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ir įgyvendinimo taisyklių 5 

priedas

PATVIRTINTA 
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 2020  m. sausio 13 d. sprendimu Nr.13                                                           

Iš viso

Projektui 

suplanuotos 

skirti paramos 

lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. VšĮ „Koučingo klubas“, el.p.: 

kristina@bigplans.lt, tel.Nr.: 8-

608 25151, J. Basanavičiaus g. 

96-36, Kėdainiai

Neformalaus profesinio

mokymo paslaugų teikimas 

ekonomiškai neaktyviems

Kėdainių miesto

gyventojams

Projekto tikslas - naujų profesinių teorinių ir praktinių įgūdžių, 

žinių grožio srityje suteikimas (mokyklinės profesinio mokymo 

organizavimo formos būdu) Kėdainių miesto darbingiems, 

ekonomiškai neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių 

asmenų padėtį darbo rinkoje.                                                           

Projekto uždaviniai:                                                                    

1. Teikti neformalaus profesinio mokymo paslaugas.                         

Projekto veiklos:                                                                                  

1.1. Neformalių profesinių kirpėjo bei manikiūrininko mokymų 

teikimas, viso 62 dalyviai, trukmė -15376val.

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, 

kurių padėtis darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose – 12 

asm.;

Neaktyvių darbingų asmenų, 

besimokančių ir darbo ieškančių 

(jaunimas iki 29 m.) – 10 asm.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 

62 asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 1 

projektas.

2.1.1 veiksmas ,,Naujų 

profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių teikimas 

ekonomiškai neaktyviems 

asmenims“

103 778,08 93 000,00 10 778,08 2020-04-01 2019-10-17d. 16val. Paštu 

gauta 2019-10-21.  PP 

įvertintas 100 balų.      
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2. Kėdainių profesinio rengimo 

centras, el.p.: 

r.puzauskaite@prc.kedainiai.lm.

lt, tel.: 8 647 54144, Šėtos g. 

105, LT58117

G.A.L.I.M: Nauji 

įgūdžiai – naujos 

galimybės

Projekto tikslas – Gyventojų užimtumo didinimas suteikiant 

naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą.                                 

Projekto uždaviniai:                                                                   

1. Neformalaus švietimo programų parengimas.                                

2.       Projekto dalyvių neformalaus švietimo veiklų 

organizavimas.                                                                  

Projekto veiklos:                                                                          

1. Neformalaus švietimo programų parengimas:                                                                         

1.1.Parengta neformali verslumo mokymo programa, 1vnt.                                                                          

1.2. Parengta neformali finansinio raštingumo mokymo 

programa,1 vnt.                                                                                                

1.3. Parengtos neformalios profesinių įgūdžių mokymo 

programos,3vnt.                                                                          

2.Tikslinės grupės asmenų neformalus švietimas mokykline 

forma, 52 dalyviai, (1dalyviui po 180 val.).

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, 

kurių padėtis darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose;

Neaktyvių darbingų asmenų, 

besimokančių ir darbo ieškančių 

(jaunimas iki 29 m.) – 10 asm.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 

52 asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius – 1 

projektas.

2.1.1 veiksmas ,,Naujų 

profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių teikimas 

ekonomiškai neaktyviems 

asmenims“

76 847,83 70 700,00 6 147,83 2020-02-14 2019-10-17d. įteikta 

asmeniškai 13.30val.       PP 

įvertintas 85 balai.

3. Kėdainių suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centras, 

neformalustau@smc.kedainiai.l

m.lt, +370 645 32760, S. 

Dariaus ir S. Girėno g. 52, 

Kėdainiai

"Praktinis profesinių 

įgūdžių gidas – galimybė 

tau" 

Projekto tikslas – pagerinti Kėdainių miesto darbingų neaktyvių 

asmenų padėtį darbo rinkoje, įgyvendinant neformaliojo 

profesinio mokymo ir verslumo ugdymo iniciatyvas.                                                                        

Projekto uždaviniai:

1.	Sudaryti galimybes tikslinės grupės nariams įgyti profesinius 

įgūdžius.

2.	Susieti praktinį konkrečių sričių profesinį mokymą su verslumo 

skatinimu.                                                                   Projekto 

veiklos:

1.1.	Neformaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimas, 

5vnt. programos, 46 dalyviai.

2.1.	Verslumo ugdymo užsiėmimai, 2vnt. 46 dalyviai.

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 10 asm.;

Neaktyvių darbingų asmenų, 

besimokančių ir darbo ieškančių 

(jaunimas iki 29 m.) – 10 asm.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 46 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 1 projektas.

2.1.1 veiksmas ,,Naujų 

profesinių ir kitų 

reikalingų įgūdžių teikimas 

ekonomiškai neaktyviems 

asmenims“

77 065,00 70 899,80 6 165,20 2020-03-30 2019-10-16 įteikta 

asmeniškai (9.30val.)      PP 

įvertintas 60 balų.

4. VšĮ „Koučingo klubas“, el.p.: 

kristina@bigplans.lt, tel.Nr.: 8-

608 25151, J. Basanavičiaus g. 

96-36, Kėdainiai

„Kėdainių miesto bedarbių 

ir ekonomiškai neaktyvių 

gyventojų konsultavimas 

bei naujų įgūdžių 

suteikimas, siekiant 

pagerinti jų padėtį darbo 

rinkoje“

Projekto tikslas – naujų teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių ir 

informacijos suteikimas Kėdainių miesto darbingiems, 

ekonomiškai neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių 

asmenų padėtį darbo rinkoje.                                                                                    

Projekto uždaviniai:                                                                    

1. Teikti pagalbą įsidarbinant Kėdainių miesto VVG teritorijos 

bedarbiams ir ekonomiškai  neaktyviems gyventojams.                                                                           

Projekto veiklos:                                                                    

1.1.   Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kitos 

pagalbos įsidarbinant paslaugų teikimas, viso: 100 dalyvių, 500 

val. konsultacijų (1asm. po 5val.).

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 20 asm.;

Savarankiškų dirbančių (sukurtų darbo 

vietų) skaičius – 12 asm.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 100 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 1 projektas.

2.1.2 veiksmas 

„Konsultavimas, 

tarpininkavimas įdarbinant 

ekonomiškai neaktyvius 

asmenis“

30 750,00 27 500,00 3 250,00 2020-04-01 2019-10-17d. 16val. Paštu 

gauta 2019-10-21 PP 

įvertinta 100 balų.



5. VšĮ „Koučingo klubas“, 

kristina@bigplans.lt, +370 608 

25151, J. Basanavičiaus g. 96-

36, Kėdainiai

„Kėdainių miesto jauno 

verslo subjektų padėties 

darbo rinkoje gerinimas, 

suteikiant jiems verslumo 

kompetencijas bei darbo 

priemones“

Projekto tikslas – jauno verslo subjektų bei atstovų verslumo 

skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias, 

įgūdžius bei priemones.

Projekto uždaviniai:

1.	Suteikti verslo pradžiai ir vystymui reikalingas kompetencijas ir 

priemones.

Projekto veiklos:

1.1. Dešimties seminarų verslumo ugdymo mokymo ciklas, 26 

dalyviai, 20 seminarų, trukmė- 160 akad.val.

1.2. verslo vystymui reikalingų priemonių suteikimas, 26 

dalyviai, 26 priemonių komplektai.

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 18 asm.;

Naujų verslų (išplėtotų), pradėtų dėl 

BIVP projekto įgyvendinimo, skaičius 

– 4 SVV subjektai.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 26 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 1 projektas.

2.2.1 veiksmas 

,,Savarankiškų priemonių 

verslui pradėti ir vystyti 

suteikimas jauno verslo 

subjektams"

50 549,08 45 349,08 5 200,00 2020-04-01 2019-10-17 (16val.) 

Registruotu paštu gauta 2019-

10-22.                     PP 

įvertintas 100 balų.    

6. Kėdainių verslininkų 

asociacija, el.p.: 

daina.balaseviciene@gmail.com

, tel.: 8 687 21117, Lakštingalų 

g. 14, Kėdainiai

„Jauno verslo 

subjektų stiprinimas 

Kėdainių mieste“

Projekto tikslas – suteikti pagalba verslo pradžiai Kėdainių 

miesto jauno verslo subjektams.

Projekto uždaviniai:

1.	Teikti pagalbą verslo pradžiai.

Projekto veiklos:

1.1.	 Asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo mokymai, 8 

unikalūs dalyviai, 12 mokymų.

1.2.	Konsultacijų teikimas, 16dalyvių iš jų - 8 unikalūs, 136 val. 

konsultacijų.

1.3.	Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas, 6 

komplektai.

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 16 asm.;

Naujų verslų (išplėtotų), pradėtų dėl 

BIVP projekto įgyvendinimo, skaičius 

– 1 SVV subjektas.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 16 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 1 projektas.

2.2.1 veiksmas 

,,Savarankiškų priemonių 

verslui pradėti ir vystyti 

suteikimas jauno verslo 

subjektams"

50000,0 46000,00 4000,00 2020-04-30 2019-10-17d. įteikta 

asmeniškai 10.40val. PP 

įvertintas 60 balų.

7. UAB „Radovės projektai“,  

el.p.: 

radovesprojektai@gmail.com; 

tel. +370 652 00207, Radvilų g. 

11-207, Kėdainiai; Rytų g. 6, 

Mantviliškio k., Kėdainių rajono 

sav.

Stiprinkime jauną

verslą Kėdainių mieste

Projekto tikslas – skatinti jaunų verslo subjektų verslumą

Kėdainių mieste. 

Projekto uždaviniai:

Suteikti pagalbą jaunam verslui verslo pradžioje.

Projekto veiklos:

1.1. Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti

jauno verslo subjektams, 15 komplektų, 10 Jauno verslo subjektų

(toliau -JVS).

1.2. Informavimo, konsultavimo, pagalbos randant tiekėjus ir

klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais

klausimais tiekimas jauno verslo subjektams suteikimas, 15

dalyvių, 246 val. konsultacijų.

PP numatyti rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose – 15 asm.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 15 

asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius – 0 projektų.

2.2.1 veiksmas 

,,Savarankiškų priemonių 

verslui pradėti ir vystyti 

suteikimas jauno verslo 

subjektams"

50196,57 46000,0 4196,57 2020-04-01 2019-10-14d. įteikta 

asmeniškai 14.30val. PP 

įvertinta 55 balai.

8. Kėdainių moterų klubas, 

daina.balaseviciene@gmail.com

,+370 687 21117,                                         

J. Basanavičiaus g. 36, 

Kėdainiai

„Jauno verslo 

konsultavimas ir 

informavimas 

Kėdainių mieste“

Projekto tikslas – skatinti jauno verslo plėtrą Kėdainių mieste.

Projekto uždaviniai:

1. 	Mokymų ir konsultacijų vykdymas.

Projekto veiklos:

1.1. 	Mokymų teikimas jauno verslo subjektams aktualiais 

klausimais. Viso: 19 unikalių dalyvių, 18 renginių.

1.2. 	Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams aktualiais 

klausimais.Viso: 19 dalyvių, 273 val. 

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 subjektas.

PP numatyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) – 31 

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“

53 930,43 48 478,06 5 452,37 2020-03-31 2019-10-17 įteikta 

asmeniškai (10.40val.)              

PP įvertintas 100 balų.

2.1.1. Veiksmas 257 690,91 234 599,80 23 091,11



2.1.2. Veiksmas 30 750,00 27 500,00 3 250,00

2.2.1. Veiksmas 150 745,65 137 349,08 13 396,57

2.2.2. Veiksmas 53 930,43 48 478,06 5 452,37

493 116,99 447 926,94 45 190,05

Pirmininkas  __________________   Dainius Cibulskis

Projektų vadovė ________________ Kristina Vainauskienė

IŠ VISO:


