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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 Vilkaviškio mieste“ 

1.1. Uždavinys: „Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto 

gyventojams“ 

1.1.1. Veiksmas: „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ 

 

53 950,64 

 

4 691,36 

 

1 

 

0 

 

53 950,64 

 

4 691,36 

 

16 591,37 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0300. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija. Projekto finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-07-29. Į projektą 

įtraukta 0 dalyvių (iš 51 dalyvio). 

Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 53 950,64 Eur (100 proc.). 

1.1.2. Veiksmas: „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“ 

 

 

59 180,15 

 

 

5 146,10   

 

 

1 

 

 

0 

 

 

59 180,15  

 

 

5 146,10 

 

 

32 534,54  

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 
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Projektas „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0141.  Projekto vykdytojas - Vilkaviškio LIONS klubas. Projekto 

finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-02-13. Į projektą įtraukta 38 dalyviai (iš 151 dalyvio). 

Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 59 180,15 Eur (100 proc.) 

1.2. Uždavinys: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“ 

1.2.1. Veiksmas: „Užimtumo veiklų organizavimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“ 

 

 

193 164,30  

 

 

17 597,33 

 

 

6 

 

 

0 

 

 

193 164,30 

 

 

17 597,33 

 

 

67 086,04 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinami projektai ir 2020 m. pasiekti stebėsenos rodikliai: 

1. Projektas „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ Nr. 6.1-ESFA-T-927-01-

0288. Projekto vykdytojas -  asociacija „Keisk požiūrį“. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-07-03. Į projektą įtraukta 28 dalyvių (iš 64 dalyvių).  

2. Projektas „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0296. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio trečiojo amžiaus 

universitetas. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-07-16. Į projektą įtraukta 175 dalyviai (planuota 150 dalyvių).  

3. Projektas „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0258. Projekto vykdytojas - šokio studija 

„Šokantys bateliai“. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-06-10. Į projektą įtraukta 58 dalyviai (iš 70 dalyvių).  

4. Projektas „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0265. Projekto vykdytojas - šokio studija 

„Šokantys bateliai“. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-06-10. Į projektą įtraukta 62 dalyviai (iš 64 dalyvių).  
5. Projektas „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0287. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio rajono 

pagyvenusių žmonių klubas „Rudenėlis“. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-06-29. Į projektą įtraukta 51 dalyvis (iš 130 dalyvių).  

 

Nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio miesto VVG paskelbto kvietime Nr. 2. buvo galima teikti projektinius 

pasiūlymus pagal 1.2.2. veiksmą „Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams“ siekiant juos integruoti į visuomenę“, tačiau nebuvo gauta 

projektinių pasiūlymų. Kadangi Pabėgėlių informacijos centro duomenimis pabėgėlių VVG veiklos vykdymo teritorijoje 2019 m nebuvo, 

Vilkaviškio miesto VVG 2020 m. gegužės mėnesį inicijavo Strategijos keitimą, kurio metu priemonės pabėgėliams numatytos lėšos (11 400 Eur 

(iš jų - 10 488,00 Eur paramos lėšų ir 912,00 Eur pareiškėjo lėšų) buvo perskirstytos, 1.2.2 veiksmą panaikinant, o jame numatytas lėšas perkeliant 

į 1.2.1 veiksmą.  

Nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. skelbė kvietimą Nr. 3 teikti projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 

m. plėtros strategijos veiksmus 1.2.1. veiksmas „Užimtumo veiklų organizavimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“, 2.1.1. veiksmas „Tėvų 

auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“, 2.1.2. veiksmas „Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į 

darbo rinką, suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius“. Kvietimo metu gautas projektinis pasiūlymas pagal 1.2.1. veiksmą 

„Užimtumo veiklų organizavimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“: projektinį pasiūlymą „Keisk požiūrį - keisk ateitį“ pateikė pareiškėjas 

asociacija „Keisk požiūrį“. Projektas buvo patvirtintas, sutartis pasirašyta 2020 m. gruodžio 4 d. Lėšos nepanaudotos, nes veiklos nebuvo 

pradėtos vykdyti. Projektui numatytos lėšos: 45 259,00 Eur, iš jų skirta paramos lėšų - 41 638,30 Eur, prisidėjimo lėšų - 3 620,70 Eur.  
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To paties kvietimo metu pareiškėjas asociacija „Rekreacinių paslaugų centras“ pateikė į kvietimo Nr. 2 metu į  rezervinį sąrašą įtrauktą projektinį 

pasiūlymą „Jaunieji šauliai – bendraamžiams“. Projektas buvo patvirtintas VVG projektų vertinimo metu, jam buvo numatytos lėšos. Tačiau 

ESFA vertinimo etapo metu pareiškėjas atsiėmė projektinį pasiūlymą, vertinimas buvo nutrauktas. Nepanaudotos lėšos (11 674,36 Eur) buvo 

išbrauktos atliekant esminį Strategijos keitimą 2020 m. gruodžio mėnesį. 

Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 193 164,30 Eur (100 proc.) 

1.2.2. Veiksmas:  „Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams“ siekiant juos integruoti į visuomenę“ 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Atlikus esminį Strategijos keitimą 2020 m. liepos mėnesį, šis veiksmas panaikintas, numatytas lėšas perkeliant į 1.2.1. veiksmą.  

 

2. Tikslas: „Skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir  neaktyvių gyventojų užimtumui“  

2.1. Uždavinys: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto 

VVG ir Kalvarijos miesto VVG“ 

2.1.1. Veiksmas: „Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“ 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. skelbė kvietimą Nr. 3 teikti projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 

m. plėtros strategijos 2.1.1. veiksmą „Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“. Kvietimo Nr. 3 metu nebuvo gauta 

projektinių pasiūlymų. Kilus rizikai, kad nesant projektų pagal šį veiksmą ir nepanaudojus numatytų lėšų, gali būti nepasiekti Strategijos produkto 

(ar rezultato) rodikliai, LR Vidaus reikalų ministerija inicijavo esminį Strategijos keitimą, siekiant patikslinti Strategijos lėšas. Keitimo metu, 

kuris buvo atliktas 2020 m. gruodžio mėnesį, pat veiksmas ir lėšos buvo išbrauktos. 

 

2.1.2. Veiksmas: „Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus 

reikalingus įgūdžius“ 

10 304,00 896,00 2 0 10 304,00 896,00 0 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. skelbė kvietimą Nr. 3 teikti projektinius pasiūlymus pagal Vilkaviškio miesto 2016-2023 

m. plėtros strategijos 2.1.2. veiksmą „Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius 

ir kitus reikalingus įgūdžius“. Kvietimo Nr. 3 metu Vilkaviškio miesto VVG pateikė du projektinius pasiūlymus: „Profesinių įgūdžių suteikimas 
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darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ ir „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką 

galimybes, Vilkaviškio mieste“. Projektai buvo patvirtinti. 

 

Projekto „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0544 finansavimo sutartis įsigaliojo 2020 m. lapkričio 23 d. 2020 m. projekto veiklos nevykdytos dėl pandeminės situacijos 

šalyje. 

Projekto „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje Vilkaviškio miesto jaunimui“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0537  finansavimo sutartis 

įsigaliojo 2020 m. gruodžio 7 d. 2020 m. projekto veiklos nevykdytos dėl pandeminės situacijos šalyje. 

 

Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 10 304,00 Eur (100 proc.) 

2.2. Uždavinys: „Skatinti verslumą Vilkaviškio mieste“ 

2.2.1. Veiksmas: „Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą“  

76 620,29 6 662,63 1 0 76 620,29  6 662,63  44 481,36  

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinami projektai: 

Projektas „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0140. Projekto vykdytojas - UAB „Konsultus“, kartu su partneriu 

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-01-28. Į projektą įtraukta 0 dalyvių (iš 80 dalyvių).  

Bendra patvirtintų projektinių pasiūlymų finansavimo suma sudaro – 76 620,29 Eur (100 proc.) 

2.2.2. Veiksmas: „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“ 

69 643,49 6 055,96 1 0 69 643,49 6 055,96 40 884,25  

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinami projektai: 

Projektas „Veiklus. Verslus. Veržlus“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0134. Projekto vykdytojas - VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“, kartu su partneriu  

- VšĮ Marijampolės regiono plėtros agentūra. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-01-28. Į projektą įtraukta 27 dalyviai (iš 154 dalyvių). 

Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 69 643,49 Eur (100 proc.) 

2.2.3. Veiksmas: „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“ 

275 984,17 23 998,63 2 0 275 984,17 EUR 23 998,63 EUR 100 161,08 EUR 

Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinami projektai: 

1. Projektas „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0139. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio jaunųjų 

verslininkų klubas, kartu su partneriu  - VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-08-25. Į 

projektą įtraukti 5 dalyviai (iš 21 dalyvių). 
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2. Projektas „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0509. Projekto vykdytojas - Vilkaviškio jaunųjų 

verslininkų klubas, kartu su partneriu  - VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Finansavimo sutartis įsigaliojo 2020-12-04. 

Projekto veiklos 2020 m. nepradėtos vykdyti.  

Bendra projektų finansavimo suma sudaro – 275 984,17 Eur (100 proc.) 

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 

1. Savanoriauk. Atjausk. Padėk.  Vilkaviškio LIONS 

klubas 

59 180,15 Projektu siekiama propaguoti savanorystę 

socialiniame sektoriuje Vilkaviškio mieste bei 

teikti savanorišką pagalbą namuose socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims. Pagrindinė 

projekto veikla nukreipta į asmenų, kuriems 

reikia suteikti pagalbą namuose, paieškai bei 

tokios pagalbos teikimui.  

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais įkurtas 

savanorystės centras. Pirmais projekto 

įgyvendinimo metais į projektą planuota įtraukti 

18 savanorių, antrais - 10, trečiais - 5, viso per 

projekto įgyvendinimo laikotarpį paruošti 33 

savanorius. Pirmaisiais metais paruošta 20 

savanorių. Savanorių paslaugomis pirmais metais 

pasinaudojo 36 dalyviai (didžioji dalis vieniši, 

neįgalūs virš 80 metų senoliai),  viso projekto 

laikotarpiu planuojama aplankyti 118 asmenų. 

Atsiliepimai apie savanorystės veiklą yra labai 

geri, pozityvūs. 
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2. Maitinimo, skalbimo ir dušo 

paslaugos socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims 

Vilkaviškio mieste 

Vilkaviškio Švč. M. 

Marijos Apsilankymo 

parapija 

 

53 950,64 Įkurta valgyklėlė, dušo ir skalbyklos patalpos, 

kuriomis gali naudotis socialinę atskirtį 

patiriantys tikslinės grupės atstovai.  

Projekto įgyvendinimo metu teikiamos 

maitinimo ir šios asmens higienos paslaugos 

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo 

parapijai nuosavybės teise priklausančiame 

pastate,: prausimasis duše, pagalba prausiantis, 

drabužių ir patalynės skalbimas, džiovinimas. 

Planuojama, kad paslaugomis pasinaudos ne 

mažiau kaip 51 tikslinės grupės atstovas ir į 

projekto veiklas bus įtraukti savanoriai. Projekto 

trukmė – 27 mėnesiai Projektas įgyvendinamas 

be partnerių. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą 

bus sudarytos kuo palankesnės sąlygos socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų socialinei 

reintegracijai, kompleksiškai teikiant būtinas 

asmens higienos, maitinimo paslaugas. 

3. Veiklus. Verslus. Veržlus VšĮ "Jaunimo 

ambasadoriai" 

69 643,49 Projektu „Veiklus. Verslus. Veržlus“ siekiama 

skatinti jaunimo verslumą Vilkaviškio mieste, 

suteikiant galimybę konsultuotis su patyrusiais 

verslininkais (mentoriais) ir įgyti verslo pradžiai 

ir vystymui reikalingų žinių mokymų metu. 

Projekto tikslinė grupė yra 10 savanorių mentorių 

ir 144 jauni (18-29 m.) asmenys, kurie yra 

ekonomiškai neaktyvūs. Projekto metu bus 

vykdomos šios veiklos:1. Mokymai neaktyviems 

darbingiems 18-29 m. asmenims. 2. Mentorių 

savanoriškos konsultacijos neaktyviems 

darbingiems 18-29 m. asmenims.3. Savanorių 

mentorių mokymai.4. Vilkaviškio krašto jaunųjų 

verslininkų forumo organizavimas.  

Pirmąjį projekto „Veiklus. Verslu. Veržlus“ etapą 

sudarė 3 dalių veiklos: mentorių mokymai, 
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verslumo mokymai dalyviams bei vizitai po 

verslo įmones. Projekto metu 10 unikalių 

mentorių (verslininkų) dalyvavo apmokymuose, 

o vėliau savo žiniomis bei patirtimi pasidalino su 

17 projekto dalyvių. 6 dienų trukmės mokymų 

cikle dalyviai ne tik plėtojo savo pačių verslo 

idėjas pagal specialius modelius, tačiau mintimis 

dalinosi su patyrusias mentoriais, kurie taip pat 

negailėjo praktiškų patarimų, kurie, žinoma, 

atkeliavo iš jų pačių patirties. 

 

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 Vilkaviškio mieste“ 

1.1. Uždavinys: „Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto 

gyventojams“ 
Rezultato rodikliai: 
Socialinių 

partnerių 

organizacijose ar 

NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

20 proc.   0 Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose.  

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. 
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nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

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) 

15   0 Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose. 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes 

170 202 0 38 Projekte „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ 

numatytas pasiekti rodiklis – 51 asmuo. 

Projekte „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ numatytas pasiekti 

rodiklis – 151 asmuo. 

Projektai pradėti vykdyti 2020 m., projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas. Veiklos tęsiamos.  
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius 

2 2 0 2 Projektą „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“ 

įgyvendina Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo 

parapija. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ įgyvendina 

Vilkaviškio LIONS klubas. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektai pradėti vykdyti 2020 m., projektų dalyviai įtraukti į 
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projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. 

1.2. Uždavinys: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“ 
Rezultato rodikliai: 
Socialinių 

partnerių 

organizacijose ar 

NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

20 proc.   0 Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose.  

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m.. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 

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) 

15   0 Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose.  

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

305 539 0 374 Projektas „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį 

patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ numatytas 

pasiekti rodiklis – 64 asmenys. 

Projektas „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ 

numatytas pasiekti rodiklis – 64 asmenys. 
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Projektas „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ numatytas 

pasiekti rodiklis – 150 asmenų. 

Projektas „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ 

numatytas pasiekti rodiklis – 70 asmenų. 

Projektas „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ 

numatytas pasiekti rodiklis – 130 asmenys. 

Projektas „Keisk požiūrį- keisk ateitį“ numatytas pasiekti 

rodiklis – 61 asmuo. 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius 

6 6 0 6 Projektą „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį 

patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ įgyvendina 

Asociacija „Keisk požiūrį. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“ 

įgyvendina Šokio studija „Šokantys bateliai“. Rodiklis – 1 

NVO. 

Projektą „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ įgyvendina 

Vilkaviškio TAU universitetas. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“ 

įgyvendina Šokio studija „Šokantys bateliai“. Rodiklis – 1 

NVO. 

Projektą „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“ 

įgyvendina Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas 

„Rudenėlis. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Keisk požiūrį- keisk ateitį“ įgyvendina Asociacija 

„Keisk požiūrį“. Rodiklis – 1 NVO 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 

2. Tikslas: „Skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir  neaktyvių gyventojų užimtumui“  

2.1. Uždavinys: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto 

VVG ir Kalvarijos miesto VVG“  
Rezultato rodikliai: 
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BIVP projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

66   0 Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose.  

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

12 12 0 0 Projektas: Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje 

Vilkaviškio miesto jaunimui – numatytas rodiklis 6. Vietos 

plėtros projekto įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. lapkričio 

mėnesį. Projektų veiklos nepradėtos vykdyti dėl pandeminės 

situacijos, todėl rodiklis nepasiektas. 

Projektas: Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant 

pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio 

mieste“ - numatytas rodiklis 6. Nuteistųjų socialinės atskirties 

mažinimas, siekiant pagerinti jų integracijos į darbo rinką 

galimybes, Vilkaviškio mieste- numatytas rodiklis 6. 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. 

gruodžio mėnesį. Projektų veiklos nepradėtos vykdyti, todėl 

rodiklis nepasiektas.  
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius 

2 2 0 2 Projektą „Profesinių įgūdžių suteikimas darbo vietoje 

Vilkaviškio miesto jaunimui“ įgyvendina Vilkaviškio miesto 

VVG. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Nuteistųjų socialinės atskirties mažinimas, siekiant 

pagerinti jų integracijos į darbo rinką galimybes, Vilkaviškio 

mieste“ įgyvendina Vilkaviškio miesto VVG. Rodiklis – 1 

NVO.  

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. 

lapkričio-gruodžio mėnesį, veiklos tęsiamos. 

2.2. Uždavinys: „Skatinti verslumą Vilkaviškio mieste“ 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyvių, 
66    Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose. 
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kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

126 281 0 32 Projekte „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ numatytas 

pasiekti rodiklis – 80 asmenų.  

Projekte „Veiklus. Verslus. Veržlus“ numatytas pasiekti 

rodiklis – 154 asmenų. 

Projekte „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio 

mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 21 asmuo.  

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos 

Projekte „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio 

mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 26 asmenys. Projekto 

įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. gruodžio mėnesį, tačiau 

veiklos nevyko dėl pandeminės situacijos, todėl rodiklis 

nepasiektas. 
Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius 

4 4 0 4 Projektą „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ įgyvendina 

UAB „Konsultus“, projekto partneriai - VšĮ Vilkaviškio 

turizmo ir verslo informacijos centras  ir Vilkaviškio jaunųjų 

verslininkų klubas. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Veiklus. Verslus. Veržlus“ įgyvendina VšĮ 

„Jaunimo ambasadoriai“, projekto partneriai - viešoji įstaiga 

Marijampolės regiono plėtros agentūra. Rodiklis – 1 NVO. 

Projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio 

mieste“ įgyvendina Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, 

projekto partneriai – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informacijos centras. Rodiklis – 1 NVO 

Projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio 

mieste“ įgyvendina Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, 
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projekto partneriai – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo 

informacijos centras. Rodiklis – 1 NVO. 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo 2020 m. Per 

šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į projektų veiklas. 

Veiklos tęsiamos. 

 

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. Vangus pareiškėjų dalyvavimas teikiant projektinius 

pasiūlymas.  

Skelbiant kvietimą Nr. 3 negauta projektinių pasiūlymų 

pagal veiksmą „Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. 

profesinis orientavimas ir mokymas“.  

Vienam pareiškėjui atsiėmus projektinį pasiūlymą 

ESFA vertinimo etapo metu, kilo rizika, kad bus 

nepasiekti Strategijos produkto (ar/ir rezultato) 

rodikliai. 

VVG stengėsi išplatinti informaciją potencialiems dalyviams per spaudą, 

interneto svetaines, socialinius tinklus, ragino VVG narius platinti informaciją 

pažįstamiems potencialiems dalyviams, taip pat su potencialiais pareiškėjais 

buvo bendraujama individualiai.  

Buvo atlikti du esminiai Strategijos keitimai, siekiant išvengti atitinkamų 

veiksmų neįgyvendinimo ir su tuo susijusio produkto ir/ar rezultato nepasiekimo 

rizikos.  

2.  2020 m. įtakos projektų įgyvendinimui turėjo nuo 2020 

m. kovo mėn. paskelbtas karantinas dėl koronaviruso 

plitimo grėsmės. Pareiškėjai negalėjo vykdyti 

projektuose numatytų veiklų.  

VVG įtakos šios problemos sprendimui neturi.  

 

3. 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 

 

4 

 

4 

 

1 
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(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

4 4 1 

 

4. 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.  2020 m. nebuvo organizuota - - - 

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. 2020 m. nebuvo organizuota - - - 

 

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.  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos patalpose (S. Nėries g. 1, 

Vilkaviškis) pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie Strategijos 

įgyvendinimą 

Nuolat 
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2. Vilkaviškio miesto VVG veiklos vykdymo patalpose (J. Basanavičiaus a. 

7, Vilkaviškis) pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie 

Strategijos įgyvendinimą 

Nuolat 

3. Informacija skelbiama Vilkaviškio miesto VVG tinklapyje: 

www.vilkaviskiomiestovvg.lt   

Nuolat 

4. Informacija skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklapyje 

www.vilkaviskis.lt 

Nuolat 

5. Informacija skelbiama Vilkaviškio miesto VVG Facebook socialiniame 

tinkle 

Nuolat 

 

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 

dalyvavu

sių narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės 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 2020-03-30 Dėl metinės 

ataskaitos 
tvirtinimo 

9 4 4 1 6 2 3 1 67 6 5 1 83 

2 2020-04-30 Dėl ataskaitų 

tvirtinimo 

9 4 4 1 7 3 3 1 78 6 5 1 83 

3 2020-05-15 Strategijos 
keitimo 

klausimai 

9 4 4 1 6 2 3 1 67 6 5 1 83 
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4. 2020-12-07 Strategijos 
keitimo 

klausimai 

9 4 4 1 5 2 2 1 56 5 4 1 80 

 

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. 2020-01-28 Projektų 
atrankos 

klausimai 

9 3 3 3 7 2 2 3 78 7 4 3 57 

2. 2020-08-03 Strategijos 
keitimo 

klausimai 

9 3 3 3 7 2 2 3 78 7 4 3 57 

3. 2020-08-14 Strategijos 
keitimo 

klausimai 

9 3 3 3 8 3 2 3 89 8 6 3 75 

4. 2020-10-21 Projektų 

tvirtinimo 
klausimai 

9 3 3 3 6 3 1 2 67 6 4 2 67 

5. 2020-12-18 Strategijos 

keitimo 
klausimai 

9 3 3 3 7 2 2 3 78 7 4 3 57 

 

2. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 
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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)  

1. Informacinio pranešimo interneto svetainėse www.vilkaviskis.lt ir https://vilkaviskiomiestovvg.lt/ kopijos, 2 lapai. 

□ 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)  

 

Projekto koordinatorė                                                                                                                                                                             Daiva Balčiūnė 

   

http://www.vilkaviskis.lt/
https://vilkaviskiomiestovvg.lt/

