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Vilniaus miesto tikslinės teritorijos vietos veiklos grupės 2020 m. veikla: 

 

1. Informacija apie asociacijos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir 

veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems 

finansiniams metams 

 

1.1. Bendra informacija 

Vilniaus miesto tikslinės teritorijos veiklos grupė (toliau – asociacija arba Voilniaus VVG) yra ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Asociacijos įstatais, 

Lietuvos Respublikos Asociacijų bei kitų įstaigų įstatymu. 

Asociacijos vizija - pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę 

integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius, pagal savo veiklos 

kompetenciją ir galimybes skatinti Vilniaus miesto plėtrą.  

Asociacijos misija – aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros strategiją, planus bei 

programas Vilniaus miesto integruotų investicijų teritorijoje; įgyvendinant šį tikslą siekti Vilniaus 

VVG narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius 

interesus pagal šias išvardytas veiklos sritis. 
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Asociacijos veiklos tikslai: 

• telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų 

pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Vilniaus miesto ekonominei ir socialinei gerovei 

kelti; 

• siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją 

išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius; 

• ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems 

materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti miesto plėtrai; 

• skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

• teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros 

planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

• organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto 

bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

• inicijuoti jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto 

bendruomenėse; 

• organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

 

1.2. Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 strategija 

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimas buvo pagrindinė Vilniaus 

VVG 2020 m. veikla. 

 

Strategijoje numatytam Vilniaus VVG projektinių pasiūlymų įgyvendinimui planuojama skirti 

1087857 eurų finansavimas, iš kurių 87857 eurų yra nuosavas indėlis. Vilniaus VVG strategijos 

įgyvendinimo administravimui skirtas finansavimas 100 000,00 eurų. Pagal finansavimo sutartį taip 

pat būtinas Vilniaus VVG nuosavas indėlis – 8108,10eurų. 

 

Strategijos įgyvendinimui dirba vienas darbuotojas, dirbantis nepilną darbo dieną. Per 2020 metus 

pabaigta vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranka. Kadangi projektinių pasiūlymų pareiškėjai 

parodė Strategijos neatitikimus praktiniams poreikiams, t.y. į vienas veiklas buvo pateikta pasiūlymų 

daugiau nei numatyta lėšų, o kitos nesulaukė susidomėjimo, buvo inicijuotas Strategijos keitimas 

perskirstant lėšas pagal poreikį. 
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Iki 2020 m. gruodžio mėnesio  VVG atrinko ir atsakingoms institucijoms pateikė 6 sąrašus projektinių 

pasiūlymų, kuriuos siūlytų finansuoti Strategijos įgyvendinimui. Viso atrinkta 30 finansuotinų 

pasiūlymų. Deja, ne visi pasiūlymų teikėjai pateikė projektus įgyvendinančiai Agentūrai. 2020 m. 

gruodžio mėn. buvo pasirašyta 19 įgyvendinimo sutarčių už 628331,00 eurų : 

 

Dėl reikalavimų ar vidinių organizacijų sprendimų buvo atsiimta 5 paraiškos, kurių finansavimo suma 

150727,00 eurų. 

 

 

Iki 2020metų galo papildomai buvo paruošti 6 projektai, kurie laukė sutarčių pasirašymo. Šių projektų 

bendra finansavimo suma 191634,17 eurų. 

 

Visi įgyvendinami projektai vykdomi sklandžiai ir suplanuoti Strategijoje rodikliai yra pasiekiami. 

Kodas Pavadinimas Etapas Būsena Kodas

717 396,23 628 331,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0001 Kompleksinės pagalbos teikimas 

teistiems ir iš įkalinimo įstaigų išėjusiems 

asmenims, siekiant sėkmingos jų 

integracijos į visuomenę

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 191677454 29 748,18 27 500,00 2019-04-17

08.6.1-ESFA-T-927-01-0008 Sutrikusio intelekto asmenų priešdarbinių 

įgūdžių ugdymas savanoriaujant veikloje 

"KAVOS GALIA"

Baigtas įgyvendinti Baigtas 301675320 16 937,90 13 991,04 2019-04-17

08.6.1-ESFA-T-927-01-0017 Higienos paslaugos dienos centre ir 

namuose

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 191909625 29 605,05 27 244,81 2019-05-20

08.6.1-ESFA-T-927-01-0045 Proto negalią turinčių vaikų popamokinio 

užimtumo organizavimas, sudarant 

sąlygas šeimos nariams grįžti į darbo 

rinką

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 301675320 33 750,00 30 000,00 2019-08-20

08.6.1-ESFA-T-927-01-0051 Socialinę atskirtį patiriančių asmenų 

integracija į darbo rinką.

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 191594631 43 108,18 29 475,68 2019-09-26

08.6.1-ESFA-T-927-01-0054 Socialinio verslo akseleravimas 

pasitelkiant vietos bendruomenę ir NVO

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302529635 39 544,03 32 918,00 2019-09-30

08.6.1-ESFA-T-927-01-0162 „Socialinio taksi“ naudotojų įtraukimas į 

aktyvų ekonominį gyvenimą

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302326599 28 998,95 26 548,58 2020-01-29

08.6.1-ESFA-T-927-01-0182 Verslo pradžios akseleravimas 

nepriklausomose techninės kūrybos 

erdvėse

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 303200379 52 241,00 39 900,00 2020-09-28

08.6.1-ESFA-T-927-01-0218 Motyvavimas ir informavimas Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 126169211 51 150,00 46 500,00 2020-04-29

08.6.1-ESFA-T-927-01-0286 Praktinių teisinių gebėjimų tobulinimas 

savanorystėje

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 124369918 38 192,37 32 463,21 2020-07-03

08.6.1-ESFA-T-927-01-0290 „Socialinio taksi“ klientų įgalinimas 

dalyvauti ekonominiame gyvenime, teikiant 

jiems individualias transporto paslaugas

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302326599 19 930,60 16 600,00 2020-07-09

08.6.1-ESFA-T-927-01-0330 Finansinių paslaugų teikėjo draudimo 

produktų pardavimo specializacijos 

įgijimas – kaip ekonomiškai neaktyvių 

darbingų asmenų užimtumo galimybė

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 300009543 49 054,00 45 013,00 2020-08-14

08.6.1-ESFA-T-927-01-0359 Mobilumo paslaugų organizavimas 

judėjimo negalią turintiems asmenims

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 301173531 47 967,68 43 400,00 2020-09-29

08.6.1-ESFA-T-927-01-0386 Po vienu dangumi Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302759910 47 479,65 43 475,00 2020-10-16

08.6.1-ESFA-T-927-01-0421 Pabėgėlių ir imigrantų neformalus 

mokymasis ir užimtumas Vilniaus 

techninės kūrybos erdvėse

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 303200379 42 900,00 39 000,00 2020-11-20

08.6.1-ESFA-T-927-01-0449 Senjorų darželis Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302826152 36 935,12 33 890,00 2020-11-26

08.6.1-ESFA-T-927-01-0469 Socialinis orientavimas Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302479310 31 400,00 29 000,00 2020-11-25

08.6.1-ESFA-T-927-01-0474 Socialinio verslo kompetencijų ugdymas 

per NVO Avilys platformą

Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 302729867 31 185,64 28 711,48 2020-11-26

08.6.1-ESFA-T-927-01-0479 „Sveikas senėjimas – visuomenės siekis“ Įgyvendinimas Įgyvendinama sutartis 300855707 47 267,88 42 700,20 2020-11-26

Projekto informacija Vykdytojo informacija Projekto išlaidų

suma

Finansavimas

Pavadinimas

Iš viso:

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Sutarties 

įsigaliojimo 

data

Viešoji įstaiga "INFORMACIJOS KAUPIMO IR 

SKLAIDOS CENTRAS"

LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA

Viešoji įstaiga "INFORMACIJOS KAUPIMO IR 

SKLAIDOS CENTRAS"

Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija

VšĮ "Rugsėjo 1-oji"

Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės 

integracijos institutas"

VšĮ "Šviesos kūgiai"

Viešoji įstaiga Žemės ūkio mokslų vystymo 

fondasViešoji įstaiga VILNIAUS UNIVERSITETO 

TEISĖS KLINIKA

Viešoji įstaiga "Nacionalinis socialinės 

integracijos institutas"

VIEŠOJI ĮSTAIGA DRAUDIMO IR RIZIKOS 

VALDYMO INSTITUTAS

UAB "BETANET"

VšĮ INOVACIJŲ IR KOMPETENCIJŲ 

UGDYMO INSTITUTASVšĮ "Šviesos kūgiai"

SVEIKATOS METAI, VIEŠOJI ĮSTAIGA

Viešoji įstaiga "Ekoinstitutas"

VšĮ "Neformalaus ugdymo namai"

Integralios medicinos centras, UAB

Kodas Pavadinimas Etapas Būsena Kodas

169 285,12 150 727,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0006 Socialinių paslaugų neįgaliesiems teikimui 

reikalingo transporto organizavimas

Nesudaryta sutartis Atsiėmė paraišką 2019-02-01 18 650,00 14 920,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0018 Individualizuotų socialinių paslaugų 

teikimas priklausomiems asmenims ir jų 

artimiesiems dienos centre

Nesudaryta sutartis Atsiėmė paraišką 2019-02-27 29 579,00 27 407,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0204 Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu Nesudaryta sutartis Atsiėmė paraišką 2020-01-16 31 568,00 29 200,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0496 Psichologinė pagalba krizinėse 

situacijose,socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims.

Nesudaryta sutartis Atsiėmė paraišką 2020-08-30 55 000,00 50 000,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0547 Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu Nesudaryta sutartis Atsiėmė paraišką 2020-09-01 34 488,12 29 200,00

Projekto informacija Vykdytojo informacija Paraiškos data Projekto išlaidų

suma

Finansavimas

Pavadinimas

Iš viso:

Aklųjų, silpnaregių ir jaunimo asociacija

Vilniaus arkivyskupijos Caritas, priklausomų 

asmenų bendruomenė "Aš Esu"

VŠĮ Resursai tvariai plėtrai

VšĮ Vilniaus psichoterapijos namai

VŠĮ Resursai tvariai plėtrai

Kodas Pavadinimas Etapas Būsena Kodas

220 992,66 191 634,17

08.6.1-ESFA-T-927-01-0486 Išėjimo iš „gatvės“ paslaugų sistemos 

kūrimas, siekiant pažeidžiamiausių 

asmenų integracijos į visuomenę

Paraiškos vertinimas Ruošiama sutartis 2020-08-28 28 983,81 26 012,44

08.6.1-ESFA-T-927-01-0529 Individualizuotos socialinės paslaugos ir 

darbo įgūdžių formavimas darbingiems 

ekonomiškai neaktyviems asmenims

Paraiškos vertinimas Ruošiama sutartis 2020-08-31 21 000,00 16 940,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0532 Savanoryste grįstas paramos paskirstymo 

centras, kaip socialinės integracijos erdvė

Paraiškos vertinimas Ruošiama sutartis 2020-08-31 43 738,00 39 674,00

08.6.1-ESFA-T-927-01-0551 Profesinių įgūdžių mokymai norintiems 

integruotis mažmeninės gamybos rinkoje: 

nuo gamybos mokymų iki darbų albumo

Paraiškos vertinimas Ruošiama sutartis 2020-09-01 57 457,73 49 957,73

08.6.1-ESFA-T-927-02-0010 Asmeninių asistentų paslaugos 

neįgaliesiems sudarant galimybes 

darbingo amžiaus neaktyviems šeimos 

nariams įsidarbinti ar pradėti  darbinę 

veiklą

Paraiškos vertinimas Patvirtinta paraiška 2020-11-05 35 325,00 29 850,00

08.6.1-ESFA-T-927-02-0015 Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu Paraiškos vertinimas Pateikta paraiška 2020-11-05 34 488,12 29 200,00

Projekto informacija Vykdytojo informacija Paraiškos data Projekto išlaidų

suma

Finansavimas

Pavadinimas

Iš viso:

VšĮ "Padirbtuvės"

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 

"Vilniaus Viltis"

VšĮ "Resursai tvariai plėtrai"

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

Viešoji įstaiga "Tobulėkime kartu"

Viešoji įstaiga "Tobulėkime kartu"
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Vilniaus VVG organizavo mokymus projektų rengėjams bei vykdytojams. Taip pat potencialūs 

pareiškėjai ir vykdytojai buvo konsultuojami telefonu ir elektroniniu paštu. 

 

Kitų projektų ar iniciatyvų Vilniaus VVG 2020 m. nevykdė. 

 

1.3. Kitų metų planai 

Vilniaus miesto vietos plėtros 2016-2022 m. strategijos įgyvendinimas išliks pagrindinė Vilniaus 

VVG 2021 m. veikla.  

2021 m. planuojama, kad Vilniaus VVG daugiausia stebės Strategijos įgyvendinimą ir pareiškėjų 

pasiekiamus rodiklius. 

 

 

2. Valdymo organai 

Per ataskaitinį laikotarpį Vilniaus VVG valdybos sudėtis šiek tiek pakito: 

Rita Balčiūnienė, 

Darius Buta, 

Vaidotas Ilgius (atsistatydino nesibaigus kadencijai), 

Jelena Ivančenko, 

Jolanta Lapinskaitė-Vaitulionienė, 

Aistė Litvinaitė, 

Daiva Mikulskienė, 

Aistis Ramanauskas, 

Jurgita Kuprytė, 

Valdybos pirmininkė – Aistė Litvinaitė. 

 

Visą ataskaitinį laikotarpį Vilniaus VVG direktoriumi buvo Rytis Jokubauskas. 
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3. Nariai 

2019-12-31 Vilniaus VVG buvo 4 nariai. 

2020-12-31 Vilniaus VVG buvo 4 nariai (nepasikeitė): 

• Vilniaus miesto savivaldybė 

• Vilniaus jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas“ 

• Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai 

• Lietuvos neįgaliųjų draugija 

 

4. Darbuotojai 

2020-01-01 Vilniaus VVG turėjo 1 darbuotoją. Darbuotojas dirba pagal nustatytą grafiką nepilną 

darbo dieną. 2020-12-31 Vilniaus VVG turėjo 1 darbuotoją. 

 

5. Narystė asocijuotose struktūrose 

 

2020 m. Vilniaus VVG tapo Miestų vietos veiklos grupių tinklo nare. Miestų vietos veiklos grupių 

tinklas yra asociacija, jungianti miestų vietos veiklos grupes, atstovaujanti VVG valdžios 

institucijose, organizuojanti bendrus VVG renginius. 

 

 

 

Direktorius     Rytis Jokubauskas 

 


