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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta Europos 

Sąjungos 

struktūrinių fondų 

ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšų (toliau -  

paramos lėšos) 

suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

1. Tikslas: Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo. 

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams siekiant stiprinti socialinius įgūdžius. 

1.1.1. Veiksmas: Kompleksinių paslaugų sukūrimas vystymas ir teikimas skirtas spręsti smurto artimoje aplinkoje problemą. 

46 975,00 3 808,78 4 4 46 613,56 3 779,48 46 613,56 

Informacija apie 1.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-16-0001 Jonavos rajono socialinių paslaugų centro projektas „Kompleksinių paslaugų asmenims, patyrusiems 

smurtą, teikimas – sėkmingos integracijos garantas“, skirtas finansavimas – 12 500,00 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti.  

Projekto veiklos: 

1. - Procesinės psichoterapijos ir psichosocialinės reabilitacijos metodo adaptavimas ir taikymas; 

2. - Kompleksinių paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas; 

- Psichosocialinė pagalba tikslinėms grupėms; 

- Sociokultūrinio renginio, skirto smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas. 

Tikslinė grupė: smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-16-0002 Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro projektas „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas 

protinę ir psichinę negalią turintiems asmenims ir jų artimiesiems“, skirtas finansavimas – 9 999,36 Eur.  

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

3. - Procesinės psichoterapijos ir psichosocialinės reabilitacijos metodo adaptavimas ir taikymas; 
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4. - Kompleksinių paslaugų teikimo projekto tikslinei grupei organizavimas ir koordinavimas; 

5. - Psichosocialinė pagalba tikslinėms grupėms; 

- Sociokultūrinio renginio, skirto smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas. 

Tikslinė grupė: asmenys turintys protinę ir psichinę negalią ir jų artimieji. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0059 Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro projektas „Gerovės užtikrinimas teikiant kompleksines paslaugas 

negalią turintiems asmenims, gaunantiems ilgalaikės socialinės globos paslaugas“, skirtas finansavimas – 20474,80 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Sporto salės atnaujinimas; 

- Multisensorinio kambario atnaujinimas; 

- Salės atnaujinimas; 

- Nuraminimo vietos įrengimas; 

- Tinkamo ir pazityvaus elgesio kultūros formavimo užtikrinimas; 

- Sociokultūrinio renginio, skirto smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas; 

Tikslinė grupė: asmenys turintys protinę ir psichinę negalią ir jų artimieji. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0371 Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro projektas „Draugystė, kuri skatina kurti“ skirtas finansavimas – 

3 639,40 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

6. – Meniniai užsiėmimai „Dekostudija“; 

7. – Edukaciniai kaniterapijo užsiėmimai. 

Tikslinė grupė: asmenys turintys protinę ir psichinę negalią ir jų artimieji. 

8.  

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra panaudoti. 

 

1.1.2. Veiksmas: Socialinė ir kita pagalba (sociokultūrinė, psichologinė) karų dalyviams, tremtiniams ir (ar) kitas negandas patyrusiems 

pagyvenusiems asmenims, mažinant jų socialinę atskirtį ir užtikrinant orią senatvę. 

48 475,00 3 930,41 1 1 48 474,99 3.930,40 48 474,99 

Informacija apie 1.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0194 Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapija „Ori senatvė bendruomenėje“ , skirtas finansavimas – 48 474,99 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Higienos įgūdžių prevencija; 

- Savanoriškos pagalbos teikimas buityje; 
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- Sociokultūrinių renginių organizavimas; 

- Savanoriškos veiklos vykdymas; 

- Savanorių konsultavimas ir apmokymas. 

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra panaudoti. 

 

1.1.3. Veiksmas: Meninių užsiėmimų ciklo sukūrimas, vystymas ir teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir vaikams 

(socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams ir neįgaliems vaikams). 

85 795,00 6 956,35 4 4 85 628,49 6 942,75 85 628,49 

Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0005 VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektas "Amžini vaikai" kartu per gyvenimą, skirtas 

finansavimas -22 470,71 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Meninės veiklos užsiėmimai IT pagalba: 

- Naujai sukurta sociokultūrinė paslauga (Meninės veiklos užsiėmimai IT pagalba); 

- Meninio lavinimo užsiėmimai: 

- Naujai sukurta sociokultūrinė paslauga (Meninio lavinimo užsiėmimai); 

- Neįgaliųjų ir jų šeimos narių kūrybinė-meninė stovykla. 

- Sociokultūriniai renginiai 2 vnt. 

Tikslinė grupė: protinę ir psichinę negalią turintys amenys bei jų artimieji. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0033 Viešoji įstaiga „DEKO RESTO“ projektas „Keramikos studija visiems“, skirtas finansavimas–28 574,94 

Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Sukurti keramikos užsiėmimams aplinką „VŠĮ DEKO RESTO“ patalpose; 

- Informavimas apie projektą; 

- Organizuoti projekto metų sukurtų dirbinių parodas; 

- Reguliarių keramikos pamokų organizavimas; 

- Edukacinių išvykų organizavimas; 

- Savanorių pritraukimas; 

- Vaikų užimtumo organizavimas vasarą. 

Tikslinė grupės: asmenys patiriantis socialinę atskirtį – neįgalieji, pabėgėliai, jaunuoliai ir vaikai. 
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Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0046 Jonavos rajono savivaldybės viešoji bibliotekos projektas „Biblioteka – tai Jūs ir mes“, skirtas finansavimas 

– 22 070,76 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Biblioterapijos užsiėmimai; 

- Kovos menų užsiėmimai; 

- Užsiėmimai naujai įkurtame „Žaidimų klube“; 

- Susitikimai su žymiais, daug pasiekusiais žmonėmis; 

- Dalyvių tiesioginis įtraukimas į socialinę savanorystę; 

- Teatralizuoti susitikimai su persirengusiais knygų personažais, atlikėjais; 

- Integruotos literatūros pamokos; 

- Meninės terapijos užsiėmimai; 

Tikslinė grupės: socialinės rizikos šeimos. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0438 VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektas „Gerų emocijų dirbtuvės“, skirtas finansavimas 

– 12 512,08 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Mokymai: 

- Judesio terapijos užsiėmimai socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir vaikams; 

- Judesio terapijos užsiėmimai neįgaliesiems asmenims ir jų artimiesiems; 

- Meno terapijos užsiėmimai socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir vaikams; 

- Meno terapijos užsiėmimai neįgaliesiems asmenims ir jų artimiesiems. 

- Savanoriavimas užsiėmimai. 

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys asmenys: socialinę atskirtį patiriantys vaikai ir jų šeimų nariai bei neįgalieji ir jų šeimų 

nariai. 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra panaudoti. 

 

1.1.4. Veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų sociakultūrinės veiklos organizavimas bendradarbiaujant su Kėdainių mieto 

vietos veiklos grupe. 

7500,00 608,11 1 0 7500,00 608,11 0,00 

Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0383 Viešoji įstaiga "DEKO RESTO" projektas „Keramikos užsiėmimų populiarinimas“ skirtas finansavimas – 

7 500,00 Eur. 
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Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Organizuoti asmenims patiriantiems socialinę atskirtį edukacines išvykas, susijusias su keramikos menu/amatu; 

- Organizuoti projekto metų sukurtų dirbinių parodas; 

- Reguliarių keramikos užsiėmimų ciklo organizavimas Jonavoje. 

 

Projekto tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys asmenys gyvenantys Jonavos mieste- 28 neįgalūs asmenys ir jų šeimų nariai 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra pradėta naudoti. 

 

1.1.5. Veiksmas: Socialinių ir kitų paslaugų, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (benamiams, buvusiems kaliniams, kitataučiams, 

pabėgėliams) sukūrimas ir organizavimas. 

33 950,00 2 752,70 1 1 33 646,12 2 728,06 33 646,12 

Informacija apie 1.1.5. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0009 Jonavos rajono socialinių paslaugų centro projektas „Socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems 

kitataučiams sukūrimas ir organizavimas“, skirtas finansavimas – 33 646,12 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Patyriminių mokymų organizavimas kitataučiams bei jų šeimos nariams; 

- Socialinę atskirtį patiriančių kitataučių, jų šeimos narių informavimas koordinavimas. 

Tikslinė grupės: socialinę atskirtį patiriantys kitataučiai ir jų šeimos nariai. 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra panaudoti. 

 

1.1.6. Veiksmas: Jaunimo, patiriančio socialinę atskirtį sociokultūrinės veiklos organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas pasitelkiant 

meno, sporto ir kitus užsiėmimus siekiant suteikti darbinių įgūdžių. 

46 973,00 3 808,62 1 0 46 973,00 3 808,62 0,00 

Informacija apie 1.1.6. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0203 Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras „Kūryba – mano viltis: žmonių su negalia integravimas į 

sveiką visuomenę kultūrinėmis priemonėmis“ , skirtas finansavimas – 46 973,00 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės įrengimas; 

- Meninio lavinimo edukaciniai užsiėmimai-sociokultūriniai renginiai;  

- Kūrybinė meninė stovykla. 
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Tikslinė grupės: socialinę atskirtį patiriantys asmenys. 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 

 

2. Tikslas: Gerinti Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje skatinant neaktyvių ir darbingų gyventojų užimtumą ir didinant verslumo 

galimybes. 

2.1. Uždavinys: Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų dalyvavimą darbiniam užimtumui didinti skirtose iniciatyvose. 

2.1.1. Veiksmas: Trūkstamų profesijų ( pedagogo, baldininko, siuvėjų, kt.) specialybės populiarinimas: profesinis orientavimas ir savanoriškos 

veiklos organizavimas bedarbiams ir neaktyviems gyventojams. 

53 999,98 4 378,38 2 1 53 972,31 4 376,13 39 514,05 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0036 VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektas „Noriu mokyti“,  

skirtas finansavimas  – 39 514,05 Eur. 

Projekto būsena: Baigtas įgyvendinti. 

Projekto veiklos: 

- Pedagoginių – psichologinių žinių kursai; 

- Meninės tearapijos mokymai; 

- Praktikos atlikimas; 

- Savanoriams vasaros dienos stovykla. 

Tikslinė grupės: ekonomiškai neaktyvus asmenys. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0419 VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektas „Mokomės mokyti“,  

skirtas finansavimas  – 14 458,26 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Neformalaus ugdymo užsiėmimai: 

- Neuroedukacijos užsiėmimai bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, kurių darbinė veikla bus orientuota į ankstyvąjį vaikų 

ugdymą (naujai sukurta programa); 

- Joimove užsiėmimai bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, kurių darbinė veikla bus orientuota į ankstyvąjį vaikų ugdymą (naujai 

sukurta programa); 

- Kūdikių  kalbos magijos užsiėmimai (naujai sukurta programa); 

- Joimove užsiėmimai bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims, kurių veikla pasibaigus projektui bus orientuota į neįgaliuosius 

asmenis. 

- Savanoriška veikla. 

Tikslinė grupės: bedarbiai ir ekonomiškai neaktyvus asmenys. 
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Šiam veiksmui numatyta paramos 26,83 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 

 

2.1.2. Veiksmas: Vyresnio amžiaus Jonavos miesto neaktyvių gyventojų dalyvavimas neformalaus švietimo (įskaitant neformalų profesinį 

orientavimą) veiklose. 

149 999,95 12 162,16 1 0 149 734,74 12 140,65 0,00 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0041 Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro projektas „Turiningas senjorų gyvenimas“, skirtas 

finansavimas – 149 734,74 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Programa „Aktyvūs senjorai-sveiki senjorai; 

- Programa senjorų dienos internete; 

- Programa kūrybinės dirbtuvės; 

- Trečiojo amžiaus universitetas – vieta mokytis vyresniame amžiuje; 

- Užsienio kalbų mokymas. 

Tikslinė grupės: ekonomiškai neaktyvus asmenys. 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 

2.1.3. Veiksmas: Darbingų neaktyvių jaunų (iki 29 m.) Jonavos miesto gyventojų neformalus švietimas suteikiant savęs pažinimo, kūrybiškumo 

ir problemų sprendimo įgūdžius siekiant paskatinti jų aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje. 

35 499,98 2 662,50 1 0 35 484,48 2 877,12 0,00 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0042 Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro projektas „Aktyvumas – mano gyvenimo garantas“, skirtas 

finansavimas – 35 484,48 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Programa „Mano mėgstama veikla – finansinis garantas“; 

- Asmeninio efektyvumo ir atsakomybės didinimo programa; 

- Programa „Kūrybiškas problemų sprendimas“ 

- Renginys „Jonavoje gyventi gera“ 

- Užsienio kalbos mokymas. 

Tikslinė grupės: ekonomiškai neaktyvus asmenys. 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 
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2.1.4. Veiksmas: Neaktyvių darbingų mamų integracija į darbo rinką: profesinio orientavimo, neformalaus švietimo paslaugų sukūrimas,  ir 

teikimas suteikiant darbinius įgūdžius per savanorišką veiklą. 

19 999,98 1 620,86 1 0 17 865,00 1 448,51 0,00 

Informacija apie 2.1.4. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0437 VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro projektas „Atrask gyvenimo spalvas“,  

skirtas finansavimas  – 19 977,66 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Mokymai: 

- Saviugdos ir asmenybės tobulėjimo per meno terapiją mokymų ciklas, skirtas ekonomiškai neaktyviems asmenims ir bedarbiams; 

- Saviugdos ir asmenybės tobulėjimo per meno terapiją mokymų ciklas, skirtas ekonomiškai neaktyviems asmenims, auginantiems vaikus iki 

3m; 

- Savanoriška veikla. 

Tikslinė grupės: Jonavos miesto ekonomiškai neaktyvūs asmenys ir bedarbiai. 

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 

 

2.2. Uždavinys: Skatinti ir užtikrinti verslo kūrimo ir plėtros galimybes verslą ir (ar) savarankišką veiklą pradedantiems asmenims. 

2.2.1. Veiksmas: Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų, gyventojų kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei 

Jonavos miesto verslininkų, kurie yra pradėję vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto 

veiklose verslumo skatinimo platforma: jauno verslo rėmimas konsultacijomis bei darbo priemonių, reikalingų verslo pradžiai suteikimas. 

94 097,00 7 629,49 1 0 93 685,74 7 596,14 0,00 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0375 Viešoji įstaiga "DEKO RESTO" projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas konsultacijomis ir darbo 

priemonėmis“ , skirtas finansavimas  – 93 685,74 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Organizuoti veiklas, stiprinančias verslo kūrimui reikalingus gebėjimus: 

   - Mokymai Konfliktų ir streso valdymas; 

   - Mokymai „Kaip pradėti verslą“; 

   - Individualios verslo konsultacijos. 

 - Organizuoti veiklas, stiprinančias pradedamo verslo plėtojimui reikalingus gebėjimus; 

- Mokymai, suteikiantys pagalbą verslo pradžiai; 

- Mokymai  „Marketingas, vizualinė reklama, fotografija, įvaizdžio kūrimas“; 

- Individualios verslo konsultacijos; 

- Užtikrinti verslo pradžiai reikalingą aplinką:  
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-Savanoriška veikla; 

- Patalpų nuoma; 

- Įrangos įsigijimas. 

 

Tikslinė grupės: darbingi bedarbiai, gyventojai kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos bei Jonavos miesto 

verslininkai, kurie yra pradėję vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose.  

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 

 

2.2.2. Veiksmas: Darbingų jaunų ir vyresnio amžiaus asmenų bedarbių, skurdą patiriančių neaktyvių gyventojų verslumo skatinimas teikiant 

mentorystės paslaugas siekiant stiprinti profesines, socialines ir verslumo kompetencijas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo 

su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis sukūrimas ir plėtra.  

79 096,56 6 413,23 2 0 78 800,93 6389,26 0,00 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0473 Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas projektas ,,Verslumo skatinimas teikiant 

konsultacijas ir mentorystės  paslaugas“, skirtas finansavimas  – 60 766,73 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Renginių, verslumo ir IT programavimo tematika organizavimas; 

- Konsultavimo, informavimo paslaugų teikimas, skatinant gyventojus imtis verslo. 

Tikslinė grupė: darbingi gyventojai. 

 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0403 Viešoji įstaiga "DEKO RESTO" projektas „Jonavos miesto gyventojų verslumo įgūdžių ugdymas“ skirtas 

finansavimas  – 18 034,20 Eur. 

Projekto būsena: Įgyvendinama sutartis. 

Projekto veiklos: 

- Organizuoti veiklas, stiprinančias verslo kūrimui reikalingus gebėjimus: 

   - Mokymai „Konfliktų ir streso valdymas“; 

   - Mokymai „Kaip pradėti verslą“; 

   - Individualios verslo konsultacijos. 

- Organizuoti veiklas, stiprinančias pradedamo verslo plėtojimui reikalingus gebėjimus: 

- Mokymai, suteikiantys pagalbą verslo pradžiai; 

- Mokymai  „Marketingas, vizualinė reklama, fotografija, įvaizdžio kūrimas“; 

- Individualios verslo konsultacijos. 

- Užtikrinti verslo pradžiai reikalingą aplinką. 
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Tikslinė grupės: darbingi gyventojai: kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai; kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz.: socialinės pašalpos, būsto 

šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).  

 

Šiam veiksmui numatyta paramos 100 proc., lėšų dalis yra nepradėta naudoti. 

 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

1. „Kompleksinių paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

sėkmingos integracijos garantas“ 

Jonavos rajono socialinių 

paslaugų centro 

12 500,00 Projekto tikslas – teikti kokybiškas kompleksines 

paslaugas „smurto rato“ subjiektams, sprendžiant 

smurto artimoje aplinkoje problem. Adaptuoto 

sensorinės įrangos taikymo metodo dėka suteikti 

pagalbą tikslinei grupei bei suvienyti ir sustiprinti 

Jonavos miesto socialinės srities biudžetinių ir 

nevyriausybinio sektpriaus jėgas, užtikrinti socialinių, 

psihoterapinių ir kitų inovatyvių paslaugų plėtrą, taip 

prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo. 

Tikslinė grupė – smurto artimoje aplinkoje aukos, jų 

šeimos nariai ir liudininkai. 

Stebėsenos rodikliai: 

BIVP projekto veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) – 15 amenų; 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

Naujai sukurti psichosocialinės ir sociakultūrinės 

paslaugos – 1; 

Išplėstos psichosocialinės ir sociakultūrinės paslaugos 

– 1; 

Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų 

skaičius. Planuojama, jos 2021 m. pabaigoje bus 

fiksuojams socialinės rizikos šeimų možėjimo pokytis 

0,5 proc. 

2. „Gerovės užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas protinę ir 

Jonavos rajono neįgaliųjų 

veiklos centro 

9 999,36 Projekto tikslas – sukurti neįgaliesiems asmenims su 

protine ir psichine negalia bei jų šeimos nariams 

teikiamų kompleksinių paslaugų infrastruktūrą 
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psichinę negalią turintiems asmenims 

ir jų artimiesiems“ 

mažinančią jų agresyvų elgesį bei skatinančią jų 

integraciją į visuomenę. 

Tikslinė grupė – asmenys turintys oritinę ir psichinę 

negalią ir jų artimieji. 

BIVP projekto veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) – 8 amenų; 

BIVP projekto veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) – 25 amenų; 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1; 

Naujai sukurti psichosocialinės ir sociakultūrinės 

paslaugos – 5; 

Išplėstos psichosocialinės ir sociakultūrinės paslaugos 

– 2; 

Suorganizuoti sociakultūriniai renginiai – 1. 

 

 

 

 

 

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 
Rodiklio pavadinimas Pagal strategiją siekiama reikšmė Projektuose, kurie įtraukti į 

vietos plėtros projektų sąrašą, 

suplanuota pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta pasiekti 

rodiklio reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo. 

Rezultato rodikliai: 

1.Tikslui priskirti 

Jonavos vietos plėtros 

strategijos Rezultato 

rodikliai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose. Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne 

mažiau kaip 120 dalyvių, iš kurių 20 savanoriaus 

socialinių partnerių organizacijose, t.y. 2021 

metais planuojamas 16,6 proc. pokytis 

(skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo 

metodiką 20/120*100).  

0 0 0 - 

• Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), 

kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto 

veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose  

0 0 0 - 
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(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF veiklose). Planuojama į tikslo 

veiklas įtraukti ne mažiau kaip 120 dalyvių, iš 

kurių 12 dalyvių socialinė atskirtis bus 

sumažėjusi, t.y. 2021 metais planuojamas 10 

proc. pokytis (skaičiuojant pagal rodiklių 

apskaičiavimo metodiką 12/120*100).  

• Socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo vos 

3,9 proc., o jose augančių vaikų skaičius dar ir 

išaugo (fiksuotas 3,4 proc. augimas).  

0 0 0 - 

• Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų 

skaičius. Planuojama, jog 2021 metų pabaigoje 

bus fiksuojamas 1,5 proc.  socialinėse rizikos 

šeimose gyvenančių vaikų mažėjimo skaičiaus 

pokytis bei 1,9 proc. socialinės rizikos šeimų 

skaičiaus mažėjimo pokytis. 

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0001 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Kompleksinių 

paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

sėkmingos integracijos 

garantas“  

Socialinės rizikos šeimų ir jose 

augančių vaikų skaičius. 

Planuojama, jos 2021 m. 

pabaigoje bus fiksuojams 

socialinės rizikos šeimų 

mažėjimo pokytis 0,5 proc. 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0046 Jonavos rajono 

savivaldybės viešoji 

bibliotekos projektas 

„Biblioteka – tai Jūs ir mes“ 

Socialinės rizikos šeimų ir jose 

augančių vaikų skaičius. 

Planuojama, jos 2021 m. 

pabaigoje bus fiksuojams 

socialinės rizikos šeimų 

mažėjimo pokytis 0,5 proc. 

0 0 - 

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams siekiant stiprinti socialinius įgūdžius. 

Produkto rodikliai: 

Uždaviniui 1.1. 

priskirti  

Produkto rodikliai: 

 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes). 2022 m. pabaigoje į projekto 

veiklas įtraukti ne mažiau kaip 120 dalyvių.  

1. Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0001 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Kompleksinių 

paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

120 527 - 
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sėkmingos integracijos 

garantas“  

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 15 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 53 amenų. 

2. 08.6.1-ESFA-V-911-16-

0002 Jonavos rajono neįgaliųjų 

veiklos centro projektas 

„Gerovės užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

protinę ir psichinę negalią 

turintiems asmenims ir jų 

artimiesiems“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 40 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 43 amenų. 

3. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0059 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Gerovės 

užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

negalią turintiems asmenims, 

gaunantiems ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 8 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 15 amenų. 

4. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0371 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Draugystė, kuri 

skatina kurti“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 
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grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 5 amenys./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 5 amenys. 

5. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0194 Jonavos šv. apaštalo 

Jokūbo parapija „Ori senatvė 

bendruomenėje“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 55 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 117 amenų. 

6. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0005 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas "Amžini vaikai" kartu 

per gyvenimą, 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 27 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 81 amenų. 

7.Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0033 Viešoji įstaiga 

„DEKO RESTO“ projektas 

„Keramikos studija visiems“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 60 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 67 amenų. 

8. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0046 Jonavos rajono 

savivaldybės viešoji 

bibliotekos projektas 

„Biblioteka – tai Jūs ir mes“  

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 25 amenų./ 
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Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 51 amenų. 

9..Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0438 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas „Gerų emocijų 

dirbtuvės“ BIVP projekto 

veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) – Sutarties 

rodiklio siektina reikšmė - 40 

amenų./ Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 40 amenų. 

10. Kodas 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0009 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Socialinių paslaugų 

Jonavoje gyvenantiems 

kitataučiams sukūrimas ir 

organizavimas“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 20 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 55 amenų. 

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2022 m. planuojama, jog 5 projektą bus visiškai 

arba iš dalies įgyvendinę socialiniai partneriai ar 

NVO. 

1. Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0001 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Kompleksinių 

paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

sėkmingos integracijos 

garantas“  

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

2. 08.6.1-ESFA-V-911-16-

0002 Jonavos rajono neįgaliųjų 

veiklos centro projektas 

„Gerovės užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

5 10 - 
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protinę ir psichinę negalią 

turintiems asmenims ir jų 

artimiesiems“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

3. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0059 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Gerovės 

užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

negalią turintiems asmenims, 

gaunantiems ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

4. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0371 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Draugystė, kuri 

skatina kurti“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

5. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0194 Jonavos šv. apaštalo 

Jokūbo parapija „Ori senatvė 

bendruomenėje“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 
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reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

6. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0005 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas "Amžini vaikai" kartu 

per gyvenimą, 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

7.Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0033 Viešoji įstaiga 

„DEKO RESTO“ projektas 

„Keramikos studija visiems“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

8. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0046 Jonavos rajono 

savivaldybės viešoji 

bibliotekos projektas 

„Biblioteka – tai Jūs ir mes“  

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

9..Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0438 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas „Gerų emocijų 

dirbtuvės“ Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 
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reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

10. Kodas 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0009 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Socialinių paslaugų 

Jonavoje gyvenantiems 

kitataučiams sukūrimas ir 

organizavimas“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

• Naujai sukurtų psichosocialinių ir sociokultūrinių 

paslaugų skaičius. 2022 m. planuojama, jog bus 

sukurtos 2 naujos socialinės paslaugos. 

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0001 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Kompleksinių 

paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

sėkmingos integracijos 

garantas“  

Naujai sukurti psichosocialinės 

ir sociakultūrinės paslaugos – 

1. 

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0002 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Gerovės 

užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

protinę ir psichinę negalią 

turintiems asmenims ir jų 

artimiesiems“ 

Naujai sukurti psichosocialinės 

ir sociakultūrinės paslaugos – 

5. 

Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0005 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas "Amžini vaikai"  

naujai sukurti psichosocialinės 

2 8 - 
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ir sociakultūrinės paslaugos – 

2. (pasiekta -2) 

• Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių 

paslaugų skaičius. 2022 m. planuojama, jog bus 

išplėstos 3 naujos socialinės paslaugos  

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0001 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Kompleksinių 

paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

sėkmingos integracijos 

garantas“ 

Išplėstos psichosocialinės ir 

sociakultūrinės paslaugos – 1. 

Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0002 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Gerovės 

užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

protinę ir psichinę negalią 

turintiems asmenims ir jų 

artimiesiems“ 

Išplėstos psichosocialinės ir 

sociakultūrinės paslaugos – 2. 

3 3 - 

• Suorganizuoti sociokultūriniai renginiai. 

Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje bus 

suorganizuota 15 sociokultūrinių renginių. 

1. Kodas 08.6.1-ESFA-V-911-

16-0001 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Kompleksinių 

paslaugų asmenims, 

patyrusiems smurtą, teikimas – 

sėkmingos integracijos 

garantas“  

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 

2. 08.6.1-ESFA-V-911-16-

0002 Jonavos rajono neįgaliųjų 

veiklos centro projektas 

„Gerovės užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

protinę ir psichinę negalią 

turintiems asmenims ir jų 

artimiesiems“ 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 5. 

15 15 - 
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3. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0059 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Gerovės 

užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas 

negalią turintiems asmenims, 

gaunantiems ilgalaikės 

socialinės globos paslaugas“ 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 

4. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0371 Jonavos rajono 

neįgaliųjų veiklos centro 

projektas „Draugystė, kuri 

skatina kurti“ 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 

5. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0194 Jonavos šv. apaštalo 

Jokūbo parapija „Ori senatvė 

bendruomenėje“ 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 

6. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0005 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas "Amžini vaikai" kartu 

per gyvenimą, 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 2. 

7.Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0033 Viešoji įstaiga 

„DEKO RESTO“ projektas 

„Keramikos studija visiems“ 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 

8. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0046 Jonavos rajono 

savivaldybės viešoji 

bibliotekos projektas 

„Biblioteka – tai Jūs ir mes“  

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 
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9..Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0438 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas „Gerų emocijų 

dirbtuvės“ Suorganizuoti 

sociokultūriniai renginiai – 1 

10. Kodas 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0009 Jonavos rajono 

socialinių paslaugų centro 

projektas „Socialinių paslaugų 

Jonavoje gyvenantiems 

kitataučiams sukūrimas ir 

organizavimas“ 

Suorganizuoti sociokultūriniai 

renginiai – 1. 

2. Tikslas: Gerinti Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje skatinant neaktyvių ir darbingų gyventojų užimtumą ir didinant verslumo galimybes. 

Rezultato rodikliai: 

2.Tikslui priskirti 

Jonavos vietos plėtros 

strategijos Rezultato 

rodikliai:  

 

• BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama  į tikslo 

veiklas įtraukti ne mažiau kaip 200 dalyvių, iš 

kurių 50 asmenų (ne mažiau kaip) padėtis darbo 

rinkoje pagerės, t.y. 2021 m. pabaigoje 

planuojamas 25 proc. pokytis (skaičiuojant pagal 

rodiklių apskaičiavimo metodiką 50/200*100). 

- 200 0 - 

• Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose. Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne 

mažiau kaip 200 dalyvių, iš kurių 30 savanoriaus 

socialinių partnerių organizacijose, t.y. 2022 

metais planuojamas 15,0 proc. pokytis 

(skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo 

metodiką 30/200*100). 

- 200 0 - 

• Užimtųjų gyventojų skaičius. Planuojama, jog 

2021 m. pabaigoje užimtųjų skaičius sieks apie 14 

500 (kai  2014 m. Jonavos mieste, atsižvelgiant į 

gyventojų skaičių Jonavos rajono savivaldybėje ir 

Jonavos mieste, buvo apie 13 201). 

- 1299 0 - 

• Įsigijusių verslo liudijimą gyventojų skaičius. 

Planuojama, jog gyventojų, įsigijusių verslo 

liudijimą, skaičius padidės 10 proc. ir 2021 m. 

pabaigoje bus apie 826 asmenų, įsigijusių verslo 

liudijimą (2014 m. buvo apie 751). 

- 826 0 - 
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2.1. Uždavinys: Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų dalyvavimą darbiniam užimtumui didinti skirtose iniciatyvose. 

Produkto rodikliai: 

Uždaviniui 2.1. 

priskirti  

Produkto rodikliai: 

 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes). 2021 m. pabaigoje į projekto 

veiklas įtraukti ne mažiau kaip 100 dalyvių.  

1. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0036 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas „Noriu mokyti“ 

BIVP projekto veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) – Sutarties rodiklio 

siektina reikšmė - 20 amenų./ 
Pasiekta sutarties rodiklio 

reikšmė 66 amenų. 

100 66 - 

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2021 m. planuojama, jog 4 projektus bus visiškai 

arba iš dalies įgyvendinę socialiniai partneriai ar 

NVO.  

1. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0036 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas „Noriu mokyti“ 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 

Sutarties rodiklio siektina 

reikšmė - 1 / Pasiekta sutarties 

rodiklio reikšmė 1. 

4 1 - 

• Sukurtos naujos neformalaus švietimo programos. 

2021 m. pabaigoje planuojama, jog bus sukurtos 

ne mažiau kaip 7 naujos neformalaus švietimo 

programos. 

1. Kodas 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0036 VšĮ Vaikų ir jaunimo 

visapusiško lavinimo centro 

projektas „Noriu mokyti“ 

Sukurtos naujos neformalaus 

švietimo programos.– 2 

7 0 - 

• Renginių, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių 

gyventojų užimtumui didinti, suorganizavimas. 

2021 m. pabaigoje planuojama, jog bus 

suorganizuota ne mažiau kaip 5 renginiai.   

- 5 0 - 

2.2. Uždavinys: Skatinti ir užtikrinti verslo kūrimo ir plėtros galimybes verslą ir (ar) savarankišką veiklą pradedantiems asmenims. 

Produkto rodikliai: 

Uždaviniui 2.2. 

priskirti  

Produkto rodikliai: 

 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes). 2021 m. pabaigoje į projekto 

veiklas įtraukti ne mažiau kaip 100 dalyvių.  

- 100 0 - 

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2022 m. planuojama, jog 3 projektus bus visiškai 

arba iš dalies įgyvendinę socialiniai partneriai ar 

NVO. 

- 3 0 - 
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• Verslumą skatinančių renginių skaičius. 2021 m. 

pabaigoje planuojama, jog bus suorganizuota ne 

mažiau kaip 20 renginių.   

- 20 0 - 

 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas:Užtikrinti socialinių ir kitų paslaugų plėtrą prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo. 

Efekto rodikliai: Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1.000-iui 

gyventojų; Planuojama, jog 2021 metais 1000-iui gyventojų teks 47 socialinės 

pašalpos gavėjai. 2014 metais 1000-iui gyventojų teko apie 58 socialinių 

pašalpų gavėjai. 

- 

2. Tikslas: Gerinti Jonavos miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje skatinant neaktyvių ir darbingų gyventojų užimtumą ir didinant verslumo 

galimybes 

Efekto rodikliai: Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

(proc.). 2021 m. pabaigoje planuojama, jog registruotų bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis bus 10,5 proc. (2014 m. registruotų bedarbių ir 

darbingo amžiaus asmenų santykis siekė 11,2 proc.). 

- 

 

1.4.  Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

- - -- 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

pabaigoje, vnt. 

12 8 2 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 
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Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

12 8 2 

 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3.1.  Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:  

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, valdymo 

organų narių kompetencijų 

stiprinimo veiklos (mokymai, 

keitimosi su kitomis VVG gerąja 

patirtimi renginiai 

Įvykusių mokymų / renginių tema 

(-os) 

Įvykusių mokymų / renginių 

data, trukmė (tiksli data, val. 

skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1. - - - - 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli 

data, val. skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1.    14 

2.  
 

    

3.     

 

3.2.  Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data  

1 Informacijos projektus paskelbimas internetinėse svetainėse 

(www.jonavosvvg.lt)  

 

2021 m. 

 

3.3.  Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  

3.4. (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo 

klausimais: 

3.4.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

 
Eil. 

Nr. 

Susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

Priimti 

sprendim

ai 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių 

narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

Už priimtą sprendimą  gautų 

balsų skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 
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rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, 

diena) 

 Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavus

ių narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atst

ovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivald

ybės 

tarybos 

atstovai 

dalyvavus

ių narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinki

mo / 

balsavim

o taikant 

rašytinę 

procedūr

ą  dieną 

(proc.) 

Bendra

s už 

priimtą 

sprendi

mą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkant

ys 

verslui 

ir NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovams  

sprendim

ą  gautų 

balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneria

ms, 

skaičiaus 

ir bendro 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičiaus  

1 2022-03-31 Dėl 

metinė 

įgyvendi

nimo 

ataskaita 

už 2021 

metus 

             

 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

Eil

. 

Nr

. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkima

s)  / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, 

diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  

skaičius susirinkimo / balsavimo 

taikant rašytinę procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / 

balsavime taikant rašytinę procedūrą  

dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavus

ių narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinki

mo / 

balsavim

o taikant 

rašytinę 

procedūr

ą  dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendim

ą  gautų 

balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneria

ms, 

skaičiaus 

ir bendro 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičiaus  

Bendra

s narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai  

Iš jų 

verslo 

atstov

ai 

Iš jų 

savivald

ybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavus

ių narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovams  

                

                




