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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: Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir 

prieinamumą Alytaus mieste 

1.1. Uždavinys:  Užtikrinti socialinių  ir sociokultūrinių paslaugų  socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems asmenims plėtrą ir įvairovę 

1.1.1. Veiksmas: Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste 

ir tarpininkavimo užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui 

9250 750 1 0 9250 750 0 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

Nuo 2019 m.  gruodžio mėn. pradėtos teikti pagalbos į namus ir asmeninio asistento paslaugos, kuriomis siekiama užtikrinti kompleksinį 

paslaugų teikimą tikslinei grupei, sudarant asmeniui sąlygas gauti pagalbą ir padėti jam būti savarankiškesniam asmens higienos, mitybos, 

judumo, socialinių santykių veiklose. Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra būtinos. 

Pateikus prašymą gauti paslaugas, individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento poreikis jas gauti. 

Vienam asmeniui galimos trys valandos per dieną nemokamos asmeninio asistento pagalbos. Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys: 

- kurių deklaruota ir (ar) faktinė gyvenamoji vieta yra Alytaus mieste; - kurie yra vyresni nei 16 metų amžiaus; - kuriems LR neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis. 

Paslaugos teikiamos socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste. 

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui. 
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Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc.  Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  

Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus tęsiamos 2020 m. 

1.1.3. Veiksmas: Relaksinių paslaugų, skirtų pagerinti darbingų neįgaliųjų psichoemocinę būklę, plėtojimas 

5200 425 1 0 5200 425 0 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinant veiksmą siekiama sumažinti Alytaus miesto gyventojų patiriamą socialinę atskirtį ir padidinti socialinių paslaugų prieinamumą, 

suteikiant relaksines bei psichologo paslaugas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims. Socialinės paslaugos teikiamos pagal su asmeniniu 

pasirašytą paslaugų teikimo sutartį, aptariant individualius poreikius, jo galimybes dalyvauti paslaugų gavime. Rezultatui pasiekti teikiamos 

grupinės klasikinės relaksacijos, biofilinio dizaino terapijos, interaktyvių grindų relaksacijos ir aromaterapijos paslaugos bei psichologo paskaitos 

apie psichoemocinę būkę. 

Paslaugos teikiamos asmenims, turintiems negalią ir negaunantiems nuolatinių pajamų.  

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui. 

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc.  Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  

Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., veiklos pradėtos įgyvendinti 2020 m. 

1.2. Uždavinys: Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo 

esantiems asmenims, siekiant prisidėti  prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo 

1.2.3. Veiksmas: Pagalbos sau per pagalbą kitiems grupių organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims 

5548 450 1 0 5548 450 0 

Informacija apie 1.2.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinant veiksmą siekiama teikti socialines paslaugas, kurios prisidėtų prie atskirtį patiriančių darbingų asmenų psichoemocinės būklės 

pagerinimo. Taip pat siekiama užtikrinti kompleksišką psichologo ir socialinio darbuotojo paslaugų teikimą organizuojant grupines psichologo 

konsultacijas, grupinius išmintingos tėvystės mokymus bei individualias išmintingos tėvystės konsultacijas darbingo amžiaus asmenims, kurie 

dėl įvairų priežasčių patiria socialinę atskirtį. Išmintingos tėvystės grupiniai mokymai organizuojami pagal poreikį tėvams, auginantiems vaikus 

nuo 3 iki 11 metų, arba paauglius nuo 12 iki 16 metų. Mokymus ves kvalifikuotas socialinis darbuotojas, numatomi 3 užsiėmimai po 4 val. Iš 

viso išmintingos tėvystės mokymams organizuoti skirta 12 val. Planuojamas dalyvių skaičius - 18 asmenys. Grupines psichologo konsultacijas 

teiks kvalifikuotas psichologas, numatomos 3 grupinės konsultacijos po 4 val., planuojamas dalyvių skaičius - 18 asmenys. Pagal poreikį taip 

pat bus organizuojamos individualios išmintingos tėvystės konsultacijos, kurias teiks kvalifikuotas socialinis darbuotojas.  

Paslaugos  skirtos dėl įvairių priežasčių socialinėje atskirtyje esantiems asmenims.  

Finansavimo sutartis sudaryta 100 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui. 

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,5 proc.  Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  

Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., veiklos pradėtos įgyvendinti 2020 m. 
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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.  Pagalba į namus ir asmeninis 

asistentas negaluią turintiems 

darbingo amžiaus asmenims 

 VšĮ "Gerumo skraistė"  9250 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio 

mėn., veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. 

gruodžio mėn. ir bus tęsiamos 2020 m. Projektu 

siekiama užtikrinti kompleksinį paslaugų teikimą 

tikslinei grupei, sudarant asmeniui sąlygas gauti 

pagalbą ir padėti jam būti savarankiškesniam 

asmens higienos, mitybos, judumo, socialinių 

santykių veiklose. 

Projekto tikslas ir misija - atsižvelgiant į 

individualius asmens poreikius, suteikti pagalbą 

namuose ir viešojoje aplinkoje, padėti atlikti 

užduotis, kurios kitų akimis atrodo labai 

paprastos: pagalba atliekant buities darbus, 

palyda į gydymo, užimtumo, viešąsias įstaigas ar 

laisvalaikio erdves, pasivaikščiojimas parke ar net 

paprastas pokalbis kartais būna tarsi vaistas. 

Teikiant paslaugas, kiekvienu atveju individualiai 

nusprendžiama, kurios pagalbos priemonės yra 

būtinos. Pateikus prašymą gauti paslaugas, 

individualiai yra vertinamas kiekvieno kliento 

poreikis jas gauti. 
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Vienam asmeniui galimos trys valandos per dieną 

nemokamos asmeninio asistento pagalbos. 

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi 

asmenys: - kurių deklaruota ir (ar) faktinė 

gyvenamoji vieta yra Alytaus mieste; - kurie yra 

vyresni nei 16 metų amžiaus; - kuriems LR 

neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 

nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 

darbingumo lygis. Numatytas projekto dalyvių 

skaičius - 10. 

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

ištrinkite. 

 

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: Teikti socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinėje atskirtyje esantiems asmenims, užtikrinant šių paslaugų plėtrą ir 

prieinamumą Alytaus mieste 

1.1. Uždavinys: Užtikrinti socialinių  ir sociokultūrinių paslaugų  socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems asmenims plėtrą ir įvairovę 
Rezultato rodikliai: 

„Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

2022 m. - 60 

dalyvių, iš jų 

10 dalyvių 

savanoriaus 

  0 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., 

veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus 

tęsiamos 2020 m., todėl rodiklis dar nepasiektas. 
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savanoriaujantys 

dalyviai (vietos 

bendruomenės 

nariai) praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veikloje“  

partnerių 

organizacijoje 

pasibaigus 

projektui, t. y. 

2022 m. 

pabaigoje 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijose 

Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veikloje (praėjus 

6 mėnesiams po 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veikloje) 

2022 m. - ne 

mažiau kaip 

60 dalyvių, iš 

jų 6 dalyvių 

socialinė 

atskirtis bus 

sumažėjusi 

  0 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., 

veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus 

tęsiamos 2020 m., todėl rodiklis dar nepasiektas. 

Socialinės 

rizikos šeimų 

skaičius, 

tenkantis 1 000-

iui gyventojų 

Alytaus mieste 

2022 m. 

pabaigoje - 1 

000-iui 

gyventojų 

teks 2,4 

socialinės 

rizikų šeimų 

skaičius 

  0 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., 

veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus 

tęsiamos 2020 m., todėl rodiklis dar nepasiektas. 
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Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

30 dalyvių 17 17 0 (nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis 

nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika 

pasiektai rodiklio 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) 

BIVP projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

 4 projektai 2 2 0 - 

Išplėstų 

socialinių ir kitų 

paslaugų 

skaičius 

2 paslaugos 0 0 0 Projektiniuose pasiūlymuose pareiškėjai nurodė, kad 

Išplėstų socialinių ir kitų paslaugų skaičius - 1, tačiau dėl 

techninės klaidos šis rodiklis nebuvo įtrauktas į sąrašą 

1.2. Uždavinys: Teikti socialines  ir sociokultūrines paslaugas socialinėje atskirtyje dėl amžiaus, tautybės, socialinės rizikos ir (ar) skurdo 

esantiems asmenims, siekiant prisidėti  prie jų psichoemocinės būklės pagerinimo 
Rezultato rodikliai: 

„Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai (vietos 

bendruomenės 

2022 m. - 60 

dalyvių, iš jų 

10 dalyvių 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijoje 

pasibaigus 

  0 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., 

veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus 

tęsiamos 2020 m., todėl rodiklis dar nepasiektas. 
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nariai) praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veikloje“  

projektui, t. y. 

2022 m. 

pabaigoje 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijose 

Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veikloje (praėjus 

6 mėnesiams po 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veikloje) 

2022 m. - ne 

mažiau kaip 

60 dalyvių, iš 

jų 6 dalyvių 

socialinė 

atskirtis bus 

sumažėjusi 

  0 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., 

veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus 

tęsiamos 2020 m., todėl rodiklis dar nepasiektas. 

Socialinės 

rizikos šeimų 

skaičius, 

tenkantis 1 000-

iui gyventojų 

Alytaus mieste 

2022 m. 

pabaigoje - 1 

000-iui 

gyventojų 

teks 2,4 

socialinės 

rizikų šeimų 

skaičius 

  0 Finansavimo sutartis pasirašyta 2019 m. lapkričio mėn., 

veiklos pradėtos įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn. ir bus 

tęsiamos 2020 m., todėl rodiklis dar nepasiektas. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

30 dalyvių 24 24 0 - 
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(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2 projektai 1 1  - 

Išplėstų 

psichosocialinių 

paslaugų 

skaičius 

2 paslaugos 0 0 0 Projektiniame pasiūlyme pareiškėjas  nurodė, kad Išplėstų 

psichosocialinių ir kitų paslaugų skaičius - 1, tačiau dėl 

techninės klaidos šis rodiklis nebuvo įtrauktas į sąrašą 

 

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) 
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 (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. 

 

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. Silpni pareiškėjų įgūdžiai rengiant projektus Naujus projektus teikiantys ne visi pareiškėjai/asmenys dalyvavo mokymuose. 

Todėl susiduriama  su  pakankamai  silpnais  pareiškėjų projektų  rengimo  

gebėjimais. Nepaisant  to,  VVG  savo  inciatyva  rengė papildomas konsultacijas,  

asmeniškai  konsultavo  kiekvieną pareiškėją paraiškų pildymo klausimais. Visi 

jie sėkmingai parengė projektus ir vėliau paraiškas Europos socialinio fondo 

agentūrai.  

2. Projekto tikslinės grupės identifikavimas Nemažai pareiškėjų atsisakė dalyvauti dėl sunkiai motyvuojamos projekto 

tikslinės grupės. Alytaus miesto VVG konsultacijų, viešų pristatymų metu 

padėjo pareiškėjams identifikuoti konkrečias tikslines grupes vienijančias 

organizacijas, kartu aptariant bendradarbiavimo ir partnerystės eigą. 

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

ištrinkite. 
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2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

13 8 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

13 8 1 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

- - - 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

13 8 1 

 

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 
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1. Mokymai “Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2019-05-03 

16:00-19:15 

2 

2. Mokymai “Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2019-08-07 

14:00-17:15 

2 

3. Mokymai “Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2019-09-27 

14:00-17:15 

2 

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 rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2019-05-03 

16:00-19:15 

7 

2. Mokymai “Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2019-08-07 

14:00-17:15 

6 

3. Mokymai “Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2019-09-27 

14:00-17:15 

2 

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:  

( 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. Strategijos pristatymas Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 

organizuotame informaciniame renginyje - mokymuose „Europos 

Sąjungos investicijų teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“ 

2019-01-29  
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2. Informacija apie strategijos įgyvendinimo pradžią Alytaus miesto VVG 

interneto portale www.alytusvvg.lt 

2019-03-08 

3. Informacija apie strategijos įgyvendinimo pradžią Alytaus miesto 

savivaldybės interneto portale www.alytus.lt 

2019-03-12 

4. Strategijos pristatymas Bendradarbystės centre “Spiečius” informaciniame 

renginyje „Finansavimo šaltiniai verslui“  

2019-11-13 

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 

sprendima

i 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atsto

vai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

1. 2019-01-15 Atleisti 

valdybos 

narius; 

 Priimti 

naujus 

valdybos 

narius; 

Patvirtint

a nauja 

13 6 4 3 10 4 3 3 76,92 13 10 3 76,92 
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valdybos 

sudėtis 

Projekto 

“Alytaus 

miesto 

vietos 

plėtros 

strategijo

s 

įgyvendi

nimas” 

pristatym

as 

2. 2019-11-29 Atleisti 

valdybos 

narius; 

 Priimti 

naujus 

valdybos 

narius; 

Patvirtint

a nauja 

valdybos 

sudėtis 

Projekto 

“Alytaus 

miesto 

vietos 

plėtros 

strategijo

s 

įgyvendi

nimas” 

pristatym

as” 

12 7 4 1 8 4 3 1 66,67 12 11 1 91,67 

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

kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 

tarybos 

atstovams  

1. 2019-01-31 Pritarti, kad 

Alytaus miesto 

VVG projekto 

“Alytaus 

miesto vietos 

plėtros 

strategijos 

įgyvendinimas” 

pristatymas” 

vadovu būtų 

įdarbinta 

Loreta 

Trainavičienė 

6 2 1 3 6 2 1 3 100 6 3 3 50 

2. 2019-03-29 Patvirtinti 

Alytaus miesto 

vietos plėtros 

strategijos 

vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

vertinimo ir 

atrankos vidaus 

tvarkos aprašą 

5 1 2 2 5 1 2 2 100 5 3 2 60 

3. 2019-04-16 Patvirtinti 

Alytaus Vietos 

5 1 2 2 5 1 2 2 100 5 3 2 60 
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plėtros 

strategijos 

1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4, 

1.2.1, 1.2.2, 

1.2.3 ir 1.2.4 

veiksmų 

projektinių 

pasiūlymų  

atrankos 

kriterijus. 
4. 2019-06-14 Patvirtinti 

Alytaus Vietos 

plėtros projektų 

sąrašą Nr. 1 

5 2 1 2 5 2 1 2 100 5 3 2 60 

5. 2019-09-06  Patvirtinti 

Alytaus Vietos 

plėtros 

strategijos 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 

2.2.4, 2.2.5 ir 

2.2.6 veiksmų 

projektinių 

pasiūlymų  

atrankos 

kriterijus. 

6 2 3 1 6 2 3 1 100 6 5 1 83,33 

6. 2019-09-12  Patvirtinti 

koreguotą 

Alytaus Vietos 

plėtros projektų 

sąrašą Nr. 1 

6 2 3 1 6 2 3 1 100 6 5 1 83,33 

7. 2019-11-29 Alytaus miesto 

VVG valdybos 

pirmininke 

patvirtinti 

Jurgitą 

Šukevičienę; 

 Patvirtinti 

koreguotą 

7 3 2 2 7 3 2 2 100 7 5 2 71,43 
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Alytaus Vietos 

plėtros projektų 

sąrašą Nr. 1 
8. 2019-12-06 Patvirtinti 

Alytaus Vietos 

plėtros projektų 

sąrašą Nr. 2. 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 66,67 

 

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)  

 

□ 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)  

 

_______________    _____________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


