
6. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ 

PLANAS 

Veiksmo pavadinimas 
Veiksmo 

vykdytojas 

Veiksmo 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Lėšų poreikis 

Pradžia 
Pabaig

a 
šaltinis suma 

1. TIKSLAS MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ MAŽEIKIŲ MIESTE 

UŽTIKRINANT SOCIALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ 

PLĖTRĄ 

1.1.UŽDAVINYS PLĖTOTI SOCIALINES PASLAUGAS SOCIALINĘ 

ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS GYVENTOJAMS 

MAŽEIKIŲ MIESTE 
1.1.1. Teikti socialinio taksi paslaugą 

socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims ir tarpininkauti gaunant 

šią paslaugą vykdant informacijos 

sklaidos ir bendradarbiavimo su 

kitomis organizacijomis ir 

besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

Informacijos bendradarbiavimą su 

kitomis organizacijomis. 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 

41463,0 

20198,89 

Privačios 

lėšos 

3361,86 

9948,71 

1.1.2. Užtikrinti socialinių paslaugų 

teikimą kliento namuose asmenims, 

kuriems dėl jų socialinės atskirties, 

tokios paslaugos yra reikalingos ir 

teikti tarpininkavimo paslaugą 

skatinant savanorišką veiklą bei 

vykdant informacijos tinklų sklaidą 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
16585,20 

Privačios 

lėšos 

1344,75 

1680,00 

1.1.3.Teikti sociokultūrines ir kitas 

laisvalaikio užimtumo paslaugas 

socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims skatinant savanorišką 

veiklą bei vykdant informacijos 

sklaidosą ir bendradarbiavimoą su 

kitomis organizacijomis ir 

besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis. (Skuodo miesto vietos 

veiklos grupe) tinklų kūrimą ir 

palaikymą  

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 

5612,35 

42222,67 

Privačios 

lėšos 

455,06 

7196,25 

1.1.4. Socialinėje rizikoje esančių 

šeimų ir jaunimo socialinių įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas bei 

savanoriškos veiklos skatinimas ir 

organizavimas. vykdant informacijos 

sklaidos ir bendradarbiavimo su 

kitomis organizacijomis ir 

besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 

30331,40 

14985,19 

Privačios 

lėšos 

2459,30 

4700,00 

1.1.5. Neaktyvaus (nedirbančio, 

nesimokančio, nestudijuojančio) ir 

Vykdytojų 

atrankos 
2017 2019 

Paramos 

lėšos 
20731,50 
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esančio socialinėje rizikoje bei 

linkusio nusikalsti jaunimo socialinių 

įgūdžių ugdymas pasitelkiant sportą 

ir sociokultūrinę veiklą 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

Privačios 

lėšos 

1680,93 

4500,00 

1.1.6. Atokvėpio paslaugų 

suteikimas pasitelkiant savanorišką 

veiklą darbingiems asmenims, kurie 

dėl auginamų ir (ar) globojamų 

neįgalių šeimos narių negali aktyviai 

dalyvauti visuomeninėje veikloje 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
3270,91 

Privačios 

lėšos 
265,21 

1 tikslas viso:  2017 2020 

Paramos 

lėšos 
117994,36 

Privačios 

lėšos 

9567,11 

28290,17 

2. TIKSLAS 

SKATINTI MAŽEIKIŲ MIESTO GYVENTOJŲ 

UŽIMTUMĄ IR DIDINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS 

SIEKIANT GERESNĖS GYVENTOJŲ PADĖTIES 

DARBO RINKOJE 

2.1. UŽDAVINYS. 

SKATINTI DARBINGŲ BEDARBIŲ IR NEAKTYVIŲ 

GYVENTOJŲ DALYVAVIMĄ UŽIMTUMO 

INICIATYVOSE 

2.1.1.Motyvuoti ir orientuoti 

darbingus bedarbius ir neaktyvius 

gyventojus aktyviai dalyvauti 

neformalaus švietimo (įskaitant ir 

neformalų profesinį švietimą) 

veiklose vykdant informacijos 

sklaidos ir bendradarbiavimo su 

kitomis organizacijomis ir 

besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 

17671,50 

14602,36 

Privačios 

lėšos 

1432,82 

2661,82 

2.1.2. Darbingų jaunų (iki 29 metų) 

bedarbių ir jaunų (iki 29 m.) 

neaktyvių gyventojų neformalus 

švietimas stiprinant verslumui 

reikalingus įgūdžius vykdant 

informacijos sklaidosą ir 

bendradarbiavimoą su kitomis 

organizacijomis. ir besiribojančiomis 

vietos veiklos grupėmis tinklų 

kūrimą ir palaikymą 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
21991,20 

Privačios 

lėšos 

1783,07 

5900,00 

2.1.3.Suteikti neformalaus  

profesinio mokymo paslaugas 

(organizuojamas mokykline ir/ar 

pameistrystės forma), orientuotas į 

dailės ir kitų meno rūšių mokymą 

darbingo amžiaus neaktyviems 

Mažeikių miesto gyventojams 

užtikrinant namudininkų užimtumą 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
30406,20 

Privačios 

lėšos 

2465,37 

3600,00 
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2.1.4.Neformalaus švietimo 

organizavimas vyresnio amžiaus 

asmenims (darbingiems bedarbiams 

ir neaktyviems) siekiant juos  įtraukti 

į darbo rinką 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 
10897,43 

Privačios 

lėšos 

883,58 

1938,18 

2.1.5. Užtikrinti jaunų neaktyvių 

Mažeikių miesto gyventojų praktinių 

darbo įgūdžių įgijimą darbo vietoje, 

skatinant savanorišką veiklą ir 

stiprinant įsidarbinimo įgūdžius 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 
17435,88 

Privačios 

lėšos 

1413,72 

7400,00 

2.1.6.Neaktyvių darbingų (ar 

bedarbių) mamų, auginančių vaikus, 

turinčius specialiuosius poreikius, 

neformalus švietimas stiprinant savęs 

pažinimo kompetencijas 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 

10803,81 

10233,99 

Privačios 

lėšos 

875,98 

1400,00 

2.1.7. Darbingų bedarbių ir 

neaktyvių pabėgėlių ir kitataučių 

neformalus švietimas ir profesinis 

orientavimas  

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
8717,94 

Privačios 

lėšos 
706,86 

2.1 uždavinys viso:    

Paramos 

lėšos 

117923,96 

105567,06 

Privačios 

lėšos 

9561,40 

22900,00 

2.2. UŽDAVINYS. 

SKATINTI IR UŽTIKRINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS 

PAŽEIDŽIAMOMS MAŽEIKIŲ MIESTO GYVENTOJŲ 

GRUPĖMS  

2.2.1. Suteikti darbingiems 

bedarbiams, neaktyviems asmenims 

ir verslą ar savarankišką veiklą 

pradedantiems asmenims verslo 

pradžios pagalbą: konsultacijas, 

priemones, mokymus vykdant 

tarpininkavimą ir   informacijos 

sklaidos ir bendradarbiavimo su 

kitomis organizacijomis ir 

besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

Suteikti darbingiems bedarbiams, 

neaktyviems asmenims, verslą ar 

savarankišką veiklą pradėjusiems 

jauniems verslininkams verslo 

pradžios konsultacijas, priemones, 

mokymus vykdant verslumo 

gebėjimų stiprinimą, plėtojant 

bendradarbivimą su kitomis 

organizacijomis. 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 

17766,73 

39096,31 

Privačios 

lėšos 

1440,55 

3215,71 
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2.2.2. Organizuoti renginius, skirtus 

verslą ar savarankišką veiklą 

pradėjusių asmenų, verslumo 

gebėjimų stiprinimui ir 

bendradarbiavimo tinklų 

užmezgimui 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 
2444,29 

Privačios 

lėšos 
198,19 

2.2.3. 2.2.2. Teikti mentorystės 

paslaugas verslą ar savarankišką 

veiklą pradėjusiems asmenims, 

skirtas jų verslo  stiprinimui ir 

plėtrai. 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 

12576,43 

12576,00 

Privačios 

lėšos 

1019,71  

1100,00 

2.2.4.Suteikti rinkodaros ir verslo 

pradžiamokslio žinių neaktyviems 

asmenims, įgijusiems praktinių 

darbo įgūdžių dirbant su įvairiomis 

meno priemonėmis 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
2188,90 

Privačios 

lėšos 
177,48 

2.2.5. Organizuoti smulkiųjų amatų 

muges suteikiant erdvę verslumo 

gebėjimų realizacijai  

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 
3648,20 

Privačios 

lėšos 
295,80 

2.2.6. 2.2.3. Kurti Hub‘ą (bendras 

darbas vienoje erdvėje) verslą ar 

savarankišką veiklą pradedantiems 

asmenims 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 

43778,40 

43775,64 

Privačios 

lėšos 

3549,60 

4650,00 

2.2. uždavinys viso:    

Paramos 

lėšos 

82402,95 

95447,95 

Privačios 

lėšos 

6681,33 

8965,71 

2.3. UŽDAVINYS 

STIPRINTI NAUJŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ IR 

VALDYMO ORGANŲ ATSTOVŲ VERSLUMO 

GEBĖJIMUS, PRISIDEDANČIUS PRIE NAUJŲ DARBO 

VIETŲ KŪRIMO 

2.3.1. Suteikti verslumo įgūdžių apie 

eksportą skatinimą naujų įmonių (ne 

anksčiau kaip prieš metus įkurtų) 

valdymo organų nariams  

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2022 

Paramos 

lėšos 

6800,0 

6471,60 

Privačios 

lėšos 

551,35 

700,00 

2.3.2. Organizuoti verslo 

edukacinius užsiėmimus verslą ar 

savarankišką veiklą pradėjusiems 

asmenims užtikrinant informacijos 

sklaidos ir bendradarbiavimo su 

kitomis organizacijomis ir 

Vykdytojų 

atrankos 

kriterijai 

pateikti 

strategijos 7 

skyriuje 

2017 2020 

Paramos 

lėšos 

44030,0 

43670,30 

Privačios 

lėšos 

3570,00 

4800,00 



Veiksmo pavadinimas 
Veiksmo 

vykdytojas 

Veiksmo 

įgyvendinimo 

laikotarpis 

Lėšų poreikis 

Pradžia 
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a 
šaltinis suma 

besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

                                                                          

2.3 uždavinys viso    

Paramos 

lėšos 

50830,00 

50141,90 

Privačios 

lėšos 

4121,35 

5500 

2 tikslas viso 
   

Paramos 

lėšos 
251156,91 

   
Privačios 

lėšos 

20364,08 

37365,71 

Strategija viso: 
   

Paramos 

lėšos 
369151,27 

   
Privačios 

lėšos 

46173,92 

65655,88 

 

 


