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BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio 
gimnazija, 191130830, +370-609-
57569, djackuniene@gmail.com; 

direktorius@ivinskis.rietavas.lm.lt; 
Daržų g.1, Rietavas.

Ugdymas karjerai per 
savanorišką veiklą

Projekto tikslas- neaktyvaus jaunimo užimtumo skatinimas 
ir jų įtraukimas į savanorišką veiklą. 
Projekto uždaviniai: 
1. Savanorystės sampratos, požiūrio, vertybinio priėmimo, 
kaip savasties, ugdymas. 
1.1. Projekto viešinimas ir komunikacija, fizinis rodiklis 40; 
1.2. Mokymai mentoriams, fizinis rodiklis 15;
2. Motyvuoti ir įtraukti jaunus ekonomiškai neaktyvius 
asmenis į savanorišką veiklą, teikiant kompetentingų 
savanorių-mentorių pagalbą, fizinis rodiklis 15.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes), 
skaičius - 40;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius - 1;
Asmenų, patobulinusių ir įgijusių 
profesinius įgūdžius, skaičius - 40;
Įdarbinti, įtraukti į neformalųjį 
švietimą (įskaitant neformalųjį 
profesinį mokymą), praktikos 
atlikimą, visuomeninę ir (ar) 
kultūrinę veiklą asmenys - 40;
Apmokyti mentoriai-savanoriai - 15.

1.Tikslas:  Paskatinti gyventojų užimtumą 
per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo 
galimybių Rietavo mieste gerinimą.
1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto 
gyventojams įsidarbinimui reikalingą 
informaciją bei kompetenciją
1.2.2. veiksmas. Įtraukti neaktyvius 
asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius 
asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar 
savanorišką veiklą.

40 000.00 31 800.00 8 200.00 2019-12-31

2

BĮ Rietavo Mykolo Kleopo 
Oginskio meno mokykla, 

291816990, +370-611-11111, 
jasinskas.nerijus@gmail.com; Parko 

g. 8 Rietavas 

Trijų dimensijų 
spausdinimas iš molio

Projekto tikslas - Pagerinti Rietavo bendruomenės narių 
padėtį darbo rinkoje teikiant pagalbą verslo plėtrai.
Uždaviniai:
1. Sukurti  patrauklias, modernias ir šiuolaikines sąlygas 
vietos gyventojui realizuoti save kuriant verslą.
Veiklos:
Remti veikiančius socialinius ir bendruomeninius verslus.
1.1. Pagalbos verslo pradžiai teikimas: reikalingų priemonių 
(techninės įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo 
subjektams, fizinis rodiklis 10;
1.2. Mokymai skirti klasterio papildymui: efektyvus 
klasteris - vertė vartotojui ir jos komunikacija, efektyvūs 
pardavimai, strateginis valdymas ir konkurencinis 
pranašumas, fizinis rodiklis 10;
1.3. Apvalaus stalo diskusijos skirtos turizmo klasterio 
formavimui, fizinis rodiklis 10;
1.4. Gyventojų informavimas apie teikiamas paslaugas, 
fizinis rodiklis 2 straipsniai spaudoje, po 2 pranešimus 
projekto vykdytojo ir partnerio internetinėse svetainėse;
1.5. Mentorystė - ką tik susikūrusio klasterio palaikymas, 
konsultacijos, kita pagalba, užmezgant ir plėtojant ryšius su 
kitais klasteriais, bei perimti gerąją patirtį iš kitų VVG, 
fizinis rodiklis 10;
1.6. Konferencija Oginskio festivalio metu, siekiant 
supažindinti projekto dalyvius su modernių technologijų 
panaudojimo galimybės kuriant verslą, fizinis rodiklis 10 ir 
papildomi 20.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes), 
skaičius - 10;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius - 1;
Socialiniai verslai, sukurti gavus ESF 
investicijas, skaičius - 1;
Apmokyta ir konsultuota gyventojų 
(įmonių ir įstaigų atstovų), skaičius - 
10;

1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą 
per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo 
galimybių Rietavo mieste gerinimą.
1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, 
bendruomeninio ir socialinio verslo 
kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste
1.1.1. veiksmas: Remti valdžios įstaigų, 
privataus verslo ir vietos bendruomenių 
bendradarbiavimą kuriant veikiančius 
socialinio ir bendruomeninio verslo 
modelius, paslaugas ir skatinant klasterio 
plėtimąsi.

35 093.08 27 899.00 7 194.08 2019-12-31

Rietavo miesto vietos veiklos grupė
(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

2019-10-04 Nr. 2                           

PATVIRTINTA 
Rietavo miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio
2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr.  5                                                               

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 5 
priedas

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Pareiškėjo pavadinimas ir 
kontaktiniai duomenys

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)

Eil. Nr.
 Vietos plėtros projekto 
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preliminarus pavadinimas

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos finansuoti 
projektą pateikimo 
įgyvendinančiajai 

institucijai terminas

(nurodomas sąrašo numeris)
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BĮ Rietavo socialinių paslaugų 
centras, 300084115, +370-615-

82603, rspcentras@gmail.com, L. 
Ivinskio g. 8 Rietavas

Gyventojų informavimas 
apie Rietavo mieste 
teikiamas socialines 

paslaugas.

Projekto tikslas - pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą 
socialiai pažeidžiamoms grupėms Rietavo mieste.
Uždaviniai: 
1. Mobilaus informacinio centriuko „Paslauga“ sukūrimas. 
1.1. Infocentro  „Paslauga“ sukūrimas, fizinis rodiklis 50 
asm;
1.2. Savanorių mokymai, fizinis rodiklis 10 asm;
2. Informuoti Rietavo miesto gyventojus apie teikiamas 
socialines paslaugas.
2.1. Apvalaus stalo diskusijos, fizinis rodiklis 20 asm;
2.2. Informaciniai renginiai Rietavo miesto gyventojams, 
fizinis rodiklis  50 asm;
2.3. Informacijos apie teikiamas socialines paslaugas 
Rietavo mieste sklaida, fizinis rodiklis 50 asm;
2.4. Baigiamasis renginys - konferencija, fizinis rodiklis 50 
asm;
2.5. Rietavo mieste teikiamų socialinių paslaugų  
internetinės svetainės sukūrimas ir administravimas, fizinis 
rodiklis 1.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes), 
skaičius - 10;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius - 1;
Įsteigtas informavimo apie socialines 
ir kitas paslaugas centras, skaičius - 
1.

2.Tikslas: didinti Rietavo miesto 
bendruomenės socialinę integraciją, 
mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant 
bendruomeniškumą.
2.1.Uždavinys: užtikrinti socialiai 
pažeidžiamų gyventojų integraciją ir 
įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą.
2.1.3. Veiksmas. Remti efektyvų 
gyventojų informavimą apie Rietavo 
mieste teikiamas socialines ir kitas 
paslaugas.

16 666.50 13 250.00 3 416.50 2019-12-31
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Asociacija "Rietavo trečiojo 
amžiaus universitetas", 302558836, 
+370-687-81640, +370-682-74981, 

kirklieneirena@gmail.com, 
a.andrijauskiene@gmail.com, L. 

Ivinskio g. 5 Rietavas

Senjorų socialinė 
integracija

Projekto tikslas – Didinti Rietavo miesto senyvo amžiaus 
žmonių socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį ir 
stiprinti bendruomeniškumą. 
Projekto uždaviniai: 
1. Uždavinys. Užtikrinant pagyvenusių žmonių įsitraukimą į 
bendruomenės gyvenimą organizuoti senjorų mokymus.
1. Veiklos:
1.1. Psichologinių mokymų organizavimas, fizinis rodiklis 
30;
1.2. Socialinių paslaugų mokymų organizavimas, fizinis 
rodiklis 30;
1.3. Bendradarbiavimo tinklo pristatymas, konferencijos 
metu, fizinis rodiklis 60.
2. Uždavinys. Integruoti mažiau aktyvius, silpnesnius 
senjorus į trečiojo amžiaus universiteto veiklas.
2. Veiklos:
2.1. Apvalaus stalo diskusijos, fizinis rodiklis 30;
2.2. Kūrybinės dirbtuvės, fizinis rodiklis 18;
2.3. Sociokultūrinė paslauga - sveikatingumo stovyklos 
organizavimas, fizinis rodiklis 30.

BIVP projektų veiklų dalyviai 
(įskaitant visas tikslines grupes), 
skaičius - 30;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 
dalies įgyvendino socialiniai 
partneriai ar NVO, skaičius - 30.

2. Tikslas: didinti Rietavo miesto 
bendruomenės socialinę integraciją, 
mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant 
bendruomeniškumą.
2.1. Uždavinys -  Užtikrinti socialiai 
pažeidžiamų gyventojų integraciją ir 
įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą; 
2.1.1. Veiksmas – Didinti socialinių 
paslaugų prieinamumą ir kokybę, bei 
inicijuoti naujų, gyventojų poreikius 
atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir 
plėtrą.

24 424.15 19 412.20 5 011.95 2019-12-31

116 183.73 92 361.20 23 822.53IŠ VISO:


