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Lėšos pagal priemones

VPS vizija

❖Rokiškio r. kaimo 

vietovės taps 

patrauklesnės jame 

gyvenantiems ir 

atvykstantiems.

❖ Pagerėjus kaimo 

infrastruktūrai ir 

gyvenimo kokybei, 

stiprės ir plėtosis 

konkurencingi verslai. 

❖Vietos bendruomenės 

stiprins viešųjų 

paslaugų ir socialinių 

verslų plėtrą. Tradicijos, 

papročiai, 

kraštovaizdis, kultūros 

paveldas taps kaimo 

traukos objektais.

Iš viso VPS 2 532 680 Eur

VP 2 026 175 Eur

VPS administravimas 506 505 Eur



Verslo pradžia. 

Likučio nebėra, 

nes rezerve 2 

VP.

Verslo plėtra 

EURI. Vyksta XI 

kvietimas.

NVO verslas. 

Likučio nebėra.  

2 VP vertinami.

Savanoriai.

Likučio nebėra. 1 

VP vertinime.

Bendras likutis 

šiai dienai 

23034,65
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Projektų rodiklis (įgyvendinti (-inami) projektai) – rodiklis 

38, įgyvendinti -13, įgyvendinami - 32, vertinami - 7. 

• Pasiekti: paveldo, 
mokymų, 
bendradarbiavimo 
priemonėse.

• Viršyti. Savanorių 
priemonėje. Dar 1 VP 
vertinime

• Visos verslo priemonėse. 
Vertinami po 2 VP.

• Problema su verslo 
pradžia (reikalingi likučiai, 
nes atsiimtas 1 VP)
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I. Kaimų atnaujinimas, investuojant į paveldo, turizmo traukos 

objektus ir kaimų gyventojų viešųjų problemų sprendinius 



II. Verslumo skatinimas
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Šios strategijos iššūkis - socialinis verslas 
ekonominė veikla, kuria siekiama visuomenei ar jos grupei naudingų tikslų ir 

socialinio poveikio iš kurio uždirbamas pelnas ir jo dalis skiriama šiam poveikiui 

pasiekti.

Pirminis tikslas nėra pelno generavimas ar jo paskirstymas dalininkams, bet 

visuomenei naudingų tikslų siekimas.

Apima 3 pagrindinius aspektus: 

verslumo (nuolatinė ūkinė komercinė veikla), 

socialinį (socialinių tikslų siekimas) 

valdymo (ribotas pelno paskirstymas, skaidrus valdymas).

Pelno 
nesiekiant

i įstaiga

Pelno 
nesiekian
ti turinti 
pajamas

Socialinis 
verslas

Socialiai 
atsakingas 

verslas

Tradicinis 
verslas



Socialiniai verslai Lietuvoje (kūrimosi dinamika)

Veiksnys - KPP 2014-2020
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ES Statistika
Socialinė ekonomika sudaro 10 proc. visos Europos ekonomikos 
BVP.
Socialinė ekonomika įdarbina daugiau nei 11 milijonų 
darbuotojų arba 4,5 proc. visų užimtųjų (šaltinis 
https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/)

2021–2030 m. 

nacionalinio 

pažangos planas

uždavinys – 30 

proc. savivaldybių 

viešųjų paslaugų 

perduoti 

nevyriausybinėm

s organizacijoms

https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/socialinis-verslas/


Rokiškio kaimo strategija 2014-2020

Socialiniai verslai ir NVO paslaugos iš VPS

Socialinis 

verslas

lėšos/ proc. nuo 

VPS

Kitos priemonėse, kuriose įgyvendinamas 

viešųjų paslaugų perdavimas NVO

NVO Lėšos Priemonės

425/ 24,11 proc. 383,5 Kultūros ir gamtos paveldas (2 x turizmas, 

menininkų edukacinė erdvė)

Kaimo atnaujinimas per savanorius 

(turizmas, pramogos, priešgaisrinė sauga, 

senjorų dienos centras)

Bendradarbiavimo (kultūra (kinas), turizmas 

(apgyvendinimas, maitinimas)

NVO paslaugos ir 

verslai iš viso 39,90 

proc. nuo VP sumos

tūkst. Eur



Įrašas 3 min.

• https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-
UK1EU&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=31

Šalia strategijos papildomas 
finansavimas

• Šio laikotarpio (pilotiniams 
projektams):

3,6 mln. Eur (3 000 000 Eur – pilotiniams 
SK vietos projektams įgyvendinti; 600 000 
Eur - VVG vykdomoms gyventojų 
aktyvinimo veiklos). 20 VVG (90 proc. VP 
finansavimo ir įkvepianti idėja, galima 
dubliuoti kelioms VVG).

• Ateinančio laikotarpio:

15 mln. Eur.

Ateinančio 
laikotarpio 
iššūkis –

SUMANUS 
KAIMAS (I)

https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-UK1EU&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=0JNyB-UK1EU&list=PLocST8_B8egYdcnrG7EmMFZ4R2lW7ahmG&index=31


Ateinančio laikotarpio iššūkis – sumanus kaimas (II)

Principas - projektai 

yra skėtiniai.

Pareiškėjas:

• Šio laikotarpio 

pareiškėjas – pagal 

VPS;

• Ateinančio laikotarpio  

- VVG+VVG. 

VVG+ 

VVG

ŪkininkaiValdžiaVerslas NVO

Sumanaus kaimo 

projektas



SUMANIŲ 

KAIMŲ

TEMOS (I)

1. VIETOS EKONOMIKOS PROJEKTAI 

• Ekonomikos įvairinimas ir kaimo turizmas;

• Trumposios maisto tiekimo grandinės ir vietos maisto 
sistemos.

2. ĮTRAUKIOS VIETOS INFRASTRUKTŪROS IR 
PASLAUGŲ PROJEKTAI

• Socialiniai tinklai ir kitos apsikeitimo informacija e-
platformos, e-viešosios paslaugos;

• Socialinių paslaugų centrai, kartų namai;

• Mokslu grįstas inovatyvus švietimas, ugdymas ir 
konsultavimas;

• Sumanūs žaliosios infrastruktūros sprendimai.

3. SUMANAUS VIEŠOJO VALDYMO PROJEKTAI

• Nuotolinių viešojo administravimo paslaugų teikimas;

• Skaitmeninis bendruomenės darbas ir 
skaitmenizuotas grįžtamasis ryšys;

• Organizacinių refleksų vystymas, veiklos 
optimizavimas ir efektyvumo didinimas.



4. SUMANIOS VIETOS BENDRUOMENĖS 

PROJEKTAI

• Gebėjimai kaupti ir panaudoti vietos žinias 

gyventojų ir verslo vystymo naudai;

• Skaitmeninis raštingumas ir skaitmeninių 

technologijų taikymas;

• Partnerystė ir tinklaveika bei partnerystės 

organizacinių mechanizmų vystymas.

5. APLINKOS APSAUGA IR KLIMATO KAITOS 

POKYČIŲ ŠVELNINIMO PROJEKTAI

• Tausus gamtos išteklių vartojimas ir atstatymas 

(sumanus vartojimas;

• Maisto švaistymo problemos sprendimai;

• Atliekų valdymas;

• Atsinaujinančioji  energetika;

• Agroekologija ir agrarinė aplinkosauga.

SUMANIŲ 

KAIMŲ

TEMOS (II)



Strategija, teisės aktai, 

skelbimai apie 

kvietimus, 

renginius, konsultacijos, 

dažniausi klausimai

www.rokiskiovvg.lt
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XI kvietimas iki gegužės 3 d. 

• Ūkio ir verslo plėtra/ parama verslui plėtoti (iš EURI fondo likučiui)


