
Vietos plėtros strategijų atrankos 

ir įgyvendinimo taisyklių 5 

priedas

PATVIRTINTA 

Kėdainių miesto vietos veiklos 

grupės valdybos susirinkimo

 2020 m. birželio 1d. 

sprendimu Nr.15                                          
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Projektui 

suplanuotos 

skirti paramos 

lėšos

Kiti 

projekto 

finansavi

mo 

šaltiniai 
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1. VšĮ „Koučingo 

klubas“, 

kristina@bigplans.lt; 

+370 608 25151; J. 

Basanavičiaus g. 96-

36, Kėdainiai

"Kėdainių 

miesto jauno 

verslo atstovų 

verslumo 

kompetencijų 

suteikimas ir 

tobulinimas, 

siekiant didinti 

jų užimtumą 

bei gerinti 

padėtį darbo 

rinkoje"

Projekto tikslas – jauno verslo subjektų ir jų 

atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo 

pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias bei įgūdžius.

Projekto uždaviniai:

1. 	Teikti individualias konsultacijas, koučingo bei 

mentorystės paslaugas verslo pradžios klausimais.

2. 	Suteikti verslo pradžiai ir vystymui reikalingas 

kompetencijas ir įgūdžius.

Projekto veiklos:

1.1. 	Individualios verslo pradžios konsultacijos, 

mentorystės ir koučingo sesijos. Viso: 32dalyviai, 

160 val. konsultacijų.

2.2. 	10 – ties  seminarų verslumo ugdymo mokymo 

ciklas verslo pradžiai ir plėtrai, viso: bus vykdoma 

12 seminarų (12 temų).

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 20 asm.

Naujų verslų, pradėtų dėl BIVP 

projektų įgyvendinimo, skaičius – 4 

SVV subjektai.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 32 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 1 projektas.

2.2.2 veiksmas „Verslo 

konsultavimo, 

informavimo, metodinės 

pagalbos ir kitų paslaugų 

verslui aktualiais 

klausimais teikimas jauno 

verslo subjektams“

55 221,10 55 221,10 0,00 2020-08-01  PP įvertintas 100 balų.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

REZERVO VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. 

Nr.
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Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys

 Vietos plėtros 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai 

įgyvendinimo rodikliai
Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos (toliau - 

strategija) įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiaja

i institucijai 

terminas

Papildomi reikalavimai 

projektui



2. VšĮ „Koučingo 

klubas“, 

kristina@bigplans.lt; 

+370 608 25151; J. 

Basanavičiaus g. 96-

36, Kėdainiai

Socialinę 

atskirtį 

patiriančių 

Kėdainių 

miesto VVG 

vaikų 

socialinių 

įgūdžių 

ugdymas

Projekto tikslas: socialinę atskirtį patiriančių 

vaikų socialinių įgūdžių ugdymas siekiant plėtoti 

asmens galias, (dvasines, intelektines ir fizines), 

sudarant sąlygas įgyti gyvenimui ir socialinei 

įtraukčiai būtinas ar (ir) dalyvauti kartu su kitais 

užimtumo bei laisvalaikio veiklose, adaptuotis ir 

integruotis visuomenėje.                                                                                                                                                    

Uždavinys Nr.1. Suorganizuoti 30 socialinių 

įgūdžių ugdymo renginių, nukreiptų į socialinių 

vaikų kompetencijų (asmeninių, kultūrinių bei 

socialinių pilietinių) įgijimą.                                                           

Veiklos: 1.1. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas 

sportinių renginių organizavimo metu.  Vyks 30 

renginių, dalyvaus (3 grupės po 26 vaikus) 78 

vaikai. Kiekvienai grupei bus organizuojama (10d. 

x4val)  40 val. renginių ciklas.                                                                                       

Uždavinys Nr.2. Suorganizuoti 15 socialinių 

įgūdžių ugdymo renginių, nukreiptų į socialinių 

vaikų kompetencijų (pažinimo, asmeninės, 

motyvavimo bei profesinio orientavimo) įgijimą.

Veiklos: 2.1. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas 

koučingo bei mentorystės renginių organizavimo 

metu.Vyks 15 renginių, dalyvaus (3 grupės po 26 

vaikus) 78 vaikai, iš jų nemažiau 5 bus iš 

socialinės rizikos vaikai, lankantys dienos centrus. 

Kiekvienai grupei bus organizuojama (5d. x4val)  

20 val. renginių ciklas.

Produkto rodikliai:                                

1. BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) - 78 

asm.                                                      

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius - 1vnt.                                       

3. Socialinės rizikos šeimose augančių 

vaikų, dalyvaujančių dienos centrų 

veiklose skaičius - 5 asm.                                                                                      

Rezultato rodikliai:                                                             

1. Socialinių partnerių organizacijose 

ar NVO savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės nariai) dalis 

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose - 3 asm.                                                                      

2. Darbingi asmenys (vietos 

bendruomenės nariai), kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų 

dalyvių dalyvavimo projekto veiklose 

(praėjus 6 mėnesiams po projekto 

veiklų dalyvių dalyvavimo ESF 

veiklose) - 6 asm.   

1.1.1 veiksmas ,,Socialinę 

atskirti patiriančių asmenų 

ir jų šeimos narių, iš 

socialinės rizikos šeimų, 

socialinių įgūdžių 

ugdymas“

44 491,44 44 491,44 0,00 2020-08-01 PP įvertintas 75 balais.

3. UAB „Radovės 

projektai“,  

radovesprojektai@gma

il.com; +370 652 

00207, Radvilų g. 11-

207, Kėdainiai; Rytų 

g. 6, Mantviliškio k., 

Kėdainių r. sav.

"Tikslingos 

konsultacijos 

ir mokymai – 

sėkmingo 

įsidarbinimo 

link"

Projekto tikslas – gyventojų užimtumo didinimas 

suteikiant tikslingas konsultacijas bei 

supažindinant su profesinės veiklos galimybėmis.

Projekto uždaviniai:

1. Projekto tikslinės grupės poreikių nustatymas.

2. Projekto dalyvių konsultavimas.

3. Projekto dalyvių pažintis su profesijomis.

Projekto veiklos:

1.1. Asmeninių poreikių segtuvas – konsultacijų 

plano ir veiklų kalendoriaus sudarymas, 85 

dalyviai.

2.1. Verslumo mokymai. Viso 1700 val. 

2.2. Informacinio raštingumo mokymai. 1700val.

2.3. Konsultacijos darbo teisės klausimais. 

1700val.

3.1. Kėdainių profesinio rengimo centro 

specialybių pristatymas projekto dalyviams, 8075 

PP numatyti rezultato rodikliai:

	BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 15 asm.;

	Savarankiškų dirbančių (sukurtų darbo 

vietų) skaičius – 9 asm.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 85 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 0 projektų.

2.1.2 veiksmas 

„Konsultavimas, 

tarpininkavimas įdarbinant 

ekonomiškai neaktyvius 

asmenis“

30 495,00 30 495,00 0,00 2020-08-01 PP įvertintas 50 balų.

2.1.2. Veiksmas 30 495,00 30 495,00 0,00

1.1.1. Veiksmas 44 491,44 44 491,44 0,00

2.2.2. Veiksmas 55 221,10 55 221,10 0,00

130 207,54 130 207,54 0,00

Pirmininkas 

IŠ VISO:

Dainius Cibulskis                               Projektų vadovė                                          Kristina Vainauskienė


