
2020-01-15

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Tikslas: 

,,AKTYVINTI 

DARBO RINKĄ 

IR SKATINTI 

VERSLUMĄ“  

489 552,00 450 387,00 39 165,00 493 260,40 447 926,94 45 333,46

2.1. Uždavinys:    

,,Skatinti 

neaktyvius 

darbingus 

gyventojus 

integruotis į darbo 

rinką“

285 622,00 262 772,00 22 850,00 288 440,91 262 099,80 26 341,11 1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) - 165 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 260 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 4 vnt.                              

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių 6 priedas

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

(Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus pateikimo forma )

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavi

nių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

( miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUDARYTUS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠUS

(formos užpildymo data)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą



2

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavi

nių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2.1.1. Veiksmas:       

,,Naujų profesinių 

ir kitų reikalingų 

įgūdžių teikimas 

ekonomiškai 

neaktyviems 

asmenims“

255 127,00 234 717,00 20 410,00 257 690,91 234 599,80 23 091,11 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 160 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 3 vnt.                              

Projektas: 

"Praktinis 

profesinių įgūdžių 

gidas - galimybė 

tau"

2020-01-13,          

Nr. 13
77 065,00 70 899,80 6 165,20 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 46 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              

Projektas: 

"G.A.L.I.M: Nauji 

įgūdžiai - naujos 

galimybės"

2020-01-13,          

Nr. 13
76 847,83 70 700,00 6 147,83 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 52 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavi

nių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

Projektas: 

"Neformalaus 

profesinio 

mokymo paslaugų 

teikimas 

ekonomiškai  

neaktyviems 

Kėdainių miesto 

gyventojams"

2020-01-13,          

Nr. 13
103 778,08 93 000,00 10 778,08 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 62 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              

2.1.2 Veiksmas:  

,,Konsultavimas, 

tarpininkavimas 

įdarbinant 

ekonomiškai 

neaktyvius 

asmenis“     

30 495,00 28 055,00 2 440,00 30 750,00 27 500,00 3 250,00 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 100 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              

Projektas: 

"Kėdainių miesto 

bedarbių ir 

ekonomiškai 

neaktyvių 

gyventojų 

konsultavimas bei 

naujų įgūdžių 

suteikimas, 

siekiant pagerinti 

jų padėtį darbo 

rinkoje"

2020-01-13,          

Nr. 13
30 750,00 27 500,00 3 250,00 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 100 

asm.                                 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              



4

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavi

nių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2.2. Uždavinys: 

„Sudaryti sąlygas 

užsiimti 

savarankiška 

veikla ir teikti 

konsultacinę 

pagalbą verslo 

pradžioje“

203 930,00 187 615,00 16 315,00 204 819,49 185 827,14 18 992,35 1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) - 33 

asm.                                 

2. Naujų verslų, 

pradėtų dėl BIVP 

projektų įgyvendinimo, 

skaičius - 20 vnt.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) - 88 

asm.                                 

2. Naujų verslų, 

pradėtų dėl BIVP 

projektų 

įgyvendinimo, 

skaičius - 10 vnt.

2.2.1. Veiksmas: 

„Savarankiškų 

priemonių verslui 

pradėti ir vystyti 

suteikimas jauno 

verslo 

subjektams“

150 000,00 138 000,00 12 000,00 150 889,06 137 349,08 13 539,98 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 57 

asm.                                 

2. Naujų verslų, pradėtų 

dėl BIVP projektų 

įgyvendinimo, skaičius - 

6 vnt.

Projektas: 

"Stiprinkime 

jauną verslą 

Kėdainių mieste"

2020-01-13,          

Nr. 13
50 339,98 46 000,00 4 339,98 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 15 

asm.                                 

2. Naujų verslų, pradėtų 

dėl BIVP projektų 

įgyvendinimo, skaičius - 

1 vnt.



5

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavi

nių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

Projektas: "Jauno 

verslo subjektų 

stiprinimas 

Kėdainių mieste"

2020-01-13,          

Nr. 13
50 000,00 46 000,00 4 000,00 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 16 

asm.                                 

2. Naujų verslų, pradėtų 

dėl BIVP projektų 

įgyvendinimo, skaičius - 

1 vnt.

Projektas: 

"Kėdainių miesto 

jauno verslo 

subjektų padėties 

darbo rinkoje 

gerinimas, 

suteikiant jiems 

verslumo 

kompetencijas bei 

darbo priemones"

2020-01-13,          

Nr. 13
50 549,08 45 349,08 5 200,00 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 26 

asm.                                 

2.  Naujų verslų, pradėtų 

dėl BIVP projektų 

įgyvendinimo, skaičius - 

4 vnt.

2.2.2. Veiksmas: 

„Verslo 

konsultavimo,  

informavimo, 

metodinės 

pagalbos ir kitų 

paslaugų aktualių 

verslui teikimas 

jauno verslo 

subjektams“

53 930,00 49 615,00 4 315,00 53 930,43 48 478,06 5 452,37 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 31 

asm.                                 

2. Naujų verslų, pradėtų 

dėl BIVP projektų 

įgyvendinimo, skaičius - 

4 vnt.



6

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavi

nių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

Projektas: "Jauno 

verslo 

konsultavimas ir 

informavimas 

Kėdainių mieste"

2020-01-13,          

Nr. 13
53 930,43 48 478,06 5452,37 1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 31 

asm.                                 

2. Naujų verslų, pradėtų 

dėl BIVP projektų 

įgyvendinimo, skaičius - 

4 vnt.

489 552,00 450 387,00 39 165,00 493 260,40 447 926,94 45 333,46

Pirmininkas

(VVG administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

IŠ VISO:

Dainius Cibulskis

(vardas, pavardė)


