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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) 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 Mažeikių mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą  

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams Mažeikių mieste  

1.1.1. Veiksmas: Teikti socialinio taksi paslaugą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti gaunant šią paslaugą vykdant 

informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą  

20198,89,00 10085,04 1 

 

- 

 

20198,89 

 

10085,04 

 

16675,97 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

2019-01-14 pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Finansavimas 20 198,89 eurų. Prisidėjimo lėšos 10 085,04 eurų. 

Projektas bus gyvendintas 2020 m. 

(Teikiant informaciją apie 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; 

3) konstatuojama, kokia strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis (proc.) nepradėta naudoti, t. y. dėl kokios paramos lėšų dalies (proc.) 

nesudaryta projektų finansavimo sutarčių; 
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4) konstatuojama, kokia strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (proc.) suplanuota įgyvendinamų ir baigų projektų 

finansavimo sutartyse ir ar ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  

5)jei pradėtos įgyvendinti (įgyvendinamos ir (ar) baigtos įgyvendinti) ne visos veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytos veiklos ir (ar) ne dėl 

visų veiksmo pavadinime ar aprašyme nurodytų tikslinių grupių,  taip pat jei pradėta naudoti nė visa strategijoje veiksmui įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma ar , nurodomos to priežastys ir pateikiama informacija apie  vietos veiklos grupės vykdomas, numatomas vykdyti priemones 

tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti ). 

1.1.2. Veiksmas: Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą kliento namuose asmenims, kuriems dėl jų socialinės atskirties, tokios paslaugos yra 

reikalingos ir teikti tarpininkavimo paslaugą skatinant savanorišką veiklą bei vykdant informacijos tinklų sklaidą (įrašomas tikslo pavadinimas, 

nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

16585,20 1680,00 1 0 16585,20 1680,00 16585,20 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

Pagal šį veiksmą 2019-01-14 pasirašyta finansavimo sutartis 16 585,20 eurų sumai, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0013 (Jungtinis 

projektas su 1.1.3 ir 1.1.6 veiksmais. Viso finansavimas 25 468,46 eurų).. 

1.1.3. Veiksmas: Teikti sociokultūrines ir kitas laisvalaikio užimtumo paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims skatinant savanorišką 

veiklą bei vykdant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis (Skuodo 

miesto vietos veiklos grupe) tinklų kūrimą ir palaikymą 

42222,67 7995,57 3 0 5612,35 529,22 4720,63 
 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Pagal šį veiksmą 2019-01-14 pasirašyta finansavimo sutartis 5612,35 eurų sumai, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0013 (Jungtinis projektas 

su 1.1.2 ir 1.1.6 veiksmais. Viso finansavimas 25 468,46 eurų). Po strategijos pakeitimo 2019 m. pagal šį veiksmą 2019-11-05 pasklebtas 

kvietims likusiam 36610,32 eur finansavimui. Pateikti 2 projektiniai pasiūlymai, kurie 2020-02-10 įtraukti į siūlomų finansuoti projektų sąrašą 

projektinis pasiūlymas.  

1.1.4. Veiksmas. Socialinėje rizikoje esančių šeimų ir jaunimo socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas bei savanoriškos veiklos skatinimas ir 

organizavimas vykdant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų 

kūrimą ir palaikymą. 

14985,19 4794,24 1 0 14 985,19 4794,24  

Pasirašyta finansavimo sutartis 2019-01-14. Projekto veiklos baigtos įgyvendinti 2019 m. Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2020 m. sausio 

mėn. 

 

1.1.5. Veiksmas: Neaktyvaus (nedirbančio, nesimokančio, nestudijuojančio) ir esančio socialinėje rizikoje bei linkusio nusikalsti jaunimo 

socialinių įgūdžių ugdymas pasitelkiant sportą ir sociokultūrinę veiklą. 

20731,50 4500,00 1 0 20731,50 4596,42 19773,53 

Informacija apie 1.1.5. veiksmo įgyvendinimą: 
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Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2019-01-14 Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-13-0016. Projekto veiklos įgyvendintos 2019 m. tik 2020 m. likęs 

galutinis mokėjimo prašymas. 

1.1.6. Veiksmas: Atokvėpio paslaugų suteikimas pasitelkiant savanorišką veiklą darbingiems asmenims, kurie dėl auginamų ir (ar) globojamų 

neįgalių šeimos narių negali aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

3270,91 265,21 1 0 3270,91 265,21 3270,91 

Informacija apie 1.1.6 veiksmo įgyvendinimą: 

Pagal šį veiksmą 2019-01-14 pasirašyta finansavimo sutartis 3270,91eurų sumai, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0013 (Jungtinis projektas 

su 1.1.2. ir 1.1.3 veiksmais. Viso finansavimas 25 468,46 eurų). Projekto veiklos baigiamos 2020 m. 

2. Tikslas: Skatinti Mažeikių miesto gyventojų užimtumą ir didinti verslumo gebėjimus siekiant geresns gyventojų padties darbo rinkoje  

2.1. Uždavinys: Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų dayvavimą užimtumo iniciatyvose 

2.1.1. Veiksmas: Motyvuoti ir orientuoti darbingus bedarbius ir neaktyvius gyventojus aktyviai dalyvauti neformalaus švietimo (įskaitant ir 

neformalų profesinį švietimą) veiklose vykdant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos 

veiklos grupėmis 3aves3 kūrimą ir palaikymą (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

14602,36 2661,82 1 0 14602,36 2661,82 1280,32 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Finasavimo sutartis pasirašyta 2019-01-02. Jungtinis projektas su 2.1.4. veiksmu. Bendras projekto finansavimas su 2.1.4 veiksmu – 25499,79 

eurų. Nuosavas prisidėjimas 15,4 proc.  

2.1.2. Veiksmas: Darbingų jaunų (iki 29 metų) bedarbių ir jaunų (iki 29 m.) neaktyvių gyventojų neformalus švietimas stiprinant verslumui 

reikalingus įgūdžius vykdant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis 

kūrimą ir palaikymą (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

21 991,20 5900,00 1 0 21 991,20 5913,10 17659,21 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Finasavimo sutartis pasirašyta 2019-01-02. Projekto veiklos baigiamos įgyvendinti 2020 m. 

2.1.3. Veiksmas: Suteikti neformalaus  profesinio mokymo paslaugas (organizuojamas mokykline ir/ar pameistrystės forma), orientuotas į dailės 

ir kitų meno rūšių mokymą darbingo amžiaus neaktyviems Mažeikių miesto gyventojams užtikrinant namudininkų užimtumą. 

30406,20 3600,00 1 1 30406,20 3655,7 30406,20 
 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Finansavimo sutartis pasirašyta 2018-12-28. Projekto veiklos baigtos 2019 m. 

2.1.4. Veiksmas: Neformalaus švietimo organizavimas vyresnio amžiaus asmenims (darbingiems bedarbiams ir neaktyviems) siekiant juos  

įtraukti į darbo rinką 

10897,43 1938,18   10879,43 1938,18  

Informacija apie 2.1.4. veiksmo įgyvendinimą: 



4 
 

 

Finasavimo sutartis pasirašyta 2019-01-02. Jungtinis projektas su 2.1.1. veiksmu. Finansavimas 10 897,43 eurų. Bendras projekto finansavimas 

su 2.1.1 veiksmu – 25499,79 eurų. Veiklos baigiamos 2020 m.  

2.1.5. Veiksmas: Užtikrinti jaunų neaktyvių Mažeikių miesto gyventojų praktinių darbo įgūdžių įgijimą darbo vietoje, skatinant savanorišką 

veiklą ir stiprinant įsidarbinimo įgūdžius 

17435,88 7400,00 1 0 17435,88 7453,50 11783,57 

Informacija apie 2.1.5. veiksmo įgyvendinimą: 

Finansavimo sutartis pasirašyta 2019-01-02. Projekto veiklos baigiasi 2020 m. 

2.1.6. Veiksmas: Neaktyvių darbingų (ar bedarbių) mamų, auginančių vaikus, turinčius specialiuosius poreikius, neformalus švietimas stiprinant 

savęs pažinimo kompetencijas 

10233,99 1400,00 1 1 10233,99 1445,81 2242,62 

Informacija apie 2.1.6. veiksmo įgyvendinimą: 

Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2018-09-19. Projektas baigtas 2019 m. 

2.2. Uždavinys: Skatinti ir užtikrinti verslumo gebėjimus pažeidžiamoms Mažeikių miesto gyventojų grupėms  

2.2.1. Veiksmas: Suteikti darbingiems bedarbiams, neaktyviems asmenims ir verslą ar savarankišką veiklą pradejusiems asmenims jauniems 

versininkams verslo pradžios konsultacijas, priemones, mokymus vykdant verslumo gebėjimų stiprinimą, plėtojant bendradarbiavimą su kitomis 

organizacijomis.  

39096,31 5548,62 1 0 17743,25 1 478,31 887,16 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Vieną projektą Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0002 vykdo Mažeikių verslininkų asociacija. Finanasavimo sutartis pasirašyta 2018-09-19. Projekto 

veiklos baigiamos 2020 m. Likusiam 21353,06 finanasavimui paskelbtas kvietimas 2019-11-05. Gautas vienas projektinis pasiūlymas, kurį 

atsisakė pareiškėjas koreguoti pagal PFSA aprašą. 2020 m. pakeitus strategiją, bus vėl paskelbtas kvietimas 21353,06 eurų finansavimui. 

2.2.2. Veiksmas: Teikti mentorystės paslaugas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims, skirtas jų verso stiprinimui ir 

plėtrai. 

12576,00 1100,00  0    

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Buvo parengtas projektas Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-13-0003, tačiau pareiškėjas nutraukė sutartį. 2020 m. atliktas strategijos keitimas ir 2020 m. 

kovo mėn. bus paskelbtas kvietimas teikti projektus.  

2.2.3. Veiksmas: Kurti Hub‘ą (bendras darbas vienoje erdvėje) verslą ar savarankišką veiklą pradedantiems asmenims. 

43775,64 4765,44 1 0 43775,64 4765,44 29723,44 

Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Finasavimo sutartis Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-13-0010, sudarytą 2018-12-28.Projekto veiklos baigiamos 2020 m. 

2.3. Uždavinys: Stiprinti naujų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų verslumo gebėjimus, prisidedančius prie naujų darbo 

vietų kūrimo 



5 
 

 

2.3.1. Veiksmas: Suteikti verslumo įgūdžių apie eksporto skatinimą naujų įmonių (ne anksčiau kaip prieš metus įkurtų) valdymo organų nariams 

6471,60 700,00  0    

Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0007 finansavimo sutartį sudarytą 2018-11-27, pareiškėjas 2019 m. spalio mėn. nutraukė. Apjungus 2.3. 

uždavinio veiksmus ir atlikus strategijos keitimą, 2020 m.kovo mėn. bus paskelbtas naujas kvietimas.  

2.3.2. Veiksmas: Organizuoti verslo edukacinius užsiėmimus verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims užtikrinant informacijos 

sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

43670,30 4800,00  0    

Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-13-0006 finansavimo sutartį sudarytą 2018-11-27, pareiškėjas 2019 m. spalio mėn. nutraukė. Apjungus 2.3. 

uždavinio veiksmus ir atlikus strategijos keitimą, 2020 m.kovo mėn. bus paskelbtas naujas kvietimas. 

 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

1. Mažeikių sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija „Gyvenimo spalvos“ sėkmingai 2019 m. įgyvendina projektą „Socialinės atskirties 

mažinimas teikiant socialinio taksi paslaugas Mažeikių mieste“, kurio veiklos baigiamos 2020 m. Projekto finansavimo sutartis Nr. 08.6.1.-

ESFA-V911-13-0015 . Projektas parengtas pagal strategijos 1.1.1. veiksmą. 

2. Visuomeninis judėjimas „Mažeikiai KITAIP“ per 2019 m. sėkmingai įgyvendino projektą „Taikomojo-dekoratyvinio meno keliu į užimtumą 

ir geresnę padėtį darbo rinkoje“, projekto finansavimo sutartis Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-13-001, sudaryta 2019-01-02. Projektas parengtas 

pagal strategijos 2.1.3 veiksmą. 

3. Mažeikių cerebrinio paralyžiaus asociacija sėkmingai per 2019 m. įgyvendino projektą „ Neaktyvių darbingų mamų (tėčių), auginančių 

vaikus, turinčius specialiuosius poreikius-savęs pažininmo kompetencijų ugdymas. Projekto finansavimo sutartis 08.6.1-ESFA-V-911-13-

0004. Projektas parengtas pagal 2.1.6 strategijos veiksmą. 
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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 Mažeikių mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą  

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams Mažeikių mieste  
Rezultato rodikliai: 

Socialinės 

rizikos šeimų ir 

jose augančių 

vaikų skaičius 

7 proc. 

socialinės 

rizikos 

šeimų 

skaičiaus 

mažėjimo 

pokytis 

8 proc. 

socialinės 

rizikos 

šeimose 

augančių 

vaikų 

mažėjimo 

pokytis 

   (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 taip pat priemonės, kurių vietos 

veiklos grupė imasi ir numato imtis rezultato rodikliui 

pasiekti) 

Produkto rodikliai: 
Į projektų veiklas 

įtraukti dalyviai 
50    (nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta 

pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio 
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reikšmei nustatyti (šios informacijos nereikia teikti dėl 

produkto rodiklių ,,BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes)”, ,,Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dallies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius” ar 

juos atitinkančių produkto rodiklių);  

jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros 

strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo 

priežastys ir priemonės, kurių vietos veiklos grupė imasi ir 

numato imtis rodikliui pasiekti) 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

ar iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

4 4 4 1  

Isplėstų 

psichosocialinių 

ir 

sociokultūrinių 

paslaugų 

skaičius 

3 3 3   

Suorganizuoti 

sociokultūriniai 

renginiai 

10 19 19   

2. Tikslas: Skatinti Mažeikių miesto gyventojų užimtumą ir didinti verslumo gebėjimus siekiant geresnės gyventojų padėties darbo 

rinkoje  

2.1. Uždavinys: Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų dalyvavimą užimtumo iniciatyvose 
Rezultato rodikliai: 

Užimtų 

gyventojų 

skaičius 

16 000     

Produkto rodikliai: 
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Projektų veiklų 

dalyviai 

50 108 108   

Projektų, 

kuriuos visiškai 

ar iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

5 5 5 3  

Sukurtos naujos 

neformalaus 

švietimo 

programos 

4 4 4 1  

Renginiai, skirti 

darbingų 

bedarbių ir 

neaktyvių 

gyventojų 

užimtumui 

didinti 

13 13 16   

2.2. Uždavinys: Skatinti ir užtikrinti verslumo gebėjimus pažeidžiamoms Mažeikių miesto gyventojų grupėms  
Rezultato rodikliai: 

Išduotų verslo 

liudijimų 

skaičiaus 

augimas 2014-

2020 m. 

2,5 proc.     

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 
35 27 27   

Projektų, 

kuriuos visiškai 

ar iš dalies 

4 2 2   
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įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

Verslumą 

skatinančių 

renginių 

skaičius 

9 5 5   

2.3. Uždavinys: Stiprinti naujų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atstovų verslumo gebėjimus, prisidedančius prie naujų darbo 

vietų kūrimo 

Rezultato rodikliai 

Veikiančių ūkio 

subjektų 

tenkančių 1000 

-iui Mažeikių 

miesto 

gyventojų 

skaičius 

28     

Produkto rodikliai 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

35     

Projektų, 

kuriuos visiškai 

ar iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

2     

Verslumą 

skatinančių 

renginių 

skaičius 

6     
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Sukurtos naujos 

darbo vietos 

4     

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

įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, 

uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos 

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

įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. 

 
 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

 (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: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje)  
(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) 

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

Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas 

ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. 

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

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

 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1 Projektinių pasiūlymų rengėjų kompetencijos ir žinių 

trūkumas 

Organizavo mokymus, teikė asmenines konsultacijas pareiškėjų atstovams 

 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS 

(šioje dalyje galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija už laikotarpį, už kurį nebuvo teikta informacija) 

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. 

3 3 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

nėra 1 nėra 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

nėra 1 nėra 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

3 3 1 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

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 
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1 Apskrito stalo diskusija su Šiaurės 

Vakarų Lietuvos vietos veiklos 

grupe 

Kaimo ir miesto vietos veiklos grupių 

bendradarbiavimo ypatumai 

2018.09.25 

Pradžia 10.00 val. pabaiga 11.30 

va. 

11 

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 vietos plėtros projektų 

rengėjams 

Projektinių pasiūlymų ruošimas, 

PFSA aprašo komentarai 

2019.11.07. Pradžia 10.00, 

pabaiga 14.00. Trukmė 4 va. 

4 

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

jas ištrinkite. 

 

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

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 Informacijos pateikimas Mažeikių savivaldybės interneto interneto 

puslapyje:  
http://www.mazeikiai.lt/gyventojams/mažeikių-miesto-vietos-veiklos-grupė/ 

Informacijos pateikimas Mažeikių miesto VVG interneto puslapyje: 

www.mazeikiuvvg.lt 

2019-01-01 iki 2019-12-31 

2 Straipsniai vietinėje spaudoje. 2019-11-05 

 

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: 

 
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 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

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  

http://www.mazeikiai.lt/gyventojams/mažeikių-miesto-vietos-veiklos-grupė/
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taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

sprendimą 

gautų balsų 

1skaičiaus  

1 2019-03-28 Dėl 

Mažeikių 

miesto 

VVG 

vietos 

plėtros 

strategijo

s keitimo 

7 3 3 1 6 3 2 1 85,7 6 5 1 83,3 

2 2019-08-09 Dėl 

Mažeikių 

miesto 

VVG 

vietos 

plėtros 

strategijo

s keitimo 

tvirtinim

o 

7 3 3 1 5 2 2 1 71,4 5 4 1 80,0 

3 2019-09-11 Dėl 

Mažeikių 

miesto 

VVG 

vietos 

plėtros 

strategijo

s keitimo 

tvirtinim

o 

7 3 3 1 6 2 3 1 85,7 6 5 1 83,3 

4 2019-10-14 Dėl 

Mažeikių 

miesto 

VVG 

vietos 

plėtros 

strategijo

s keitimo 

7 3 3 1 6 2 2 1 71,4 5 4 1 80,0 
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tvirtinim

o 

 

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) 
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  

                

 

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:  (išvardijami pridedami dokumentai ir 

nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

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

skaičius, išskyrus tuos dokumentus, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto 

svetainėje ar vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje)  

 

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

 

_______________               Dalia Grygolaitienė 
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        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


