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Objektyvus poreikis plėtoti socialinių paslaugų lauką
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2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas (LR Vyriausybė, 2020), prieš tai 

pažangos programa iki 2030 m. (LR Vyriausybė, 2012).

2 TIKSLAS. Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos 

demografinę padėtį. (pranešėjos komentaras – uždaviniuose savanorystės akcentai)

2025 2030

Asmenys, patiriantys skurdo riziką ar 

socialinę atskirtį

procentai 26,3

(2019)

23 19,0

Absoliutaus skurdo lygis procentai 7,7

(2019)

6 4

Lietuvos gyventojų skaičius mln. 

gyventojų

2,79

(2019)

2,86 2,9

Registruotų bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis

procentai 8,4

(2019)

6,7 4,7

Laimės indeksas vieta ES 17

(2020)

13 ne 

žemesnė 

nei 10 

Socialinis kapitalas balai 42,6

(2019)

47 55

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas
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2021-2030 m. nacionalinis pažangos planas (LR Vyriausybė). 
7 TIKSLAS. Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį

2025 2030

Vidutinis BVP vienam gyventojui 

nuokrypis regionuose, palyginti su šalies 

BVP vienam gyventojui (to meto 

kainomis)

procentai 29,8

(2018)

24,3 19,8

Vidutinis gyvenimo kokybės indekso 

nuokrypis savivaldybėse, palyginti su 

savivaldybių gyvenimo kokybės indekso 

vidurkiu

indekso 

punktai

6,03

(2016)

5,03 3,53

Kaimiškųjų vietovių gyventojų vidutinių 

disponuojamų pajamų dalis, palyginti 

su miesto gyventojų vidutinėmis 

disponuojamomis pajamomis

procentai 80,1

(2018)

81 83

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas

Objektyvus poreikis plėtoti socialinių paslaugų lauką



5

7 TIKSLAS. Tvariai ir subalansuotai vystyti Lietuvos teritoriją ir mažinti regioninę atskirtį:

7.1 uždavinys. Stiprinti regionų 

ekonominį augimą, atsižvelgiant į 

jų potencialą

7.2 uždavinys. Didinti darbo 

vietų pasiekiamumą ir viešųjų 

paslaugų prieinamumą visiems

2025 2030

7.2.14. Savivaldybių viešųjų 

paslaugų, kurias teikia 

nevyriausybinės ir 

bendruomeninės organizacijos, 

dalis

procentai 7

(2018)

15 30

https://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/xvii-vyriausybe/strateginis-valdymas/2021-2030-m-nacionalinis-pazangos-planas

Objektyvus poreikis plėtoti socialinių paslaugų lauką
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VIII Socialinio verslo forumas‘ 2021 

Darbotvarkėje 4 temos: socialinio verslo teisinis reguliavimas, paslaugų 

perdavimas, poveikio matavimas ir socialinio poveikio investavimas.

Europoje egzistuoja apie 

2.8 milijonai socialinės 

ekonomikos organizacijų 

sudarančių 8% Europos 

sąjungos BVP. 

Socialinio verslo kontekstas Lietuvoje:

Socialinių inovacijų stoka 

Socialinių verslų trūkumas 

Viešųjų paslaugų perdavimo stoka 

Socialinio verslo žinomumo stoka 
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VIII Socialinio verslo forumas‘ 2021 

Darbotvarkėje 4 temos: socialinio verslo teisinis reguliavimas, paslaugų 

perdavimas, poveikio matavimas ir socialinio poveikio investavimas.

Viešųjų paslaugų teikimo 

proceso dalyviai: 

1) Valdžios institucijos –

savivaldybės; 

2) NVO, socialiniai ir 

ekonominiai partneriai; 

3) piliečiai, žmonės kurie gauna 

paslaugas. 

Santykis ir bendradarbiavimas 

tarp trijų blokų turėtų būti 

pastovus – siekiant, kad 

paslaugos būtų „arčiau žmonių“, 

suteikiant įrankius socialiniams 

partneriams sėkmingai veikti.

Viešųjų paslaugų perdavimo 

tikslai:

• Kuo įvairesnės pasirinkimo 

galimybės; 

• Labiau individualizuotos ir 

specializuotos paslaugos; 

• Paslaugos kokybiškesnės ir 

tvaresnės, ilgalaikis paslaugų 

teikimo užtikrinimas; 

• Didesnis teigiamas paslaugų 

poveikis; 

• Atsiranda naujos galimybės 

vystyti inovacijas. 
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VIII Socialinio verslo forumas‘ 2021 
Darbotvarkėje 4 temos: socialinio verslo teisinis reguliavimas, paslaugų 

perdavimas, poveikio matavimas ir socialinio poveikio investavimas.

IŠVADOS DĖL VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO:

• Stiprinti socialinių partnerių potencialą savivaldybių lygmeniu;

• Tobulinti paslaugų teikimą per organizacijų ir savivaldybių 

bendradarbiavimą per savivaldoje esamas struktūras

• Vyriausybės dėmesys – stiprinti nevyriausybinius partnerius, 

sudarytų palankią teisinę bazę.

• Socialinio verslo modelio plėtra ir pritaikymas teikiant viešąsias 

paslaugas.
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Rokiškio r. VVG teritorijos apklausa, 2020 m. liepos-

rugsėjo mėn.

173 atsakymai

Vandentiekis ir kanalizacija – 57,5 proc.

Globos reikalaujančių žmonių priežiūra – 45,1 proc.

Sveikatos apsaugos prieinamumas – 42,5 proc.

Viešojo susisiekimo paslaugų gerinimas – 41,6 proc.

Objektyvus poreikis plėtoti socialinių paslaugų lauką



Rokiškio kaimo VPS finansavimas
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2 203 072 Eur +  papildomas finansavimas 

pereinamuoju laikotarpiu iki 2025 m.) – 313 662 Eur

• Pereinamojo laikotarpio uždavinys – naujo 

laikotarpio VPS

Vietos projektams 1 762 477 Eur (80 proc.) iki 

papildomo finansavimo
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II. Vietos projektams 1.762 477 Eur

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.

Kultūros paveldas

Verslas

Bendradarbiavimas (turizmas)



Prioritetai ir priemonės

II. Verslumo skatinimas 

1 442 477 Eur
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I. Kaimų atnaujinimas, 

investuojant į paveldo, turizmo 

traukos objektus ir kaimų 

gyventojų viešųjų problemų 

sprendinius 

320 000 Eur

1.1. Kultūros ir gamtos paveldas

154 307 Eur

1.2. Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas

165 693 Eur

2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas

15 575 Eur

2.2. Ūkio ir verslo plėtra 

909 922 Eur

2.3. NVO socialinio verslo kūrimas 

ir plėtra

425 000 Eur

2.4. Bendradarbiavimas (turizmo sritis)

91 980 Eur
Savivaldybė prisideda 

kofinasavimu



Prioritetai ir priemonės
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I. Kaimų atnaujinimas, investuojant į paveldo, turizmo traukos 
objektus ir kaimų gyventojų viešųjų problemų sprendinius 
320 000 Eur

1.1. Kultūros ir gamtos paveldas

2 VP, skirta 154 307 Eur/ 

2 VP, sukontraktuota 154 297 

Eur

1.2. Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas 

(savanorystė) 4 VP 165 

693Eur/ 4 VP, sukontraktuota

141 784 Eur

Duokiškio 

KB
Duokiškio kaimo 

bendruomeninio 

centro kūrimas ir 

socialinių, 

kultūrinių bei 

aktyvaus 

laisvalaikio veiklų 

teikimas kaimo 

gyventojams

Ugniagesių 

savanorių 

draugija



Prioritetai ir priemonės

II. Verslumo skatinimas 1 442 477 Eur
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2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas 

2 VP, 15 575Eur/ 2 VP, sukontraktuota 15 575 Eur

2.2. Ūkio ir verslo plėtra 

865 000 Eur (pradžia 9 VP, 444 922Eur, plėtra 10 VP/ 465 000 Eur)

248 000Eur (pradžia 9 VP, 444 887Eur, plėtra 11 VP/ 447 130 Eur)

2.3. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

5 VP, 425 000 Eur/ 3 VP, 254 990 Eur  

2.4. Bendradarbiavimas (turizmo sritis)

2 VP, 91 980 Eur/ 2 VP, 78990 Eur

Dėmesys



VIII kvietimas (2021 m. rugsėjo – spalio mėn.)

• Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas

• Ūkio ir verslo plėtra 

• NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra

Strategija, teisės 

aktai, skelbimai apie 

kvietimus, 

renginius, 

konsultacijos, 

dažniausi klausimai

www.rokiskiovvg.lt
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