
Iš viso

Projektui 

suplanuotos 

skirti 

paramos 

lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 

Skuodo krašto 

bendruomenė, 

pirmininkė Lijana 

Beinoraitė,               

tel. 8 615 32212, 

lijana.beinoraite@gm

ail.com

Nuostabiausias 

laikas 

stovykloje – 

išmok būti 

kitokiu! Auk, 

mokykis, 

bendrauk, 

pramogauk ir 

atostogauk!

Tikslas – didinti Skuodo mieste gyvenančių daugiavaikių ir nepasitrurinčių 

šeimų socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį.                                                                                              

Uždaviniai:                                                                                                                    

1 uždavinys. Didinti sociakultūrinių paslaugų pasiūlą ir prieinamumą,                                                             

Veiklos:                                                                                                                      

1.1. Dvi vaikų dienos stovyklos vasarą, 1 dienos stovykla mokyklos rudens 

atsotogų metu, 1 dienos stovykla žiemos atostogų metu. Fiziniai rodikliai: 

suorganizuotos 4 stovyklos, dalyvauja 40 vaikų iš daugiavaikių ir nepasitrurinčių 

šeimų)                                                                                                        2 

uždavinys. Pritaikyti patalpas projekto veiklų vykdymui.                                         

Veiklos: 2.1. Patalpų pritaikymas projekto  veiklų vykdymui. Fiziniai rodikliai:   

Atnaujinta 38 m2 grindų dangos, pakeisti 4 langai.                                                                              

3 uždavinys. Vykdyti praktinius užsiėmimus socialinių įgūdžių stiprinimui.                                                                                                                                                                                                                    

Veiklos: 3.1. Edukaciniai maisto gaminimo, tvarkymosi užsiėmimai, 

minimalaus remonto įgūdžių lavinimo užsiėmimai. Fiziniai rodikliai: vyks 8 

užsiėmimai, dalyvaus 20 vaikų  iš nepasiturinčių šeimų. 

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai 

–40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1

2.1.1 

veiksmas. 

Organizuoti 

ir vykdyti 

praktinius 

užsiėmimus 

socialinių 

įgūdžių 

stokojantiem

s asmenims

11 380,00 10 500,00 880 Eur           

(savivaldybės 

biudžeto lėšos – 

430 Eur, pareiškėjo 

atstovų 

savanoriškas darbas 

– 450 Eur)

2019-08-01 Papildomų 

reikalavimų 

nebuvo numatyta

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos posėdžio

 2019 m. birželio 26  d. sprendimu Nr.   T-2                                                          

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendina

nčiajai 

institucijai 

terminas

2019-06-26 NR.     1                                   

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pareiškėjo 

pavadinimas ir 

kontaktiniai 

duomenys

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto 

stebėsenos 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Vietos plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

veiksmo, kuriam 

įgyvendinti 

skirtas 

projektas, 

numeris ir 

pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma (eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau 

– projektas) 

preliminarus 

pavadinimas



2. 

Skuodo amatų ir 

paslaugų mokykla  

projekto vadovė 

Jadvyga Odinienė, tel. 

8 622 77267, e. paštas 

ojadvyga@gmail.com

Įgyk praktinių 

įgūdžių ir kurk 

savo ateitį

Tikslas – pagerinti socialinę atskirtį patiriančio jaunimo socialinius ir darbinius 

įgūdžius, siekiant pagerinti jų integraciją į visuomenę ir darbo rinką.   

Uždaviniai:

1 uždavinys. Organizuoti ir vykdyti veiklas, formuojančias jaunų žmonių 

darbinius įgūdžius.                                                                                                               

Veiklos: 1.1. Išvyka į klaipėdos universiteto botanikos sodą. Edukacija ,,Augalų 

įvairovė-išskirtinių želdynų įrengimas“. Fiziniai rodikliai: 10 dalyvių, 1 išvyka 

6 val. trukmės.            1.2. Alpinariumo įrengimas. Fiziniai rodikliai:  10 

dalyvių, 6 užsiėmimai po 4 val.                                                                   1.3. 

Suoliukų gamyba. Fiziniai rodikliai:  10 dalyvių, 5 užsiėmimai po 4 val.                                                                   

1.4. Pavėsinės gamyba. Fiziniai rodikliai:  10 dalyvių, 20 užsiėmimų po 4 val.                                                                    

1.5. Vejos priežiūra. Fiziniai rodikliai:  10 dalyvių, 40 užsiėmimų po 2 val. 

2 uždavinys. Padėti įgyti, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, visuomenėje 

priimtinus socialinius įgūdžius. Veiklos:                                                                                       

2.1. Nesudėtingų patiekalų gaminimas. Fiziniai rodikliai: 10 dalyvių, 2 

užsiėmimai po 3 val. 2.2. Šventinių šeimos pietų gaminimas. Fiziniai rodikliai: 

10 dalyvių, 2 užsiėmimai po 3 val. 2.3. Etiketas prie stalo ir jo serviravimas. 

Fiziniai rodikliai: 10 dalyvių, 1 užsiėmimas 2 val. trukmės.                                                                                                                       

2.4. Higieniškas ir saugus darbų atlikimas gaminant maistą. Fiziniai rodikliai: 10 

dalyvių, 1 užsiėmimas 1,5 val. trukmės.                                                                                         

2.5. Išvyka į Biržų rajono Sodeliškių dvaro sodybą. Edukacinė programa ,,Grūdo 

kelias“. Fiziniai rodikliai: 10 dalyvių, 1 išvyka, 16 val. trukmės. 

3 uždavinys. Įtraukti socialinę atskirtį patiriantį jaunimą į Skuodo miesto 

bendruomenių sociokultūrinę veiklą.                                                                                               

Veiklos: 3.1. Susitikimas su NVO "Senamiestis". Fiziniai rodikliai: 10 dalyvių, 

6 užsiėmimai, po 2-4 val.. 3.2. Užsiėmimai Skuodo higienos ir sporto centre. 

Fiziniai rodikliai: 10 dalyvių, 5 užsiėmiai baseine  po 1 val., 5 užsiėmimai 

treniruoklių salėje po 1,5 val.                                                                                                                                                       

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai 

–10, Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

soacilainiai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1

2.1.1 

veiksmas. 

Organizuoti 

ir vykdyti 

praktinius 

užsiėmimus 

socialinių 

įgūdžių 

stokojantiem

s asmenims

11 380,00 10 500,00 880 Eur (Pareiškėjo 

įnašas darbo 

užmokesčiu)

2019-08-01 Papildomų 

reikalavimų 

nebuvo numatyta



3. 

Skuodo vaikų lopšelis-

darželis, kontaktinis 

asmuo – Aurelija 

Jonikaitė, tel. 8 624 

84598, e. paštas 

jonikaiteaurelija@gm

ail.com

Bendrystės 

džiaugsmas

Tikslas – stiprinti socialinę riziką patiriančių šeimų socialinius įgūdžius.                                 

Uždaviniai:                                                                                                                  

1 uždavinys. Skatinti asmeninės priežiūros įgūdžius: sveikos gyvensenos ir 

higienos/estetikos integravimas. Veiklos: 1.1. Praktikumas/mokymai tokiomis 

temomis: Vaikų ir suaugusių estetinės higienos priežiūros pagrindai; Rankų ir 

nagų priežiūra; Estetinio makiažo pamoka; Sveikos gyvensenos ugdymas ir kūno 

sveikatinimas. Fiziniai rodikliai : 15 dalyvių                                              2 

uždavinys. Ugdyti kultūros ir meno gyvenimo suvokimo kokybę.  Veiklos: 2.1. 

Kultūros, meno pažinimas/ugdymas per išvykas. Fiziniai rodikliai:  15 dalyvių.                                                                                                                        

3 uždavinys. Stiprinti komunikacijos ir bendruomeniškumo jausmą. Veiklos: 

3.1. Refleksijos pusryčiai. Fiziniai rodikliai : 4 susitikimai, 15 dalyvių.  

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai 

–15, Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

soacilainiai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1

2.1.1 

veiksmas. 

Organizuoti 

ir vykdyti 

praktinius 

užsiėmimus 

socialinių 

įgūdžių 

stokojantiem

s asmenims

11 411,36 10 500,00 911,36 ((pareiškėjo 

darbuotojų įnašas 

darbo užmokesčiu 

853,44 Eur, 

partnerio 

savanoriškas darbas 

– 57,92 Eur)

2019-08-05 Papildomų 

reikalavimų 

nebuvo numatyta

34 171,36 31 500,00 2 671,36IŠ VISO:


