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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo 

pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 
Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(toliau -  paramos 

lėšos) suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE  

1.1. Uždavinys: INTEGRUOTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIUS ASMENIS IR JŲ ŠEIMOS NARIUS Į VISUOMENĘ 

1.1.1. Veiksmas: Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas 

124 688,52 10 842,49 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (4 (keturi) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-02 – 2019-06-14 laikotarpiu. 

Vienas iš projektinių pasiūlymų vertinimo metu buvo įrašytas į rezervinių sąrašą. Pareiškėjams 2019 m. III-IV ketv. pateikus projektų paraiškas 

įgyvendinančiajai institucijai, vyko jų vertinimas, kuris visais minimais atvejais buvo teigiamas. Finansavimo sutartys pasirašytos 2020 m. sausio 

mėn. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.1.1 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat juose numatyta naudoti 99,99 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos 

paramos lėšų sumos.  
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1.1.2. Veiksmas: Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių 

ugdymo mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas   

146 073,03 12 702,03 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (3 (trys) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-02 – 2019-06-14 laikotarpiu. 

Pareiškėjams 2019 m. III-IV ketv. pateikus projektų paraiškas įgyvendinančiajai institucijai, vyko jų vertinimas, kuris visais minimais atvejais 

buvo teigiamas. Finansavimo sutartys pasirašytos 2020 m. sausio mėn. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.1.2 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat juose numatyta naudoti 99,98 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos 

paramos lėšų sumos. 

1.2. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, PABĖGĖLIAMS IR KITŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 

PATIRIANČIŲ GRUPIŲ ASMENIMS INTEGRUOJANT JUOS Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ 

1.2.1. Veiksmas: Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą 

su kitų VVG organizacijomis)  

223 955,60 19 474,42 1 (vienas) 0 (nulis) 36 352,67 3 161,10 0,00 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (6 (šeši) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-02 – 2019-06-14 laikotarpiu. 

Pareiškėjams 2019 m. III-IV ketv. pateikus projektų paraiškas įgyvendinančiajai institucijai, vyko jų vertinimas, kuris 4 (keturioms) paraiškoms 

buvo teigiamas, o 2 (dvi) paraiškos buvo atsiimtos ir jau 2020 m. pateiktos iš naujo. Iš 4 (keturių) finansavimo sutarčių 1 (viena) buvo sudaryta 

2019 m., kitos 3 (trys) 2020 m. sausio mėn. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo sudaryta 1 (viena) projekto finansavimo sutartis. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.2.1 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat juose numatyta naudoti 99,47 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos 

paramos lėšų sumos. 
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1.2.2. Veiksmas: Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant  socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims  

10 570,80 919,20 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymus pagal strategijos 1.2.2 veiksmą buvo kviečiama teikti Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-02 – 2019-06-14 

laikotarpiu, tačiau nebuvo gautas nė vienas projektinis pasiūlymas.  

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo sudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis negalėtų būti mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį (8 proc.). 

5. Atsižvelgiant į tai, kad šiam veiksmui nebuvo gauta projektinių pasiūlymų yra numatoma 2020 m. I ketv. skelbti Kvietimą Nr. 3.  

2. Tikslas: AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ  

2.1. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIUS DARBINGUS GYVENTOJUS INTEGRUOTIS Į DARBO RINKĄ 

2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims  

234 716,97 20 410,17 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (3 (trys) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 2 metu, kuris vyko 2019-09-02 – 2019-10-17 laikotarpiu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu (2019 m. IV ketv.) vyko šių projektinių pasiūlymų vertinimas. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų 

procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 2 2.1.1 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose, įtrauktuose į Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, yra numatytos visos veiksmo 

aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat juose numatyta naudoti 99,95 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos. 

2.1.2. Veiksmas: Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis  

28 055,43 2 439,63 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (2 (du) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 2 metu, kuris vyko 2019-09-02 – 2019-10-17 laikotarpiu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu (2019 m. IV ketv.) vyko šių projektinių pasiūlymų vertinimas. 1 (vienas) iš jų, dėl paramos lėšų trūkumo, buvo įtrauktas 

į Rezervo vietos projektų sąrašą Nr. 2. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniame pasiūlyme veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų 

procentinę dalį. 
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5. Kvietimo Nr. 2 2.1.2 veiksmo projektiniame pasiūlyme, įtrauktame į Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, yra numatytos visos veiksmo 

aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat jame numatyta naudoti 98,02 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos. 

2.2. Uždavinys: SUDARYTI SĄLYGAS UŽSIIMTI SAVARANKIŠKA VEIKLA IR TEIKTI KONSULTACINĘ PAGALBĄ VERSLO 

PRADŽIOJE  

2.2.1. Veiksmas: Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams 

138 000,00 12 000,00 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (3 (trys) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 2 metu, kuris vyko 2019-09-02 – 2019-10-17 laikotarpiu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu (2019 m. IV ketv.) vyko šių projektinių pasiūlymų vertinimas. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų 

procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 2 2.2.1 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose, įtrauktuose į Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2,  yra numatytos visos veiksmo 

aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat juose numatyta naudoti 99,53 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos. 

2.2.2. Veiksmas: Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų aktualių verslui teikimas jauno verslo 

subjektams  

49 615,60 4 314,42 0 (nulis) 0 (nulis) --- --- 0,00 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektiniai pasiūlymai (2 (du) vnt.) pagal šį veiksmą buvo gauti Kvietimo Nr. 2 metu, kuris vyko 2019-09-02 – 2019-10-17 laikotarpiu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu (2019 m. IV ketv.) vyko šių projektinių pasiūlymų vertinimas. 1 (vienas) iš jų, dėl paramos lėšų trūkumo, buvo įtrauktas 

į Rezervo vietos projektų sąrašą Nr. 2. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniame pasiūlyme veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų 

procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 2 2.2.2 veiksmo projektiniame pasiūlyme, įtrauktame į Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, yra numatytos visos veiksmo 

aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių,  taip pat jame numatyta naudoti 97,71 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos. 
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1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

plėtros 

projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros 

projekto 

vykdytojo 

pavadinimas 

Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti 

rezultatus 

1. „Sidabrinė 

linija“ 

Kėdainiuose: 

pagalba 

senjorų, 

neįgaliųjų ir 

pabėgėlių 

integracijai į 

visuomenės 

gyvenimą 

M. Čiuželio 

labdaros ir 

paramos 

fondas 

36 352,67 Projekto  tikslas – prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos 

gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei 

socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į 

savanorišką veiklą. 

Įgyvendinant projektą Kėdainiuose bus vykdomos šios veiklos, tiesiogiai 

prisidedančios prie tikslinių grupių padėties pagerinimo: 

1. Informaciniai-kultūriniai renginiai - vakaronės tikslinėms grupėms ir miesto 

bendruomenei su meno saviveiklos kolektyvų iš Kauno miesto VVG koncertine 

programa. 

2. Edukaciniai-savanorių atrankos renginiai pagal temas: sveiko ir aktyvaus senėjimo 

skatinimas, senyvų žmonių pilietiškumo, teisių ir interesų gynimo įgūdžių ugdymas, 

taikant meno terapijos metodus.  

3. Savanorių mokymai ir savanoriškos veiklos atlikimo „Sidabrinėje linijoje“ 

organizavimas. 

4. Draugystės, bendravimo ir pagalbos „Sidabrinės linijos" telefonu teikimas tikslinių 

grupių atstovams, pasitelkiant savanorius.                                  . 

Numatomi rezultatai:  

- suorganizuotos sociokultūrinės veiklos tikslinių grupių atstovams (90 asm.) ir 

bendruomenės nariai;  

- atrinkta, apmokyta ir į projekto veiklas įtraukta 30 savanorių;                                                                                            

- suteiktos "Sidabrinės linijos" paslaugos 30 tikslinių grupės atstovų.                                                        

Numatomi pasiekti šie dalyvių situacijos teigiami pokyčiai:    

- sumažėjusi socialinė atskirtis ir vienišumas;  

- patobulinti pilietiškumo, žmogaus teisių gynimo, socialinės atsakomybės įgūdžiai;                                                   

- pagerėjusi emocinė savijauta. 
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1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas  Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, kurie 

įtraukti į vietos 

plėtros projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta pasiekti 

rodiklio reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE  

1.1. Uždavinys: INTEGRUOTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIUS ASMENIS IR JŲ ŠEIMOS NARIUS Į VISUOMENĘ  
Rezultato rodikliai: 
Socialinių  partnerių  

organizacijose  ar  NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės   nariai)   

dalis   praėjus   6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

23 28 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 

Darbingi  asmenys  

(vietos  bendruomenės 

nariai), kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo dėl 

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo projekto 

veiklose    (praėjus  6  

mėnesiams  po  

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose) 

7 63 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes) 

329 615 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 
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Projektų,  kuriuos  

visiškai  arba  iš  

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius 

4 7 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 

Socialinės rizikos 

šeimose augančių 

vaikų, dalyvaujančių 

dienos centrų 

veiklose, skaičius 

19 29 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 

1.2. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, PABĖGĖLIAMS IR KITŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 

PATIRIANČIŲ GRUPIŲ ASMENIMS INTEGRUOJANT JUOS Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ 
Rezultato rodikliai: 
Socialinių  partnerių  

organizacijose  ar  NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės   nariai)   

dalis   praėjus   6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

9 28 5 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

Darbingi  asmenys  

(vietos  bendruomenės 

nariai), kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo dėl 

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo projekto 

veiklose    (praėjus  6  

mėnesiams  po  

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose) 

38 63 5 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes) 

445 607 90 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 
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Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius 

5 7 1 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

Nevyriausybinių    

organizacijų    

veiklose 

dalyvaujančių,  

socialinę  atskirtį  

patiriančių senjorų ir 

neįgaliųjų, asmenų 

skaičius 

117 385 20 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

Nevyriausybinių    

organizacijų    

veiklose 

savanoriaujančių   

asmenų,   

nepriklausančių 

organizacijai, skaičius 

21 59 30 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

Įgyvendintų bendrų 

su kitų miesto VVG 

BIVP projektų 

skaičius 

3 6 1 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

Įgyvendintų  BIVP  

projektų, susijusių  su 

pabėgėlių integracija, 

skaičius 

1 6 1 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

tik 2019 m. gruodžio 20 d. buvo pradėtas 

įgyvendinti pirmasis vietos veiklos projektas. 

2. Tikslas: AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ  

2.1. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIUS DARBINGUS GYVENTOJUS INTEGRUOTIS Į DARBO RINKĄ 
Rezultato rodikliai: 
BIVP  projektų  veiklų  

dalyvių,  kurių  padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

33 41 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, 

kadangi pagal šį VPS tikslą/uždavinį vietos 

plėtros projektų projektiniai pasiūlymai buvo 

surinkti 2019 m. pabaigoje vykusio Kvietimo Nr. 
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2 metu (2019-09-02 – 2019-10-17) ir jie dar nėra 

patvirtinti bei pradėti įgyvendinti. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes) 

165 260 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, 

kadangi pagal šį VPS tikslą/uždavinį vietos 

plėtros projektų projektiniai pasiūlymai buvo 

surinkti 2019 m. pabaigoje vykusio Kvietimo Nr. 

2 metu (2019-09-02 – 2019-10-17) ir jie dar nėra 

patvirtinti bei pradėti įgyvendinti. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius 

1 4 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, 

kadangi pagal šį VPS tikslą/uždavinį vietos 

plėtros projektų projektiniai pasiūlymai buvo 

surinkti 2019 m. pabaigoje vykusio Kvietimo Nr. 

2 metu (2019-09-02 – 2019-10-17) ir jie dar nėra 

patvirtinti bei pradėti įgyvendinti. 

2.2. Uždavinys: SUDARYTI SĄLYGAS UŽSIIMTI SAVARANKIŠKA VEIKLA IR TEIKTI KONSULTACINĘ PAGALBĄ VERSLO 

PRADŽIOJE 
Rezultato rodikliai: 
BIVP  projektų  veiklų  

dalyvių,  kurių  padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

33 69 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, 

kadangi pagal šį VPS tikslą/uždavinį vietos 

plėtros projektų projektiniai pasiūlymai buvo 

surinkti 2019 m. pabaigoje vykusio Kvietimo Nr. 

2 metu (2019-09-02 – 2019-10-17) ir jie dar nėra 

patvirtinti bei pradėti įgyvendinti. 

Produkto rodikliai: 

BIVP  projektų  

veiklų  dalyviai  

(įskaitant  visas 

tikslines grupes) 

33 88 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, 

kadangi pagal šį VPS tikslą/uždavinį vietos 

plėtros projektų projektiniai pasiūlymai buvo 

surinkti 2019 m. pabaigoje vykusio Kvietimo Nr. 

2 metu (2019-09-02 – 2019-10-17) ir jie dar nėra 

patvirtinti bei pradėti įgyvendinti. 
Naujų  verslų,  pradėtų  

dėl  BIVP  projektų 

įgyvendinimo, skaičius 

20 

 

 

10 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, 

kadangi pagal šį VPS tikslą/uždavinį vietos 

plėtros projektų projektiniai pasiūlymai buvo 

surinkti 2019 m. pabaigoje vykusio Kvietimo Nr. 
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2 metu (2019-09-02 – 2019-10-17) ir jie dar nėra 

patvirtinti bei pradėti įgyvendinti. 
 

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį) 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. Nepakankamos pareiškėjų kompetencijos rengiant 

projektinius pasiūlymus 

Kadangi buvo stebimas išankstinis būsimų pareiškėjų susidomėjimas dalyvauti 

projektų konkurse, tačiau buvo išsakyta nuomonė, jog yra silpnas būsimų 

pareiškėjų pasirengimas rengti projektinius pasiūlymus, VVG kvietimų metu 

organizavo papildomus viešus mokymus, informacinį seminarą, kurie nebuvo 

numatyti Administravimo paraiškoje. 

2. Kvietimo Nr.1 metu, buvo gauta pareiškėjo vieno iš 

pareiškėjų pretenzija dėl VVG pasiūlymo vertinimo 

procedūros sustabdymo. 

Nedelsiant KMVVG raštu kreipėsi į VRM ir ESFA dėl gautos pretenzijos 

perduodant visą turimą medžiagą. Buvo atsižvelgta į VRM teisininkų 

rekomendacijas ir atnaujinus Kvietimo Nr.1 vertinimo procedūrą vertinimas 

užbaigtas pareiškėją tenkinančiu sprendimu. 

3. Kvietimo Nr.2 metu, vienas pareiškėjas pateikė net 3 

pasiūlymus į skirtingus veiksmus. 

Atsižvelgiant į aplinkybes, jog vertinimo metu Kvietimo dokumentai negali būti 

keičiami, VVG valdybos narių sprendimu, nutarta pakeisti sekančio Kvietimo 

(Nr.3) dokumentų sąlygas dėl pareiškėjų galėjimo vienu metu teikti ir 

įgyvendinti ne daugiau kaip 1 projektą. 

4.  Sustabdyta projektų vertinimo procedūra  Dėl besikeičiančių teisės aktų redakcijos įsigaliojimo Kvietimo Nr. 1 ir Nr.2 

pareiškėjams buvo suteikta galimybė laikinai sustabdyti pateiktų Agentūrai 

projektų vertinimo procedūrą, ko pasėkoje ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta tik 

1 finansavimo sutartis. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo 

struktūros /įmonės (toliau 

– verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 
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(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 20 

11 8 1vnt. ( iš 3 asm.) 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

- - 1 (iš 3 asm.) 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

2 2 1 (iš 3 asm.) 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 16 

9 6 1vnt. (iš 3 asm.) 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:  

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose). 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, valdymo 

organų narių kompetencijų 

stiprinimo veiklos (mokymai, 

keitimosi su kitomis VVG gerąja 

patirtimi renginiai 

Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) Įvykusių mokymų / 

renginių data, 

trukmė (tiksli data, 

val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

3.1.1 Miesto VVG darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas 

Seminaras „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas miestuose“, kurį 

organizavo LR Vidaus reikalų ministerija 

bei Europos socialinis fondo agentūra 

2019-02-06, 4 val. 2 

3.1.2 Miesto VVG darbuotojų ir valdymo 

organų narių kompetencijų 

stiprinimas 

,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 

miestuose ir Strategijų administravimas“, 

kurį organizavo LR Vidaus reikalų 

ministerija bei Europos socialinis fondo 

agentūra 

2019-02-15, 4 val. 5 

3.1.3 Miesto VVG darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas 

Europos socialinio fondo agentūros 

organizuotas seminaras pagal priemonę 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas" 

2019-05-23, 4 val. 2 

3.1.4 Miesto VVG darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas 

„Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

(BIVP) strategijų įgyvendinimas“ 

2019-10-24/25d.,12 

val. 

2 
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3.1.5. Dalinimosi VVG patirtimi su 

kitomis VVG, pasikeitimas gerąja 

patirtimi, informacija, žiniomis ir tt. 

 

Miestų VVG tinklo susirinkimas 2019-10-24, 2 val. 2 

3.1.6. Dalinimosi VVG patirtimi su 

kitomis VVG, pasikeitimas gerąja 

patirtimi, informacija, žiniomis ir tt. 

 

Miestų VVG tinklo susirinkimas 2019-04-25, 2 val. 1 

3.1.7. Dalinimosi VVG patirtimi su 

kitomis VVG, pasikeitimas gerąja 

patirtimi, informacija, žiniomis ir tt. 

Miestų VVG tinklas, socialiniuose 

tinkluose sukurta Facebook grupė 

Visą ataskaitinį 

laikotarpį 

3 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų 

trukmė (tiksli data, 

val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

3.1.7 Kvietimo Nr.1 pareiškėjų mokymai I kvietimo dokumentų ir projektų 

atrankos kriterijų pristatymas. 

2019-05-03, 4 val.  22 

3.1.8 Kvietimo Nr.1 pareiškėjų mokymai 1. Projektų idėjų generavimas.  

2. Paraiškų pildymas ir biudžeto 

skaičiavimas. 

3. Papildomų pridedamų dokumentų 

teikimo poreikio nustatymas. 

2019-05-23, 4val. 22 

3.1.9 Kvietimo Nr.1 pareiškėjų mokymai 1. Paraiškų pildymo ir biudžeto 

skaičiavimas. 

2. Papildomų pridedamų dokumentų 

teikimo poreikio nustatymas. 

2019-06-06, 4val. 18 
 

3.1.10 Kvietimo Nr.2 pareiškėjų mokymai II kvietimo dokumentų ir projektų 

atrankos kriterijų pristatymas. 

2019-09-11, 4val. 10 

3.1.11 Kvietimo Nr.2 pareiškėjų mokymai 1. Projektų idėjų generavimas.  

2. Paraiškų pildymas ir biudžeto 

skaičiavimas. 

3. Papildomų pridedamų dokumentų 

teikimo poreikio nustatymas. 

2019-09-18, 4val. 12 

3.1.12 Kvietimo Nr.2 pareiškėjų mokymai 1. Paraiškų pildymo ir biudžeto 

skaičiavimas. 

2. Papildomų pridedamų dokumentų 

teikimo poreikio nustatymas. 

2019-10-08, 4val. 8 
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3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada 

(metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

3.2.1 KMVVG interneto svetainė http://www.kedainiumiestovvg.lt/: 

Naujienų skiltyje skelbiama: 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/157-pasirasyta-pirmoji-vietos-projekto-

vykdymo-sutartis 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/155-del-keiciamu-kvietimo-dokumentu-

stabdomas-paraisku-teikimas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-

strategiju-igyvendinimas 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/154-naujas-privaciu-interesu-

deklaravimas 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/148-kedainiu-miesto-vvg-dalyvavo-

mokymuose 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/145-vyks-mokymai-vvg-valdybos-

nariams 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/143-vyks-mokymai-pareiskejams-ir-

projektu-vykdytojams 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/142-kvietimas-teikti-projektinius-

pasiulymus-nr-2 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/141-kedainiu-miesto-vvg-kviecia-i-

viesa-informacini-rengini 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/140-patvirtintas-pirmasis-siulomas-

finansuoti-vietos-pletros-projektu-sarasas-nr-1 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/139-vyks-kvietimo-nr-1-projektu-

atrankos-posedis 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/138-kvieciamas-valdybos-nariu-

susirinkimas 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/137-kvieciame-vvg-narius-dalyvauti-

visuotiniame-rinkiminiame-susirinkime 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/136-kvieciame-busimus-pareiskejus-

dalyvauti-mokymuose-2 

Ataskaitinio laikotarpio metu informacija buvo skelbta 

31 kartą: 

Naujienų skiltyje paskelbtos 25 informacinės žinutės ir 

pranešimai dėl priemonės ir Strategijos įgyvendinimo eigos 

(Kvietimų ir mokymų organizavimo, paraiškų vertinimo, 

Strategijos keitimo ir tt.). 

Kvietimai skiltyje paskelbtos - 3 žinutės. 

Aktuali informacija paskelbtos - 3 žinutės. 

 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/
http://www.kedainiumiestovvg.lt/157-pasirasyta-pirmoji-vietos-projekto-vykdymo-sutartis
http://www.kedainiumiestovvg.lt/157-pasirasyta-pirmoji-vietos-projekto-vykdymo-sutartis
http://www.kedainiumiestovvg.lt/155-del-keiciamu-kvietimo-dokumentu-stabdomas-paraisku-teikimas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/155-del-keiciamu-kvietimo-dokumentu-stabdomas-paraisku-teikimas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/155-del-keiciamu-kvietimo-dokumentu-stabdomas-paraisku-teikimas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/154-naujas-privaciu-interesu-deklaravimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/154-naujas-privaciu-interesu-deklaravimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/148-kedainiu-miesto-vvg-dalyvavo-mokymuose
http://www.kedainiumiestovvg.lt/148-kedainiu-miesto-vvg-dalyvavo-mokymuose
http://www.kedainiumiestovvg.lt/145-vyks-mokymai-vvg-valdybos-nariams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/145-vyks-mokymai-vvg-valdybos-nariams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/143-vyks-mokymai-pareiskejams-ir-projektu-vykdytojams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/143-vyks-mokymai-pareiskejams-ir-projektu-vykdytojams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/142-kvietimas-teikti-projektinius-pasiulymus-nr-2
http://www.kedainiumiestovvg.lt/142-kvietimas-teikti-projektinius-pasiulymus-nr-2
http://www.kedainiumiestovvg.lt/141-kedainiu-miesto-vvg-kviecia-i-viesa-informacini-rengini
http://www.kedainiumiestovvg.lt/141-kedainiu-miesto-vvg-kviecia-i-viesa-informacini-rengini
http://www.kedainiumiestovvg.lt/140-patvirtintas-pirmasis-siulomas-finansuoti-vietos-pletros-projektu-sarasas-nr-1
http://www.kedainiumiestovvg.lt/140-patvirtintas-pirmasis-siulomas-finansuoti-vietos-pletros-projektu-sarasas-nr-1
http://www.kedainiumiestovvg.lt/139-vyks-kvietimo-nr-1-projektu-atrankos-posedis
http://www.kedainiumiestovvg.lt/139-vyks-kvietimo-nr-1-projektu-atrankos-posedis
http://www.kedainiumiestovvg.lt/138-kvieciamas-valdybos-nariu-susirinkimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/138-kvieciamas-valdybos-nariu-susirinkimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/137-kvieciame-vvg-narius-dalyvauti-visuotiniame-rinkiminiame-susirinkime
http://www.kedainiumiestovvg.lt/137-kvieciame-vvg-narius-dalyvauti-visuotiniame-rinkiminiame-susirinkime
http://www.kedainiumiestovvg.lt/136-kvieciame-busimus-pareiskejus-dalyvauti-mokymuose-2
http://www.kedainiumiestovvg.lt/136-kvieciame-busimus-pareiskejus-dalyvauti-mokymuose-2


15 
 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/135-kvietimas-teikti-projektinius-

pasiulymus-nr-1 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/134-svarbi-informacija-pareiskejams 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/133-vvg-darbuotojai-tobulino-

kompetencijas 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/129-vyko-mokymai-pareiskejams 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/128-kvieciame-teikti-projektinius-

pasiulymus 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/127-vyks-vvg-valdybos-nariu-posedis 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/126-kvieciame-busimus-pareiskejus-

dalyvauti-mokymuose 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/123-informacija-del-pabegeliu-

integracijos-projektu 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/122-vyks-vvg-valdybos-nariu-

susirinkimas 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/121-saukiamas-visuotinis-ataskaitinis-

vvg-nariu-susirinkimas 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/120-kedainiu-miesto-vvg-pradzia 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/119-norite-igyvendinti-savo-projekta-ir-

turite-ideja-kuri-atitinka-vietos-pletros-strategijoje-keliamus-tikslus-

kreipkites-i-miesto-vvg 

Kvietimai skiltyje skelbiama: 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai 

Aktuali informacija skiltyje skelbiama: 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/aktuali-informacija 

3.2.2 Kėdainių r. savivaldybės svetainė http://www.kedainiai.lt/ 

 

Visą ataskaitinį laikotarpį. Išviso paskelbtos 6 informacinės 

žinutės ir pranešimai dėl priemonės ir Strategijos 

įgyvendinimo eigos (Kvietimų ir mokymų organizavimo, 

paraiškų vertinimo, Strategijos keitimo ir tt.). 

3.2.3 Laikraštis ,,Rinkos aikštė“ http://www.rinkosaikste.lt/ 

 

Visą ataskaitinį laikotarpį. Išviso paskelbtos 2 informacinės 

žinučių ir pranešimų dėl priemonės ir Strategijos 

įgyvendinimo eigos (Kvietimų ir mokymų organizavimo, 

paraiškų vertinimo, Strategijos keitimo ir tt.). 

3.2.4 Laikraštis ,,Kėdainių mugė“ https://muge.eu/ 

 

Visą ataskaitinį laikotarpį. Išviso paskelbtos 2 informacinės 

žinutės ir pranešimai dėl priemonės ir Strategijos 

http://www.kedainiumiestovvg.lt/135-kvietimas-teikti-projektinius-pasiulymus-nr-1
http://www.kedainiumiestovvg.lt/135-kvietimas-teikti-projektinius-pasiulymus-nr-1
http://www.kedainiumiestovvg.lt/134-svarbi-informacija-pareiskejams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/133-vvg-darbuotojai-tobulino-kompetencijas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/133-vvg-darbuotojai-tobulino-kompetencijas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/129-vyko-mokymai-pareiskejams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/128-kvieciame-teikti-projektinius-pasiulymus
http://www.kedainiumiestovvg.lt/128-kvieciame-teikti-projektinius-pasiulymus
http://www.kedainiumiestovvg.lt/127-vyks-vvg-valdybos-nariu-posedis
http://www.kedainiumiestovvg.lt/126-kvieciame-busimus-pareiskejus-dalyvauti-mokymuose
http://www.kedainiumiestovvg.lt/126-kvieciame-busimus-pareiskejus-dalyvauti-mokymuose
http://www.kedainiumiestovvg.lt/123-informacija-del-pabegeliu-integracijos-projektu
http://www.kedainiumiestovvg.lt/123-informacija-del-pabegeliu-integracijos-projektu
http://www.kedainiumiestovvg.lt/122-vyks-vvg-valdybos-nariu-susirinkimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/122-vyks-vvg-valdybos-nariu-susirinkimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/121-saukiamas-visuotinis-ataskaitinis-vvg-nariu-susirinkimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/121-saukiamas-visuotinis-ataskaitinis-vvg-nariu-susirinkimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/120-kedainiu-miesto-vvg-pradzia
http://www.kedainiumiestovvg.lt/119-norite-igyvendinti-savo-projekta-ir-turite-ideja-kuri-atitinka-vietos-pletros-strategijoje-keliamus-tikslus-kreipkites-i-miesto-vvg
http://www.kedainiumiestovvg.lt/119-norite-igyvendinti-savo-projekta-ir-turite-ideja-kuri-atitinka-vietos-pletros-strategijoje-keliamus-tikslus-kreipkites-i-miesto-vvg
http://www.kedainiumiestovvg.lt/119-norite-igyvendinti-savo-projekta-ir-turite-ideja-kuri-atitinka-vietos-pletros-strategijoje-keliamus-tikslus-kreipkites-i-miesto-vvg
http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai
http://www.kedainiumiestovvg.lt/aktuali-informacija
http://www.kedainiai.lt/
http://www.rinkosaikste.lt/
https://muge.eu/
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įgyvendinimo eigos (Kvietimų ir mokymų organizavimo, 

paraiškų vertinimo, Strategijos keitimo ir tt.). 

 

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos 

plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: 

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo 

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atsto

vai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

1. 2019-03-25 Dėl 

dalinių 

visuotini

o narių 

susirinki

mo teisių 

perdavi

mo VVG 

valdybai 

20                       11        8               1 11                7          4               0 55 11                    11             0 100 

2.  2019-03-25 Dėl 

vietos 

plėtros 

strategij

os 

keitimo 

teisių 

perdavi

mo VVG 

valdybai 

20                   11           8                1 11                 7         4                 0 55 11                    11               0 100 
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3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už 

kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp 

už priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 

tarybos 

atstovams  

1. 2019-04-

05 

Dėl 

Kvietimo 

Nr.1 

dokumentų 

teikimo LR 

VRM 

9                3                  3                  3 7                             1               3                    3 77,8 7                      4                      3 57,14 

2.  2019-04-05 Dėl vietos 

plėtros 

strategijos 

(neesminių 

sąlygų) keitimo 

iniciatyvos 

9                3                  3                  3 7                             1               3                       3 77,8 7                      4                      3 57,14 

3. 2019-04-

05 

Dėl vietos 

plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

vertintojų 

paskyrimo 

9                3                  3                  3 7                             1               3                        3 77,8 7                      4                      3 57,14 

4.  2019-04-

29 

Dėl 

Kvietimo 

Nr.1 

dokumentų 

komplekto 

patvirtinimo 

9                3                  3                  3 8                             2                3                        3 88,9 8                       5                       3 62,5 

5.  2019-04-

05 

Dėl 

neesminio 

vietos 

plėtros 

9                3                  3                  3 7                             2                2                        3 77,8 7                        4                      3 57,14 
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strategijos 

pakeitimo 

patvirtinimo 
6.  2019-08-

06 

Dėl 

projektinių 

pasiūlymų 

sąrašų 

patvirtinimo 

9                3                  3                  3 9                              3               3                     3 100 6                           3                    3     

(nusišalino nuo balsavimo dėl 

galimo susietumo 1 iš verslo ir 2 

iš NVO sektoriaus)                     

100,00 

7.  2019-08-

28 

Dėl 

Kvietimo 

Nr.2 

dokumentų 

komplekto 

patvirtinimo 

9                3                  3                  3 9                              3               3                     3 100 9                            6                     3 50,00 

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 

 

X  dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos:  

1. KMVVG visuotinio narių susirinkimo protokolo, vykdyto nuotoliniu būdu (balsuojant el. paštu) kopija su priedais, 19 lapų. 

2. KMVVG interneto svetinės (metinės ataskaitos viešinimo) kopija, 2 lapai; 

3. Kėdainių rajono savivaldybės (metinės ataskaitos viešinimo) kopija, 3 lapai; 

4. Laikraštis ,,Kėdainių mugė“ (metinės ataskaitos viešinimo) kopija, 1lapas. 

 

X  dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:  

5. VVG narių sąrašai, 5 lapai; 

6. Mokymų dalyvių programos, 2 lapai. 

 

  

  

_______________               Dainius Cibulskis 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 

 


