašas 
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lėšos 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

151442,96 0 0 35116,43 54466,97 20619,85 20619,85 20619,86 

Viso 192245,66 0 0 40124,03 62233,95 26997,89 26997,89 35891,90 

1.1.1. Organizuoti ir teikti inovatyvias 

paslaugas ( integruojančias, o ne 

specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, 

gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę 

atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams 

ir jų šeimos nariams (ypatingai  signalinėms ir 

socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų 

integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą. 

SB 13393,99 0 0 0 0 1500,00 1500,00 10393,99 

Privačios 

lėšos 

27408,71 0 0 5007,60 7766,98 4878,04 4878,04 4878,05 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

151442,96 0 0 35116,43 54466,97 20619,85 20619,85 20619,86 

Viso 192245,66 0 0 40124,03 62233,95 26997,89 26997,89 35891,90 

1.2. Didinti socialinę atskirtį patiriančių 

pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą 

SB 4861,06 0 0 0 1875,00 1419,00 1041,56 525,50 

Privačios 

lėšos 

7001,13 0 0 1728,40 2554,66 906,02 906,03 906,02 

Paramos 

lėšos (ES: 

VB) 

55027,18 0 0 16508,15 24399,88 4706,38 4706,39 4706,38 

Viso 66889,37 0 0 18236,55 28829,54 7031,40 6653,98 6137,90 

1.2.1. Sociokultūrinių, transporto ir kitų 

paslaugų teikimas bei veiklų, skatinančių 

pagalbą sau per pagalbą kitam, vykdymas, 

siekiant integruoti socialinę atskirtį patiriančius 

darbingus pensinio amžiaus asmenis. 

SB 4861,06 0 0 0 1875,00 1419,00 1041,56 525,50 

Privačios 

lėšos 

7001,13 0 0 1728,40 2554,66 906,02 906,03 906,02 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

55027,18 0 0 16508,15 24399,88 4706,38 4706,39 4706,38 

Viso 66889,37 0 0 18236,55 28829,54 7031,40 6653,98 6137,90 

1.3. Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių 

ugdymą ir pagalbą integruojantis į 

bendruomenę  

SB 8488,13 0 0 0 1000,00 1000,00 3258,70 3229,43 

Privačios 

lėšos 

9580,16 0 0 45,91 1506,38 2675,95 2675,96 2675,96 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

98594,17 0 0 540,18 17722,12 26777,29 26777,29 26777,29 
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Viso 116662,46 0 0 586,09 20228,50 30453,24 32711,95 32682,68 

1.3.1. Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam 

yra ar buvo nustatyta globa. 

 

SB 8488,13 0 0 0 1000,00 1000,00 3258,70 3229,43 

Privačios 

lėšos 

9580,16 0 0 45,91 1506,38 2675,95 2675,96 2675,96 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

98594,17 0 0 540,18 17722,12 26777,29 26777,29 26777,29 

Viso 116662,46 0 0 586,09 20228,50 30453,24 32711,95 32682,68 

1.4. Mažinti socialinę atskirtį patiriančių 

darbingų gyventojų bei jų šeimų narių 

(neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) 

socialinę atskirtį.  

SB 2603,67 0 0 0 0 1300,00 1303,67 0 

Privačios 

lėšos 

8401,54 0 0 915,21 2985,26 1500,35 1500,35 1500,37 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

26934,38 0 0 4135,60 13489,64 3103,05 3103,05 3103,04 

Viso 37939,59 0 0 5050,81 16474,90 5903,40 5907,07 4603,41 

1.4.1. Pagalbos namuose organizavimas ir 

priežiūros paslaugų teikimas, siekiant 

sugrąžinti darbingus gyventojus, 

prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į 

darbo rinką ir/ar visuomeninį gyvenimą. 

SB 2603,67 0 0 0 0 1300,00 1303,67 0 

Privačios 

lėšos 

8401,54 0 0 915,21 2985,26 1500,35 1500,35 1500,37 

Paramos 

lėšos (ES;VB) 

26934,38 0 0 4135,60 13489,64 3103,05 3103,05 3103,04 

Viso 37939,59 0 0 5050,81 16474,90 5903,40 5907,07 4603,41 

1.5. Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams 

integruojantis į bendruomenę 

SB 5999,41 0 0 0 0 0 0 5999,41 

Privačios 

lėšos 

6081,17 0 0 0 1590,37 1496,93 1496,93 1496,94 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

67911,68 0 0 0 20925,97 15661,90 15661,90 15661,91 

Viso 79992,26 0 0 0 22516,34 17158,83 17158,83 23158,26 

1.5.1. Iniciatyvų, skatinančių socialinę atskirtį 

patiriančių darbingų asmenų (pabėgėlių ir 

kitataučių)  ir jų šeimos narių integraciją į 

bendruomenę įgyvendinimas. 

SB 5999,41 0 0 0 0 0 0 5999,41 

Privačios 

lėšos 

6081,17 0 0 0 1590,37 1496,93 1496,93 1496,94 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

67911,68 0 0 0 20925,97 15661,90 15661,90 15661,91 
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 Viso 79992,26 0 0 0 22516,34 17158,83 17158,83 23158,26 

2.  Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir 

aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką 

bendradarbiavimą 

SB 19729,46 0 0 0 0 0 3445,22 16284,24 

Privačios 

lėšos 

68935,94 0 0 0 17233,98 17233,99 17233,98 17233,99 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

456820,13 

592812,75 

0 0 0 114205,04 114205,04 114205,04 

182201,34 

114205,01 

182201,33 

Viso 545485,53 

681478,15 

0 0 0 131439,02 131439,03 134884,24 

202880,54 

147723,24 

215719,56 

2.1. Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir 

plėtrai 

SB 11484,10 0 0 0 0 0 3445,22 8038,88 

Privačios 

lėšos 

36681,01 0 0 0 9170,25 9170,26 9170,25 9170,25 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

230000,00 0 0 0 57500,00 57500,00 57500,00 57500,00 

Viso 278165,11 0 0 0 66670,25 66670,26 70115,47 74709,13 

2.1.1. Tikslinės grupės atstovų verslumo 

skatinimas, bendradarbiavimo  užtikrinimas ir 

reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant 

bendradarbystės platformą.   

SB 11484,10 0 0 0 0 0 3445,22 8038,88 

Privačios 

lėšos 

11681,01 0 0 0 2920,25 2920,26 2920,25 2920,25 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

130000,00 0 0 0 32500,00 32500,00 32500,00 32500,00 

Viso 153165,11 0 0 0 35420,25 35420,26 38865,47 43459,13 

2.1.2. Teikti paramą (priemonėms, įrangai) 

VVG 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 

Privačios 

lėšos 

25000,00 0 0 0 6250,00 6250,00 6250,00 6250,00 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

100000,00 0 0 0 25000,00 25000,00 25000,00 25000,00 

Viso 125000,00 0 0 0 31250,00 31250,00 31250,00 31250,00 

2.2. Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas 

gyventojams integruojantis į darbo rinką  

SB 8245,36 0 0 0 0 0 0 8245,36 

Privačios 

lėšos 

32254,93 0 0 0 8063,73 8063,73 8063,73 8063,74 
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Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

226820,13 

362812,75 

0 0 0 56705,04 56705,04 56705,04 

124701,34 

56705,01 

141010,43 

Viso 267320,42 

403313,04 

0 0 0 64768,77 64768,77 64768,77 

132765,07 

73014,11 

141010,43 

2.2.1. Suteikti praktinius darbo įgūdžius, 

ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis  

 

Privačios 

lėšos 

23318,88 0 0 0 5829,72 5829,72 5829,72 5829,72 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

130217,38 

266210,00 

0 0 0 32554,35 

 

32554,35 32554,35 

100550,65 

32554,33 

100550,65 

Viso 153536,26 

289528,88 

0 0 0 38384,07 38384,07 38384,07 

106380,37 

38384,05 

106380,37 

2.2.2. Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, 

sudarančias  sąlygas tikslinių grupių atstovams 

integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos 

paklausą.  

SB 8245,36 0 0 0 0 0 0 8245,36 

Privačios 

lėšos 

8936,05 0 0 0 2234,01 2234,01 2234,01 2234,02 

Paramos 

lėšos (ES;VB)  

96602,75 0 0 0 24150,69 24150,69 24150,69 24150,68 

Viso 113784,16 0 0 0 26384,70 26384,70 26384,70 34630,06 

Strategijos administravimas 

SB 17647,06 0 6676,00 0 2250,16 3126,90 2797,00 2797,00 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

100000,00 0 48306,27 23292,84 1934,44 8822,15 8822,15 

 

8822,15 

Viso 117647,06 0 54982,27 23292,84 4184,60 11949,05 11619,15 11619,15 

VPS įgyvendinimui iš viso 

SB 

72722,78 

 

0 6676,00 0 5125,16 8345,90 13346,15 39229,57 

Privačios 

lėšos 

127408,65 0 0 7697,12 33637,63 28691,28 28691,29 28691,33 

Paramos 

lėšos (ES; 

VB) 

956730,50 

1092723,12 

0 48306,27 79593,20 247144,06 193895,66 193895,67 

261891,97 

193895,64 

261891,96 

Viso 

1156861,93 

1292854,55 

0 54982,27 87290,32 285906,85 230932,84 235933,11 

303929,41 

261816,54 

329812,86 
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