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KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI SKELBIMO  

2019 METAIS PLANAS 

 

 

Ukmergės miesto vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja, kad VVG  numato per 2019 

metus skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus įgyvendinti Ukmergės 

miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus. 

 

Vietos plėtros strategijos veiksmo pavadinimas, 

kuriam įgyvendinti numatoma skelbti kvietimą  

(-us) 

Planuojamos  

kvietimų teikti projektinius pasiūlymus atrankai 

paskelbimo datos 

TIKSLAS Nr. 1 Skatinti Ukmergės miesto 

gyventojų socialinę įtrauktį ir savanorystę 

 

Uždavinys Nr. 1.1 Vystyti socialinių paslaugų 

įvairovę ir pritaikomumą neaktyvių darbingų 

asmenų, ypatingai jaunimo, poreikiams 

 

1.1.1 Organizuoti, darbingo amžiaus šeimos nariams, 

kurie rūpinasi socialinę atskirtį dėl neįgalumo, ligos 

ar senatvės patiriančiais asmenimis, paslaugas  

(psichologines ir savipagalbos paslaugas, švietėjišką 

pagalbą apie asmens priežiūros paslaugas namuose, 

teikti informaciją apie darbo namuose galimybes ir 

kt.) 

2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d. 

1.1.2 Plėsti paslaugų įvairovę asmenims, 

patiriantiems socialinę atskirtį dėl mažamečių ir 

(arba) jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų auginimo 

(dienos vaikų priežiūros paslaugos, vaiko dienos 

centrų paslaugos, savipagalbos grupių steigimas ir 

kt.) 

2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d.. 

Uždavinys Nr. 1.2.  Įgyvendinti veiklas, 

stiprinančias Ukmergės miesto gyventojų socialinę 

integraciją  

 

1.2.2 Skatinti inkliuzinį ugdymą, užtikrinantį 2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d. 



efektyvų besimokančiųjų poreikių tenkinimą 

1.2.3 Organizuoti psichosocialines ir intensyvios 

krizių įveikimo pagalbos, socialinių ir kitų įgūdžių 

įgijimo ir palaikymo paslaugas, įtraukiant visus 

socialinę atskirtį patiriančius šeimos narius (vaikus, 

tėvus, senelius) 

2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d. 

1.2.5 Skleisti „Savanoris-paslaugos gavėjas-

savanoris“ idėjas ir veiklas Ukmergės mieste 
2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d. 

TIKSLAS NR. 2 Skatinti verslumą ir gerinti 

vietines įsidarbinimo galimybes 

 

Uždavinys Nr. 2.1 Suteikti Ukmergės miesto 

gyventojams profesinių ir kitų verslumą skatinančių 

įgūdžių 

 

2.1.1 Formuoti esančių arba grįžtančių po vaiko 

priežiūros atostogų, neaktyvių darbingų asmenų, 

asmenų, grįžtančių iš emigracijos, praktinius ir kitus 

įgūdžius siekiant pritaikyti juos darbo rinkai 

2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d. 

2.1.2 Skatinti „verslas-verslui“ modelio atsiradimą, 

siekiant kurti naujas darbo vietas 
2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d. 

Uždavinys Nr. 2.2 Vykdyti informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo ar kitas  veiklas 

siekiant suteikti pagalbą įsidarbinant 

 

2.2.1 Skatinti bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir 

įgyvendinimą su Ukmergės rajono vietos veiklos 

grupe, organizuojant informavimo, konsultavimo, 

tarpininkavimo ar kitas veiklas siekiant pagerinti 

jaunų šeimų padėtį darbo rinkoje   

 

2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d.. 

Uždavinys Nr. 2.3 Gerinti Ukmergės miesto 

darbingų bedarbių padėtį darbo rinkoje 
 

2.3.1 Užtikrinti lygias užimtumo galimybes, 

integruotis į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą 

asmenims su negalia ir (arba) vyresniems nei 50 

metų amžiaus, skatinant savarankiškas veiklas, 

mentorystę -  įgyjant naujų profesinių kompetencijų 

2019 m. birželio 21 d.–2019 m.  rugpjūčio 09 d.. 

 

Kvietimai bus skelbiami (www.ukmergesmiestovvg.lt, www.ukmerge.lt, vietos laikraštyje „Gimtoji 

žemė“) 

 

VVG atrinktų projektinių pasiūlymų vykdytojai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti VšĮ Europos 

socialinio fondo agentūrai paraiškas dėl  finansavimo skyrimo VVG atrinktiems projektams. 

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į VVV administracijos darbuotoją Gintę Ivanauskienę, tel. 

+370 674 40573, ukmergesmiestovvg@gmail.com 

 

 

http://www.ukmergesmiestovvg.lt/
http://www.ukmerge.lt/

