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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos 

projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 

2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) veiklos sritį:  

Priemonė „Socialinių paslaugų 

kūrimas ir plėtra”, kodas 

LEADER-19.2-SAVA-7 

Remiamos veiklos: viešieji nepelno projektai, kuriais kuriamos 

naujos socialinės paslaugos, vykdoma šių paslaugų plėtra (dušo, 

pirties, skalbimo paslaugos, tikslinės grupės dienos priežiūros 

centrai, tikslinės grupės priežiūros namuose paslaugų teikimas ir 

pan.) bei skatinamas organizacijų bendradarbiavimas sprendžiant 

vietos problemas.  

Priemonė skirta socialinių paslaugų kaimo vietovėse kūrimui ir 

plėtrai, siekiant didinti skurdo riziką patiriančių šeimų, 

daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų grupių socialinę integraciją į 

visuomenę bei gerinti jų gyvenimo kokybę. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: kaimo vietovėje įsteigti ir 

joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo 

bendruomeninės, jaunimo organizacijos ir kt.). Kaimo vietovėje 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų savivaldybė ir 

jos institucijos (viešosios įstaigos ar biudžetinės įstaigos). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000,00 Eur, 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

20 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 

proc., kai remiamos veiklos (vietos veiklos projektu laikomas 

toks vietos projektas, kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra 

materialusis turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė 

veikla), 80 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 
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valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonė „Kaimo 

gyventojų švietimas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-8) 

Remiamos veiklos: priemone siekiama stiprinti kaimo gyventojų, 

ypač jaunimo, pilietiškumą, bendruomeniškumą, skatinama 

užsiimti mokomąja – švietėjiška veikla. Gyventojų švietimo, 

ugdymo, verslumo mokymo iniciatyvos padės stiprinti jų 

pasitikėjimą savo jėgomis, skatins socialinę ekonominę raišką.  

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji juridiniai 

asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos 

ir kt.). 

Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: Elektrėnų 

savivaldybė ir jos institucijos, viešosios įstaigos ar biudžetinės 

įstaigos. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 6 000,00 Eur, 

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

6000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 

proc., kai vykdomas mokymų projektas, 95 proc., kai remiamos 

veiklos (vietos veiklos projektu laikomas toks vietos projektas, 

kurio galutinis rezultatas pats savaime nėra materialusis turtas. 

Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla). 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 26 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų.  

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje (-ėse) 

www.elektrenuvvg.lt, www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Elektrinės g. 8, 

Elektrėnai. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 22 d. 8 val. iki 2021 m. kovo 29 d. 

16 val.   

Vietos projektų paraiškos priimamos Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės būstinėje 

adresu Elektrinės g. 8, Elektrėnai.  

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami 

priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar 

vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo 

laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus 

išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte). 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama tel. 8 

528 58 090, el. paštu info@elektrenuvvg.lt, raminta@elektrenuvvg.lt darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 

val. (penktadienį iki 15.45 val.). 
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