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Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija

Įmonių socialinės atsakomybės 

skatinimas
Lietuvos verslo konfederacija Partneris 2020-07-02 Nustatyta neatitikimų

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos

Jaunimo socialinių kompetencijų 

didinimas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos

Vykdytojas 2020-07-08 Nevyko

Viešoji įstaiga "Žmogaus socialinės 

raidos tyrimų centras"

SAVANORYSTĖS KELRODIS: MES 

REIKALINGI

Viešoji įstaiga "Žmogaus socialinės 

raidos tyrimų centras"
Vykdytojas 2020-07-08 Vyko

Molėtų rajono savivaldybės 

administracija

Kompleksinių paslaugų šeimai 

prieinamumo didinimas Molėtų rajono 

savivaldybėje

Universalus daugiafunkcis centras 

"Kaimynystės namai", VšĮ
Partneris 2020-07-08 Nustatyta neatitikimų

Viešoji įstaiga "Inovatorių slėnis" Socifakcija Viešoji įstaiga "Inovatorių slėnis" Vykdytojas 2020-07-08 Vyko

Uždaroji akcinė bendrovė "Aktyvios 

idėjos"

Jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyva 

Švenčionių mieste

Uždaroji akcinė bendrovė "Aktyvios 

idėjos"
Vykdytojas 2020-07-08 Vyko

VšĮ "ALFA CENTRAS"

Socialiai pažeidžiamų vyrų ir jaunuolių 

problemų atpažinimas ir sprendimų 

modeliavimas darbinės integracijos 

perspektyvoje

Vyrų krizių centras Partneris 2020-07-10 Nevyko

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų 

rajono savivaldybėje

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-07-10 Nevyko

Marijampolės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos skatinimas 

Kalvarijos, Kazlų Rūdos ir Marijampolės 

savivaldybėse

Marijampolės savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-07-10 Nevyko

Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija "Šakių viltis"

Negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių 

integracija į visuomenę

Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija "Šakių viltis"
Vykdytojas 2020-07-10 Nevyko

Kalvarijos gimnazija Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė Kalvarijos gimnazija Vykdytojas 2020-07-10 Vyko

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija
Socialinės atskirties mažinimas per 

integraciją į darbo rinką
Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapija Vykdytojas 2020-07-13 Nevyko

Kretingos rajono savivaldybės 

administracija

Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono 

šeimoms teikimas
Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras Partneris 2020-07-13 Nustatyta neatitikimų

Kretingos rajono savivaldybės 

administracija

Kompleksinių paslaugų Kretingos rajono 

šeimoms teikimas
Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras Partneris 2020-07-13 Nevyko

Akmenės rajono socialinių paslaugų 

namai

Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios 

Akmenės mieste

Akmenės rajono socialinių paslaugų 

namai
Vykdytojas 2020-07-13 Nustatyta neatitikimų

Skuodo krašto bendruomenė
Sociokultūrinių paslaugų teikimas 

paslaugų centre „Kartų namai“
Skuodo krašto bendruomenė Vykdytojas 2020-07-13 Vyko

Biudžetinė įstaiga Mažeikių rajono 

socialinių paslaugų tarnyba

Socialinių paslaugų plėtra Mažeikių 

mieste
Asociacija "Bendraukime" Partneris 2020-07-13 Vyko

UAB "Mokesčių labirintai" Daugiau žinių - daugiau galimybių UAB "Mokesčių labirintai" Vykdytojas 2020-07-13 Nevyko

Palangos miesto savivaldybės 

administracija

Kompleksinių paslaugų šeimai 

organizavimas ir teikimas Palangos 

miesto savivaldybėje

Labdaros ir paramos fondas "Dienvidis" Partneris 2020-07-14 Nustatyta neatitikimų

Lietuvos vaikų vėžio asociacija 

"Paguoda"
Pozityvių Pokyčių Olimpiada

Lietuvos vaikų vėžio asociacija 

"Paguoda"
Vykdytojas 2020-07-14 Vyko

Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos 

gelmės"
Gluosnių kūrybinės dirbtuvės

Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos 

gelmės"
Vykdytojas 2020-07-14 Nevyko

Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos 

gelmės"
Gluosnių kūrybinės dirbtuvės

Viešoji įstaiga "Kultūros centras Kūrybos 

gelmės"
Vykdytojas 2020-07-14 Nustatyta neatitikimų

Vietos veiklos grupė "Rietavo 

iniciatyvos"
VEIK RIETAVE

Vietos veiklos grupė "Rietavo 

iniciatyvos"
Vykdytojas 2020-07-14 Nevyko

UAB "Meteltera"
Įmonių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas darbo vietoje
UAB "ADMEN" Partneris 2020-07-14 Vyko

UAB "Meteltera"
Įmonių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas darbo vietoje
UAB "ADMEN" Partneris 2020-07-14 Vyko

UAB "Meteltera"
Įmonių darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas darbo vietoje
UAB "ADMEN" Partneris 2020-07-14 Nevyko

Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir 

paramos fondas

Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir 

aktyvų gyvenimo būdą

Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir 

paramos fondas
Vykdytojas 2020-07-17 Vyko

Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir 

paramos fondas

Vaikų ir paauglių įtraukimas į sveiką ir 

aktyvų gyvenimo būdą

Baltijos "Gyvenimo meno" labdaros ir 

paramos fondas
Vykdytojas 2020-07-17 Vyko

World Courier (Lithuania), UAB
World Courier (Lithuania), UAB 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
World Courier (Lithuania), UAB Vykdytojas 2020-07-17 Nevyko

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS 

"Kartu saldu"
PADRĄSINIMO DOVANA

VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠEIMOS CENTRAS 

"Kartu saldu"
Vykdytojas 2020-07-18 Vyko

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos skatinimas ir 

moksleivių sveikatos raštingumo 

ugdymas Vilniaus mieste

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-07-20 Vyko

Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai

Socialinės priežiūros paslaugos Šv. 

Juozapo globos namų labdaros valgyklos 

„Betliejus“ lankytojams

Viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai Vykdytojas 2020-07-22 Vyko

Panevėžio vietos veiklos grupė Pagalba verslo pradžiai Panevėžio vietos veiklos grupė Vykdytojas 2020-07-22 Nevyko

Kupiškio etnografijos muziejus
Jaunimo socialinės atskirties mažinimas 

Kupiškio mieste
Kupiškio etnografijos muziejus Vykdytojas 2020-07-22 Nevyko

Marijampolės jaunimo organizacijų 

taryba "Apskritas stalas"

Regioninių jaunimo organizacijų tarybų 

apskritalizacija

VšĮ "Visuomenės ir verslo plėtros 

institutas"
Partneris 2020-07-22 Nustatyta neatitikimų

VšĮ Trakų švietimo centras Esame veiklūs ir reikalingi VšĮ Trakų švietimo centras Vykdytojas 2020-07-23 Vyko

Viešoji įstaiga "DEKO RESTO" „Keramikos studija visiems„ Viešoji įstaiga "DEKO RESTO" Vykdytojas 2020-07-23 Nustatyta neatitikimų

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

„Gerovės užtikrinimas teikiant 

kompleksines paslaugas negalią 

turintiems asmenims, gaunantiems 

ilgalaikės socialinės globos paslaugas„

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras Vykdytojas 2020-07-23 Vyko

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų Ukmergės filialas

Ukmergės neaktyvių darbingų asmenų 

ekonominio aktyvumo ir neįgaliųjų 

integracijos į darbo rinką gerinimas 

suteikiant jiems reikalingus įgūdžius

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų 

rūmų Ukmergės filialas
Vykdytojas 2020-07-23 Vyko

Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS 

CENTRAS

Socialinę atskirtį dėl teistumo patiriančių 

asmenų integracija į darbo rinką

Viešoji įstaiga JAUNIMO KARJEROS 

CENTRAS
Vykdytojas 2020-07-28 Nevyko

Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos skatinimas Kauno 

mieste

Kauno miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-07-28 Vyko

VšĮ Koučingo klubas

Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių 

miesto VVG vaikų  užimtumo 

organizavimas

VšĮ Koučingo klubas Vykdytojas 2020-07-28 Vyko

Kėdainių profesinio rengimo centras
G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai – naujos 

galimybės
Kėdainių profesinio rengimo centras Vykdytojas 2020-07-28 Nevyko

Kauno miesto savivaldybės administracija Tarptautinės grupės ikimokyklinukams Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“ Partneris 2020-07-28 Vyko

UAB "Tribe payments"

UAB „Tribe payments„ darbuotojų 

kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas 

prisitaikant prie ūkio pokyčių

UAB "Tribe payments" Vykdytojas 2020-07-28 Vyko

UAB "Tribe payments"

UAB „Tribe payments„ darbuotojų 

kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas 

prisitaikant prie ūkio pokyčių

UAB "Tribe payments" Vykdytojas 2020-07-28 Vyko

UAB "Tribe payments"

UAB „Tribe payments„ darbuotojų 

kompetencijų ir įgūdžių tobulinimas 

prisitaikant prie ūkio pokyčių

UAB "Tribe payments" Vykdytojas 2020-07-28 Vyko

Rietavo savivaldybės administracija
Kompleksinės paslaugos kiekvienai 

Rietavo savivaldybės šeimai
Rietavo socialinių paslaugų centras Partneris 2020-07-29 Vyko

Rietavo savivaldybės administracija
Kompleksinės paslaugos kiekvienai 

Rietavo savivaldybės šeimai
Pelaičių bendruomenė Partneris 2020-07-29 Vyko

Rietavo miesto vietos veiklos grupė MOBILUS PASLAUGŲ CENTRAS Rietavo miesto vietos veiklos grupė Vykdytojas
 

2020-07-29 
Nustatyta neatitikimų

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija

Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių 

rajone
VšĮ Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai Partneris 2020-07-29 Vyko

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos skatinimas 

Kaišiadorių rajono savivaldybėje

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-07-29 Vyko

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras

Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių 

rajono savivaldybėje

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras
Vykdytojas 2020-07-30 Nustatyta neatitikimų

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė

Rokiškio miesto VVG 2014 - 2020 m. 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimas ir 

administravimas

Rokiškio miesto vietos veiklos grupė Vykdytojas 2020-07-30 Nustatyta neatitikimų

VšĮ "Sprendimų centras" Persikvalifikuok VšĮ "Sprendimų centras" Vykdytojas 2020-07-30 Nevyko

Visagino verslo plėtros agentūra Pagalba jaunam smulkiajam verslui Visagino verslo plėtros agentūra Vykdytojas 2020-07-30 Vyko


