
 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 

2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU 

SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ 

ĮGYVENDINIMAS“ 

 

2018 m. liepos 9 d. Nr. 1V-489 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo 

ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2016–2022 metų 

vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 1V-582 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 

prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų 

bendrai finansuoti Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 

2016– 2022 metų vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

Nr.  08.6.1- ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos vietos 

plėtros projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 

17 d. įsakymu Nr. 1V-590 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų 

Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš 

Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių miesto vietos plėtros 

strategijos vietos plėtros projektų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 



 

 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai 

finansuoti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1V-29 „Dėl Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

siūlomų bendrai finansuoti Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašo 

patvirtinimo“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 69 punktu ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos 

Europos socialinio fondo agentūros 2017 m. gruodžio 13 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo 

ataskaitą Nr. VD-2017-00958, 2018 m. kovo 12 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 

Nr. VD-2018-00202, 2018 m. kovo 26 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 

Nr. VD- 2018-00239, 2018 m. kovo 29 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 

Nr. VD- 2018-00246, 2018 m. balandžio 5 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 

Nr. VD- 2018-00268, 2018 m. gegužės 10 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 

Nr. VD-2018-00391, 2018 m. gegužės 24 d. projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą 

Nr. VD-2018-00434: 

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamiems projektams šio įsakymo priede nustatyto dydžio finansavimą iš Vidaus 

reikalų ministerijos programos „Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų 

įgyvendinimo užtikrinimas“ (programos kodas 03.03) pagal priemonę „Įgyvendinant vietos plėtros 

strategijas, gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją“ 

(priemonės kodas 01-02-02) finansuoti iš Europos Sąjungos lėšų (finansavimo šaltinio kodas 

1.3.2.7.1) ir iš bendrojo finansavimo lėšų (finansavimo šaltinio kodas 1.2.2.7.1). 

2. Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų 

komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių 

bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas 



 

 

 



 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2018 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 1V-489 

priedas 

 

FINANSUOJAMAS PROJEKTAS 

 

Eil. 

Nr. 

Paraiškos 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Pareiškėjo 

juridinio 

asmens 

kodas 

Projekto pavadinimas Projektui skiriamos finansavimo lėšos: 

iš viso – iki, 

Eur: 

iš jų: 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų lėšos 

iki, Eur: 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšos 

iki, Eur: 

1. 08.6.1-

ESFA-V-

911-01-0001 

VšĮ "Ori senatvė" 

 

 

 

303170879 Savanoriškos pagalbos ir kitų 

socialinių paslaugų teikimas 

socialinę atskirtį patiriantiems 

senyvo amžiaus asmenims, 

gyvenantiems Klaipėdos dalyje  

 

68 800,00 63 221,62 5 578,38 

2. 08.6.1-

ESFA-V-

911-01-0002 

Klaipėdos miesto 

neįgaliųjų draugija 

 

 

 

141957877 „Savipagalbos grupių, 

sociokultūrinių, informavimo ir kitų 

paslaugų teikimas tikslinėje 

teritorijoje gyvenantiems 

neįgaliesiems ir jų šeimos nariams“ 

 

64 499,00 59 269,35 5 229,65 

3. 08.6.1-

ESFA-V-

911-01-0003 

VšĮ Šv. Pranciškaus 

onkologijos centras 

 

 

 

300502187 Novatoriškų psichosocialinių 

paslaugų plėtra krizę 

išgyvenantiems onkologiniams 

ligoniams ir jų artimiesiems  

 

64 500,00 59 270,27 5 229,73 

4. 08.6.1-

ESFA-V-

911-01-0005 

VšĮ Paliatyvios 

pagalbos ir šeimos 

sveikatos centras 

302646859 Socialinę atskirtį patiriančių 

gyventojų visavertiškas 

integravimas į visuomenės 

gyvenimą  

68 600,00 63 037,84 5 562,16 
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5. 08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0001 

Šiaulių Šv. Ignaco 

Lojolos bažnyčia 

291067110 „Senjorų agapė“  

 

25 312,18 23 259,84 2 052,34 

6. 08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0002 

Viešoji įstaiga 

Šiaulių paliatyvios 

pagalbos ir slaugos 

centras 

303279259 Pagalbos teikimas Šiaulių miesto 

gyventojams, prižiūrintiems savo 

šeimos narius (ligonius)  

 

12 176,88 11 189,57 987,31 

7. 08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0003 

MENINĖS 

TEKSTILĖS 

DIRBTUVĖS 

"ARASAI" 

302689141 Kelio žvaigždė  

 

29 715,00 27 305,68 2 409,32 

8. 08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0004 

Viešoji įstaiga 

Šiaulių darbo rinkos 

mokymo centras 

144132264 Šiaulių miesto gyventojų, 

slaugančių artimuosius, socialinės 

atskirties mažinimas 

14 757,50 13 560,95 1 196,55 

9. 08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0005 

Viešosios įstaigos 

Nacionalinės regionų 

plėtros agentūros 

Šiaulių filialas 

301731242 Miesto ateljė  

 

 

 

50 362,96 46 279,48 4 083,48 

10.  08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0006 

Šiaulių miesto 

savivaldybės vaikų 

globos namai 

191015237 „Kitas aš“  

 

 

 

50 540,00 46 442,16 4 097,84 

11. 08.6.1-

ESFA-V-

911-04-0007 

VšĮ Socialinių 

inovacijų centras 

 

302300191 ĮSIGALINK ir SIEK  

 

 

44 472,13 40 866,28 3 605,85 

__________________________ 
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