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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 vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos 

bendruomenę 

1.1. Uždavinys: Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams 

1.1.1.veiksmas:Specialiųjų socialinių paslaugų ( socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams 

(vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.  

61564,8 5063,7 0 0    

Atrinkti du projektiniai pasiūlymai, paraiškų įregistravimo data 2020 m. Nepasirašytos projektų finansavimo sutartys. 

 

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros , tranportavimo organizavimo, sociokultūrinės 

ir kitų ) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims ,pasitelkiant savanorius. 

Bendrųjų 

socialinių 
paslaugų 

(asmeninės 

higienos ir 
priežiūros , 
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tranportavimo 

organizavimo, 

sociokultūrinės 
ir kitų ) 

teikimas 

socialinę 
atskirtį 

patiriantiems 

darbingiems 
senyvo 

amžiaus 

asmenims 

,pasitelkiant 
savanorius.“ 

81941,00 6739,7 4 0 81941 10681,42 64241,87 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

1) trumpai aprašoma, kokios veiklos ir kokioms tikslinėms grupėms yra pradėtos įgyvendinti, įgyvendinamos ir (ar) baigtos 

įgyvendinti; 

2) (jeigu veiksmas yra kompleksinis, t. y. jo pavadinime ir (ar) strategijoje pateiktame veiksmo aprašyme nurodoma daugiau nei 

vienos veiklos vykdymas ar strategijoje numatyta daugiau nei viena veiksmo tikslinė grupė) nurodoma, kurios veiksmo veiklos 

ir dėl kurių veiksmo tikslinių grupių  nėra pradėtos įgyvendinti; jeigu pradėtos įgyvendinti, įgyvendinamos ir (ar) įgyvendintos 

visos veiksmo veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, apie tai pažymima; 

 

1) 1projektas PŠC – pradėtos veiklos: veikla Nr.1 „Savanorių mokymai“: Savanorių apmokymas ir projekto dalyvių savanorystės 

mokymas, apmokyti planuota 22, pasiekta rodiklis – 23, įsigyta įranga mokymams, planuota 14, įsigyta -23; veikla Nr.2. „Savo 

poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai veiklai mokymai“: edukacinės programose dalyvavo 59 asmenys, planuota 

54.  

    2 projektas – pradėtos veiklos: Nr.1. „Maitinimo organizavimo paslaugų teikimas socialinę atskirtį oatiriantiems darbingiems 

senyvo amžiaus asmenims“ : įtraukti 3 savanoriai iš 3 planuotų, pritaikytos sandėlio patalpos ir atomobilis maisto gamybai ir 

transportavimui, maitinimo organizavimo paslaugos suteiktos 19 asmenų iš 30 planuotų; veikla Nr.2 „Informacijos apie įvairiose 

organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo 

amžiaus asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant“: informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos 

suteiktos 19 asmenų iš 30 planuotų. 

    3 projektas – pradėtos veiklos: Nr.1. „Savanorių paieška, atranka ir paengimas teikti kokybiškas bendrąsias paslaugas telefonu 

tikslinei grupei“: Apie savanorišką veiklą informuotų ir savanoryste susidomėjusių Panevėžio bendruomenės atstovų – 15 iš 20 
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numatytų, Į savanorišką veiklą projekte įsitraukusių Panevėžio bendruomenės atstovų – 10 iš 15 planuotų, teoriniuose 

mokymuose dalyvavusių savanorių – 10 iš 10 planuotų, praktiniuose mokymuose dalyvavusių savanorių – 10 iš 10 planuotų; 

veikla Nr.2. „Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas „Sidabrinės linijos“ telefonu tikslinei grupei“: informavimo ir konsultavimo 

paslaugas "Sidabrinės linijos" telefonu gavusių tikslinės grupės atstovų – 30 iš 28 numatytų, tęstinę bendravimo "Sidabrinėje 

linijoje" paslaugą gavusių tikslinės grupės atstovų – 30 iš 28 planuotų, paslaugai teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas – 

įsigyti 2 komplektai iš 2 planuotų. Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys senyvo amžiaus asmenys.  

    4 projektas -  pradėtos veiklos: veikla Nr.1. „ Projekte dirbančių savanorių mokymai“: apmokyti savanoriai – 30, planuota -

22, įsigyta įranga mokymams 28 vnt. iš 28 planuotų; veikla Nr.2. „Savo poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai 

veiklai mokymai“ – nepradėta. 

  

2) Ne kompleksinis. 

 

3)Pasirašytos keturios projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta  

ES ivesticijų – 83160 Eur.  Bendra ES investicijų sutarčių suma – 98,53 proc. (81941 Eur), likutis – 1,46 proc. (1219 Eur.) 

 

4)Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (6840Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 106,16 proc. (10681,42 

Eur.) 

 

1.1.3. Veiksmas. Specialiųjų socialinės priežiūros  ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga  ir kita) ir bendrųjų 

socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp 

jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius. 

55440 4560 2 0 55440 24445,04 63675,90 
 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

1) 1projektas – pradėtos veiklos: veikla Nr. 1. „Savanorių mokymai“: Mokymuose dalyvavę savanoriai – 20 iš 15 planuotų, 

Įsigytas mokymams būtinos įrangos komplektas – 1 iš 1 planuoto; veikla Nr.2 „Žmonių su judėjimo negalia savitarpio pagalbos 

grupės organizavimas“: Savipagalbos grupėse dalyvavę asmenys – planuota 20 pasiekta 55, Įsigytas būtinos įrangos komplektas 

– 1 iš 1 suplanuoto; veikla Nr.3. „ Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų bei pagalbos į namus organizavimas“: socialines 

paslaugas gavę asmenys – 46 dalyvių iš 60 planuotų; veikla Nr.3 „Kultūrinių, edukacinių, pažintinių išvykų, parodų, susitikimų, 

paskaitų bei mugių organizavimas“ – veikla nepradėta.  

    2 projektas – pradėtos veiklos: veikla Nr.1.„Apmokyti savanoriai“: apmokyta 10 savanosrių iš 6 planuotų; veikla Nr.2 

„Informacijos apie numatomas teikti paslaugas parengimas ir sklaida“: Viešinimas žiniasklaidoje -  1 iš 2 planuotų; veikla 

Nr.3. „Socialinių specialių paslaugų teikimas projekto dalyviams“: suteikta psichologinė pagalba projekto dalyviams – 48 

dalyvių iš 60 planuotų, suorgonizuoti psichologo užsiėmimai projekto dalyviams – 50 dalyvių iš 50 planuotų, suorganizuoti 
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specialiaus pedagogo kūrybiniai užsiėmimai projekto dalyviams – 69 dalyviai iš 60 planuotų; veikla Nr.4. „Bendrųjų specialių 

paslaugų teikimas projekto dalyviams“: stovykla vaikams iš socialinės rizikos šeimų, asm. – 22 dalyviai iš 20 planuotų, parodų 

ir koncertų lankymas kituose miestuose, asm. – 22 dalyviai iš 60 planuotų; veikla Nr.5. „Paslaugų teikimui reikalingos įrangos, 

baldų ir priemonių įsigijimas“: įsigyt įranga ir baldai paslaugų teikimui, kompl. – 1 iš 1 planuoto, įsigyta priemonės ir 

medžiagos kūrybiniams užsiėmims, kompl.- 1 iš 1 planuoto.  

2) Ne kompleksinis. 

 

3)Pasirašytos dvi  projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES 

ivesticijų – 60060,00 Eur.  Bendra ES investicijų sutarčių suma – 100,00 proc. (55400 Eur),  

 

4)Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (4560,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 536,08 proc. (24445,04 

Eur.) 

 

1.2. Uždavinys: Užtikrinti teikiamų ir naujų socialinių paslaugų prieinamumą, vykdant gyventojų informavimą ir plėtojant 

bendradarbiavimo tinklus. 

1.2.1. Veiksmas: Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas , siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių 

savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis 

69300 5700 3 0 44733,89 4708,40 25582,08 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1)1 projektas – pradėtos veiklos: veikla Nr.1. „Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo, būtino įsidarbinimo galimybių 

didinimui, įkūrimas“: projekto bendradarbiavimo tinklo kūrimo renginiai – 4 iš 5 planuotų; veikla Nr.2. „Jaunimo iniciatyvų 

didinimas įtraukiant į savanorystę bibliotekoje ar bendradarbiaujančiose organizacijose“: jaunimo inicijuojamų renginių skaičius 

– 9 iš 16 planuotų renginių; veikla Nr.3. „Jaunų ekonomiškai neaktyvių gyventojų savirealizacijos užsiėmimai“: asmenys, gavę 

savirealizacijos užsiėmimų paslaugas – 82 iš 60 planuotų, įrangos įsigijimas, kompl. – 1 iš  planuoto; veikla Nr. 4. „ Pasitelkiant 

vietos bendruomenes, naujų darbo su jaunimu formų prograamos kūrimas“: savanorių pasirengimas savanoriškai veiklai – 22 

asmenys iš 20 planuotų; veikla Nr.5. „Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant gerinti šių asmenų padėtį darbo 

rinkoje“: mokymų paslaugas gavę asmenys – 10 iš 60 planuotų.  

   2 projektas – Apmokyti savanoriai – 55; įsigyti įrangos komplektai veiklų įgyvendinimui – 11 iš 11 planuotų. 

   3 projektas – veiklos nepradėtos, planuojama veiklų pradžia 2020 m. birželio mėn.  
 

2) Ne kompleksinis. 
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3) 2018 m. atrinkti du projektiniai pasiūlymai, 2019 m. pasirašytos dvi projektų finansavimo sutartys. 2019 m. atrinktas 1 

projektinis pasiūlymas, projekto sutartis nepasirašyta. Pasirašytos dvi  projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos 

veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES ivesticijų – 69300,00 Eur.  Bendra ES investicijų sutarčių suma – 64,56 

proc. (44733,89 Eur), likutis – 35,44 proc. (24566,11 Eur.) 

 

4)Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (5700,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 82,61 proc. (4708,4) 

Eur. 

 

1.2.2. Veiksmas: Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties ir informacijos sklaida apie įvairiose organizacijose 

prieinamas socialines (bendrasias ir specialiasias)  ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant 

41580 3420 2 0 41294,19 12968,36 39593,99 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

1)1 projektas – pradėtos veiklos: veikla Nr.1. „Projekte dirbančių savanorių ir projekto dalyvių mokymai“: Savanorių mokymai, 

asmenys – 5 iš 5 planuotų, Orientavimosi varžybų dalyvių apmokymai, asmenys – 66 iš 51 planuoto; veikla Nr.2. 

„Pasirengimas teikti bendras socialines paslaugas (sociokultūrines)“ : žemėlapio sudarymas, parengimas – 4vnt. iš 4 

planuotų; žemėlapių spausdinimas, vnt. – 560 iš 560 planuotų; veikla Nr.3. „Informacjos apie prieinamas paslaugas 

parengimas ir sklaida“: TV reportažai, vnt. – planuota 3, pasiekta 4.; veikla Nr. 4. „Bendrųjų socialinių paslaugų 

(sociokultūrinės) Panevėžio tikslinės teritorijos gyventojams“:  renginių (varžybų) skaičius  - 10  iš 10 planuotų, įsigyta 

įranga, įrenginiai ir kt. Turtas, kompl. 1 iš 1 planuoto. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 

planuota 56 asmenys, pasiekta – 71.  

2projektas – pradėtos veiklos: veikla Nr.1, „ Savanorių mokymas“ : Apmokytų savanorių skaičius – 5 iš 5 planuotų; veikla 

Nr.2. „Sociokultūrinių paslaugų teikimas“: paslaugas gavę socialinę atskirtį patiriantys asmenys, 11 iš 50 planuotų. 

 

2) Ne kompleksinis. 

 

3)Pasirašytos dvi  projektų finansavimo sutartys, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo įgyvendinimui numatyta ES 

ivesticijų – 41580,00 Eur.  Bendra ES investicijų sutarčių suma – 99,32 proc. (41294,19 Eur), likutis – 0,68 proc. (285,81 Eur.) 

 

4)Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (3420,00Eur.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 379,20 proc. (12968,36) 

Eur. 

 

 

2. Tikslas: Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai 

2.1. Uždavinys: Suteikti darbingiems gyventojams būtinas paslaugas, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai 



7 
 

2.1.1. Veiksmas: Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti 

reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse). 

98707 11020 0 0 0 0 0 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Atrinkti du projektiniai pasiūlymai, projekto paraiškų įregistravimas 2020 m. 

2.1.2. Veiksmas: Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę 

apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“ 

36960 3040 2 1 18480 1520 20000 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Atrinkti du projektiniai pasiūlymai, 2019 m. pasirašyta viena projekto sutartis, antra projekto paraiška įregistruota 2020 m. 

vasario mėn. 

1) 1 projektas – baigtas projektas. Įgyvendintos veiklos: veikla Nr.1. „Mokymų tikslinei grupei suorganizavimas“: mokymuose 

dalyvavę asmenys 22 iš 22 planuotų, įsigyti nešiojami kompiuteriai su programine įranga skaičius – 11 iš 11 planuotų; veikla 

Nr.2. „Vizitų į Panevėžio įmones organizavimas“: savanoriška veikla, valandos – 210 iš 210 planuotų, nešiojamas kompiuteris 

su programine įranga, vnt. 1 iš 1 planuoto; veikla Nr.3. „Verslo konsultacijų teikimas“: dalyviams suteiktos konsultacijos, 

valandos – 44 iš 44 planuotų. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius – 22, pasiekta – 22. 

Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Panevėžio miesto gyventojai.  

   2 projektas – veiklos nepradėtos.  

2) Ne kompleksinis. 

3) Nepradėta naudoti lėšų suma 50 proc.(18480 Eur.) 

4) prisidėjimo lėšų suma 50 proc. (1520 Eur.) 

5) Nepakankamas projektinių pasiūlymų skaičius, įvyko pakartotinis kvietimas 2019 m. rugsėjo 6 d., atrinktas vienas projektinis 

pasiūlymas. 

2.2. Uždavinys: įgyvendinti darbingų gyventojų verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas 

2.2.1. Veiksmas: Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems 

gyventojams 

16170 1964,71 1 0 16105,36 1448 6335,13 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1) 1 Projektas – pradėtos veiklos: įgyvendinto projekto veiklos: veikla Nr.1. „Teorinių mokymųtikslinei grupei 

suorganizavimas“, apmokyti 22 projekto iš 22 planuotų dalyvių; veikla Nr. 2. „Darbinių seminarų tikslinei grupei 

suorganizavimas“, seminaruose dalyvavo 24 projekto dalyviai, planuota 22, įsigyta įranga – komplektas, planuota 1. 
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2) Ne kompleksinis.3)Pasirašyta viena projekto finansavimo sutartis, pagal PVVG strategijos veiksmų planą, veiksmo 

įgyvendinimui numatyta ES ivesticijų – 16170,00 Eur.  Bendra ES investicijų sutarties suma – 99,60 proc. (16105,36 Eur), 

likutis – 0,4 proc. (64,64 Eur.) 

4)Strategijoje numatyta prisidėjimo lėšų suma 100 proc. (1964,71.). Numatyta prisidėjimo lėšų suma 73,70 proc. (1448) Eur. 

 

2.2.2. Veiksmas: Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės 

paslaugas. 

50170 6695,29      

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Atrinkti du projektiniai pasiūlymai, projekto paraiškų įregistravimas 2020 m. 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, 

uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje 

yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos 

plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama 

el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  

metinę ataskaitą pavyzdžius teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo laikotarpio) 

 

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 

- - - - - 

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas 

ištrinkite. 

 

 



9 
 

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 vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę  

1.1. Uždavinys: suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams 

Rezultato rodikliai: 
 

 

 

    - 

Produkto rodikliai: 

1-P-1 8 (projektai, 

kuriuos iš 

dalies ar 

visiškai 

įgyvendino 

soc.partneriai 

ar NVO) 

6 2  - 

1-P-2 200 (dalyviai) 370 288   

1.2. Uždavinys: Užtikrinti teikiamų ir naujų socialinių paslaugų prieinamumą, vykdant gyventojų informavimą ir plėtojant bendradarbiavimo 

tinklus 
Rezultato rodikliai: 
      

Produkto rodikliai: 
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1-P-3 5 5 4   

1-P-4 130 271 251   

2. Tikslas: Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai 

2.1. Uždavinys: Suteikti darbingiems gyventojams būtinas paslaugas, konsultacijas ir paramą verslo pradžiai 
Rezultato rodikliai: 
      

Produkto rodikliai: 
2-P-1 51 34 22   
2-P-2 4  4 1 

 

  

2.2. Uždavinys: Įgyvendinti darbingų gyventojų verslumui didinti skirtas neformalias iniciatyvas 

Rezultato rodikliai: 
      

Produkto rodikliai: 

2-P-3 3 3    
2-P-4 60 64 20   

 

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę  
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1-E Socialinės paramos gavėjų dalis nuo bendro tikslinės teritorijos 

gyventojų skaičiaus, proc. Siekiama reikšmė (2022m.) 9,4. 

(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta 

pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio 

reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už 

vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos 

nepasiekimo priežastys) 

2. Tikslas: Gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai  

2-E Dirbančiųjų pagal individualią veiklą arba pažymą, tenkantis 1000 

gyventojų. Siekiama reikšmė (2022 m.) 58. 

(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta 

pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio 

reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už 

vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos 

nepasiekimo priežastys) 

 

 

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 Nepakankamas projektinių pasiūlymus skaičius, 

apribota kas gali būti pareiškėjais. 

Inicijuojamas strategijos keitimas. 

 - - 

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas 

ištrinkite. 

 

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) 
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Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

4 4 4 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

1 1 1 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

- - - 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

4 4 4 

 

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 

1. Mokymai Mokymai Panevėžio vietos veiklos 

grupės valdymo organų nariams ir 

darbuotojams. 

2018-04-20 8 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli 

data, val. skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams 

1.Informavimo ir konsultavimo 

paslaugų teikimas, mokymų 

2018-03-23, 8 val. 8 
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organizavimas darbingiems 

neaktyviems gyventojams. 

2.Darbinių įgūdžių suteikimas 

darbingo amžiaus asmenims, teikiant 

mentorystės paslaugas. 

2. Mokymai projektų vykdytojams Bendrųjų socialinių paslaugų 

teikimas socialinę atskirtį 

patiriantiems darbingiems senyvo 

amžiaus asmenims, pasitelkiant 

savanorius 

2018-05-11, 8 val. 4 

3. Mokymai projektinių pasiūlymų 

rengėjams 

1.Specialiųjų socialinės priežiūros 

(pagalba į namus, intensyvi krizių 

įveikimo paslauga ir kita)  ir bendrųjų 

socialinių paslaugų (sociokultūrinių 

ir kita) teikimas socialinę atskirtį 

patiriančioms socialinės rizikos 

šeimoms/asmenims (tarp jų ir 

pabėgėliams),pasitelkiant 

savanorius. 

2. Bendruomeniškumo ugdymo, 

gerosios patirties sklaida ir 

informacijos sklaida apie įvairiose 

organizacijos prieinamas paslaugas ir 

kitas reikalingas paslaugas ir 

tarpininkavimas šias paslaugas 

gaunant.. 

3. Naujų darbo formų su jaunimu 

įgyvendinimas, siekiant sudaryti 

sąlygas socialinę atskirtį patiriančių 

jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir 

plėtojant bendradarbiavimo tinklus 

su kitomis VVG ar jaunimo 

užimtumo organizacijomis. 

2018-05-28, 8 val. 19 
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4. Mokymai projektų vykdytojams 1.Informavimo ir konsultavimo 

paslaugų teikimas, mokymų 

organizavimas darbingiems 

neaktyviems gyventojams. 

2018-07-20, 8 val. 6 

5. Mokymai projektų vykdytojams 1.Informavimo ir konsultavimo 

paslaugų teikimas, mokymų 

organizavimas darbingiems 

neaktyviems gyventojams. 

2. Bendruomeniškumo ugdymo, 

gerosios patirties sklaida ir 

informacijos sklaida apie įvairiose 

organizacijos prieinamas paslaugas ir 

kitas reikalingas paslaugas ir 

tarpininkavimas šias paslaugas 

gaunant. 

3.Naujų darbo formų su jaunimu 

įgyvendinimas, siekiant sudaryti 

sąlygas socialinę atskirtį patiriančių 

jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir 

plėtojant bendradarbiavimo tinklus 

su kitomis VVG ar jaunimo 

užimtumo organizacijomis. 

4. Specialiųjų socialinės priežiūros 

(pagalba į namus, intensyvi krizių 

įveikimo paslauga ir kita)  ir bendrųjų 

socialinių paslaugų (sociokultūrinių 

ir kita) teikimas socialinę atskirtį 

patiriančioms socialinės rizikos 

šeimoms/asmenims (tarp jų ir 

pabėgėliams),pasitelkiant 

savanorius. 

2018-10-23, 8 val. 12 

6.  Mokymai projektų rengėjams 1.Paramos verslo pradžiai suteikimas 

fiziniams ir juridiniams asmenims 

2019-08-14 11 
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sukuriant profesinei veiklai vykdyti 

reikalingas erdves, (rekonstruotame 

Panevėžio autobusų stoties pastate ir 

kitose erdvėse). 

2.Mokymų ir konsultacijų 

įgyvendinimas pradedantiems verslą 

asmenims apie verslo pradžią, 

buhalterinę apskaitą, rinkodarą, 

eksportą ir kita. 

3.Darbinių įgūdžių darbo vietoje 

suteikimas darbingo amžiaus 

neaktyviems asmenims, teikiant 

mentorystės paslaugas. 

4.Specialiųjų socialinių paslaugų 

(socialinės priežiūros ir socialinės 

globos) darbingų gyventojų šeimos 

nariams, jų tarpe ir pabėgėliams 

(vaikams, suaugusiems dėl ligos, 

neįgalumo ar kitų priežasčių) 

teikimas, pasitelkiant savanorius. 

 

7. Mokymai projektų vykdytojams 2.Mokymų ir konsultacijų 

įgyvendinimas pradedantiems verslą 

asmenims apie verslo pradžią, 

buhalterinę apskaitą, rinkodarą, 

eksportą ir kita. 

3.Darbinių įgūdžių darbo vietoje 

suteikimas darbingo amžiaus 

neaktyviems asmenims, teikiant 

mentorystės paslaugas. 

4.Specialiųjų socialinių paslaugų 

(socialinės priežiūros ir socialinės 

globos) darbingų gyventojų šeimos 

nariams, jų tarpe ir pabėgėliams 

2019-09-17 4 
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(vaikams, suaugusiems dėl ligos, 

neįgalumo ar kitų priežasčių) 

teikimas, pasitelkiant savanorius. 

 

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 

1. Straipsniai laikraštyje 1 vnt. 2019-01-02 – 2019-12-31 

2. TV reportažasv 1 vnt.  

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, 

jas ištrinkite. 

 

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  

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  
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dieną 

(proc.) 

1. 2019-03-12 1.Dėl 

Panevėžio 

vietos 

veiklos 

grupės 

vietos 

plėtros 

strategijos 

metinės 

ataskaitos 

už 2018 m. 

tvirtinimo. 

2. Dėl 

Panevėžio 

vietos 

veiklos 

grupės 

vietos 

plėtros 

strategijos 

keitimo 

tvirtinimo. 

3                      1               1                  1   3                             2              1  

2. 2019-04-23 1.Dėl 

metinės 

finansinės 

atsakaitos 

už 2018 m. 

tvirtinimo. 

2.Dėl 

projekto 

vadovo 

atleidimo iš 

darbo 

2                                       1                  1   2                                1             1  

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. 

 

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 

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 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp už 

priimtą 

sprendimą  gautų 

balsų, tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

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 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 
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procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

balsų 

skaičius 

verslui ir 

NVO 

tarybos 

atstovams  

bendro už priimtą 

sprendimą gautų 

balsų skaičiaus  

        

        

        

 

 

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

 

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

 

□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir 

nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

• Ataskaita viešinama interneto svetainėje, http://www.pvvg.lt/dokumentai/, pridedamas 1 lapas. 

 

□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų 

skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos 

iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)  

 

□ kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

_______________    Sandra Jakštienė 

        (parašas)                           (vardas ir pavardė) 

http://www.pvvg.lt/dokumentai/

