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Strategijos pakeitimų projektą parengė

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės

Vadovė Vaida Šeižė
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 I prioritetas. Aktyvaus užimtumo iniciatyvų, skirtų 

nedarbo mažinimui, vystymas.

 II prioritetas. Socialinių ir kitų paslaugų skirtų 

socialinės atskirties mažinimui ir bendruomeniškumo 

didinimui plėtra.
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 1. Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.

 1.1. Vykdyti veiklas skirtas gyventojų darbinių įgūdžių

ugdymui.

 1.2. Organizuoti veiklas skirtas gyventojų verslumo

įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų

įsikūrimą ir plėtrą.

 2. Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį

integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.

 2.1. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą,

teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.

4



 1.1.1. veiksmas. Organizuoti neformalius profesinius

mokymus darbingiems neaktyviems gyventojams. (30

tūkst. Eur).

 1.1.2. veiksmas. Organizuoti darbo įgūdžiams įgyti skirtą

praktiką ir savanorystės veiklas darbingiems neaktyviems

gyventojams. (20 tūkst. Eur).

 1.2.1. veiksmas. Vykdyti neformalaus mokymo

programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių

įgijimui ir tobulinimui. (20 tūkst. Eur).
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 1.2.2. veiksmas. Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas (taip

pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus,

metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo klausimais ir

suteikti priemones, reikalingas verslo sustiprinimui. (120

tūkst. Eur).

 2.1.1. veiksmas. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines

paslaugas (ilgalaikė socialinė globa, pagalba į namus,

apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.)

atitinkančias tikslinės grupės poreikius. (100 tūkst. Eur)

 padidiname gautiems rezerviniams projektams paramos

sumą 177 435,95 Eur.

 2.1.2. veiksmas. Teikti sociokultūrines paslaugas (švietimo,

kultūros, laisvalaikio organizavimo), skirtas tikslinės grupės

socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant savanorius ir

savipagalbos grupes. (40 tūkst. Eur) padidiname gautiems

rezerviniams projektams paramos sumą 72174.19 Eur. 6



Strategijos įgyvendinimui 

skirta suma, Eur

Iš jų:

388 003,50 100 proc.

Paramos lėšos (Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšos)

303 273,24

403 467,17

78,16 proc.

78,56 proc.

Valstybės biudžeto lėšos 
24 589,72 

34 005,93

6,34 proc.

6,62 proc.

Privačios lėšos 
29 100,26 

45039,56

7,5 proc. 

8,77 proc.

Savivaldybės lėšos 31 040,28 
8,0 proc. 

6,04 proc.
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 Pakruojo miesto vietos veiklos grupė vadovaudamasi Vietos plėtros strategijų

atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus

reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Vietos plėtros

strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės“ atlieka strategijos „Pakruojo miesto

vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016–2022 m.“ pakeitimą.

 Strategijos keitimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos 2020 m. balandžio 30 d. raštu „Dėl vietos plėtros strategijų

įgyvendinimo ir rezervinių sąrašų sudarymo”.
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Pradžia 
(metai)

Pabai
ga 

(met
ai)

Vykdytojo 
atrankos 
principas

Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

2017 2022

Viešieji ir 
privatūs 
juridiniai 
asmenys 
atrinkti 
atviro 

konkurso 
būdu

Valstybės 
biudžeto 

lėšos:

Savivaldybė
s biudžeto 

lėšos:

Kitos 
viešosios 

lėšos:

Privačios 
lėšos:

ES lėšos

Iš viso 
veiksmui 

įgyvendinti

6337,5 
12145,19

8000 
-

7500 
18919,2

0

78162,5
149790,76

100000
188855,15

9

2. TIKSLAS: Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo

kokybę.

2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius

tenkinančias, paslaugas.

2.1.1. veiksmas. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (ilgalaikė socialinė globa, pagalba į

namus, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.) atitinkančias tikslinės grupės
poreikius.
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2. TIKSLAS: Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo

kokybę.

2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius

tenkinančias, paslaugas.

2.1.2. veiksmas. Teikti sociokultūrines paslaugas (švietimo, kultūros, laisvalaikio organizavimo), skirtas

tikslinės grupės socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant savanorius ir savipagalbos grupes.

Tikslinė grupė - vykdant PFSA 10.1.3 papunktyje nurodytą veiklą socialinę atskirtį patiriantys gyventojai sudarys

ne mažiau kaip 50 proc. visų šios projekto veiklos dalyvių.

Pradžia 
(metai)

Paba
iga 

(met
ai)

Vykdytojo 
atrankos 
principas

Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

2017
202
2

Viešieji ir 
privatūs 
juridiniai 
asmenys 
atrinkti 
atviro 

konkurso 
būdu

Valstybės 
biudžeto 

lėšos:

Savivaldyb
ės 

biudžeto 
lėšos:

Kitos 
viešosio
s lėšos:

Privačio
s lėšos:

ES lėšos

Iš viso 
veiksmui 

įgyvendinti

2535 
5144,33

3200 
3000 

7520,1
0

31265
60829,86

40000
76694,29



 2. TIKSLAS: Didinti asmenų, patiriančių socialinę atskirtį, integraciją į

visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.

 2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant

gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.

Produkto rodikliai:

Kodas Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai
Pradinė reikšmė 

(2015 m.)

Galutinė reikšmė 

2022 m. gruodžio 31 

d.

1.2-P-1

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 

asm. 0 200 305 asm.

1.2-P-2

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius 0 – 4 6.

1.2-P-3

BIVP projektų dėka sustiprinta jauno verslo subjektų, skaičius

0 8.14.
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