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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 1701,60 0 1 9250 1701,60 9250 

Informacija apie 1.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Pagalba į namus ir asmeninis asistentas negalią turintiems darbingo amžiaus asmenims” 
Projektu siekiama kompleksiškai užtikrinti paslaugos teikimą, pritaikant ją individualiai kiekvienam gyventojui pagal jo poreikius.  

Projektą vykdantis personalas, atsižvelgdamas į asmens poreikius, asmeniui teikė šias paslaugas: pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, 

skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime, individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, 

maudytis, naudotis tualetu ir kt.), lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, 

užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą, organizuoti asmens maitinimą, individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir 

siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka. 

Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems gyventojams Alytaus mieste ir tarpininkavimo 

užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui ir projekto metu pasiektas rezultatas yra 10 negalią turinčių darbingo amžiaus asmenų gavusių 

socialines pagalbos į namus ir asmeninio asistento paslaugas.  
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Projekto metu individualios paslaugos buvo teikiamos asmenims 3 val. (įskaitant nekontaktinį darbo laiką, kuris neviršija 30 proc. kontaktinio 

laiko) per dieną, 10 asmenų. Paslaugą teikė įdarbintas kvalifikaciją turintis asmuo, taip pat jam pagelbėjo 2 savanoriai. 

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

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 15,54 proc.  Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų 

procentinę dalį.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

1.1.2. Veiksmas: Negalią turinčių darbingų asmenų darbinis užimtumas nevyriausybinėse, viešose ar verslo įmonėse 

23125 1875 1 0 23125 1875 21414,10 

Informacija apie 1.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Negalią turinčių darbingų asmenų darbinio užimtumo skatinimas”. 

Įgyvendinant veiksmą siekiama užtikrinti paslaugų teikimą bei mokymus ir praktinius užsiėmimus darbingiems negalią turintiems asmenims, 

kad įvairius sunkumus patiriantys darbingi neįgalūs asmenys gebėtų spręsti iškilusias problemas, gerėtų jų psichoemocinė būklė, mažėtų jų 

socialinė atskirtis. 

Projekto tikslinė grupė -  negalią turintys ir dėl to socialinę atskirtį patiriantys asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės 

grupės asmenys (12 asm. iš 12 asm.) gavo pagrindinę dalį suplanuotų paslaugų (individualus psichosocialinis darbas, grupiniai užsiėmimai,). 

Baigti vykdyti individualūs ir grupiniai užsiėmimai, mokymai. 

Per 2021 metus į projektą įtraukti visi 12 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias socialinio darbuotojo ir psichologo 

konsultacijas. 

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.  

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

5200 425 0 1 5200 425 5200 

Informacija apie 1.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas - „Relaksinių ir socialinių paslaugų teikimas Alytaus miesto gyventojams“. 

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.  

Įgyvendinant projekto veiklas buvo siekiama 10 % sumažinti socialinėje atskirtyje dėl negalios esančių asmenų, dalyvavusių projekto veiklose, 

skaičių. Šiam rezultatui pasiekti buvo teikiamos klasikinės relaksacijos grupėje paslaugos (7 asmenys, 5 kartai), biofilinio dizaino terapijos 

grupėje paslaugą (7 asmenys, 5 kartai), interaktyvių grindų relaksacijos grupėje paslaugą (7 asmenys, 5 kartai), aromaterapijos grupėje paslauga 

(7 asmenys, 3 kartai), bei psichologo paskaitos apie psichoemocinę būkę (4 paskaitos).  
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Projekte į išplėstines (relaksines) socialines veiklas buvo numatyta įtraukti 7 unikalius dalyvius, dalyvavo 8 unikalūs dalyviai. 

Paslaugos buvo 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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2020 m. 

1.1.4. Veiksmas: Socialinio taksi ir asmeninio asistento paslaugos organizavimas ir teikimas darbingiems neįgaliesiems 

9240 750 1 0 9240 750 3510,84 

Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Padidinti žmonių su negalia Alytuje mobilumą”. 

Įgyvendinant šį veiksmą neįgaliems asmenims sudarytos sąlygos integruotis į visuomenę, dalyvauti bendruomenės renginiuose, spręsti kitas 

asmenines problemas. Socialinis taksi – tai pavėžėjimo ir palydėjimo paslauga darbingiems asmenims su negalia. Ši paslauga leidžia žmonėms 

su negalia tapti mobilesniais ir savarankiškesniais. Teikiamos paslaugos užtikrina įvairią negalią turinčių žmonių saugų ir patogų keliavimą ir 

mažina jų socialinę atskirtį. Socialinio taksi paslaugos yra orientuotos į individualius žmogaus poreikius. 

Tikslinė grupė: darbingo amžiaus negalią turintys Alytaus miesto gyventojai.  

Tikslinės grupės  47 asmenys 2021 m. gavo pavėžėjimo paslaugą. 

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.  

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 

1.2.1. Veiksmas: Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, socialinės rizikos 

ir nepasiturinčias šeimas, organizavimas ir įgyvendinimas 

3700 300 0 1 3700 300 3700 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingo jaunimą iš socialinės rizikos šeimų”. 

Įgyvendinant veiksmą organizuotos sociokultūrinėss, laisvalaikio ir užimtumo veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, 

per kurias jaunimas įsitraukė į prasmingą veiklą. 

Tikslinė grupė: Alytaus miesto jaunimas iš sunkumus patiriančių šeimų, daugiavaikių šeimų. 

Projekto metu 6 jaunuoliai dalyvavo 10 dienų stovykloje, 6 jaunuoliams suteiktos psichologo konsultacijos, į projekto veiklas įtrauktas 1 

savanoris. 

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.  
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Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

1.2.2. Veiksmas: Socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingų asmenų socialinių įgūdžių ugdymas 

5550 450 0 1 5550 450 5550  

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Atskirtyje esančių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas”. 

Projekto tikslinė grupė -  socialinėje atskirtyje esantys socialinės rizikos ir nepasiturinčių šeimų darbingi asmenys, gyvenantys Alytaus miesto 

savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys (12 asm.) gavo visas suplanuotas socialines paslaugas. 

Į projektines veiklas įtraukti asmenys dalyvavo 2 viešuose renginiuose ir 1 mokymuose.  

Per 2021 metus į projektą įtraukti 7 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias socialinio darbuotojo konsultacijas. 

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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

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

5548 450 0 1 5548 450 5548 

Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Pagalbos sau per pagalbą kitiems paslaugų teikimas“. 

Projektu 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 (nedarbas, netektys, ligos, kitos krizinės situacijos), kad įvairius sunkumus šeimoje patiriantys darbingi 

asmenys gebėtų spręsti iškilusias problemas, gerėtų jų psichoemocinė būklė, mažėtų jų socialinė atskirtis.  

Grupines psichologo konsultacijas teikė kvalifikuotas psichologas. Grupinių psichologo konsultacijų metu asmenys gavo žinių apie konfliktus 

šeimoje ir jų sprendimo būdus. Suorganizuotos 2 grupines konsultacijas po 4 val. Iš viso grupinėms psichologo konsultacijoms organizuoti skirta 

12 val. Dalyvių skaičius - 18 asmenų. 

Išmintingos tėvystės grupiniai mokymai buvo organizuojami tėvams, auginantiems vaikus nuo 3 iki 11 metų, arba paauglius nuo 12 iki 16 metų, 

susipažinti su vaiko psichologine raida, sužinoti, kas padeda kurti geresnį ryšį su vaiku, išmokti geriau pažinti ir valdyti savo jausmus, patiriamus 

tėvystėje, sužinoti būdų, kaip padėti vaikui atpažinti savo jausmus ir mokytis juos valdyti, susipažinti su pozityvia disciplina, kuri padės tinkamai 

nustatyti vaikui elgesio taisykles ir prireikus jį sudrausminti. Mokymus vedė kvalifikuotas socialinis darbuotojas: per projekto laikotarpį buvo 3 

užsiėmimai po 4 val. Iš viso išmintingos tėvystės mokymams organizuoti skirta 12 val. Dalyvių skaičius - 18 asmenų. 

Pagal poreikį buvo organizuojamos individualios išmintingos tėvystės konsultacijos, kurias teikė kvalifikuotas socialinis darbuotojas. Per 

projekto laikotarpį buvo 5 individualios konsultacijos vienam asmeniui, dalyvių skaičius - 15 asmenų, šiai veiklai buvo skirta 75 val. 

Bendras projekto unikalių dalyvių skaičius - 25 asmenys. Projekto veiklas vykdyti padėjo 2 savanoriai. 

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

dalį.  
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Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

1.2.4. Veiksmas: Psichologo ir mediatoriaus paslaugų teikimas socialinės rizikos, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos 

žmonėmis aukoms, pabėgėliams, socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems asmenims. 

14800 1200 0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.2.4. veiksmo įgyvendinimą: 

Šiuo veiksmu siekiama kompleksiškai užtikrinti psichologo ir mediatoriaus paslaugų teikimą, pritaikant jas individualiai  ir grupėmis, 

kiekvienam suaugusiam, darbingo amžiaus, socialinės rizikos šeimos nariui nukentėjusiam nuo smurto artimoje aplinkoje, neįgaliesiems, 

socialinės rizikos šeimos,  skurdžiai gyvenantiems asmenims, pabėgėliams ir kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

Tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir 

jaunuoliai, smurto artimoje aplinkoje aukos, skurdžiai gyvenantys asmenys, pabėgėliai ir kiti socialinę atskirtį patiriantys asmenys). 

Kadangi tikslinėje grupėje yra numatyti pabėgėliai, į šį veiksmą dėl rizikos nėįgyvendinti projekto projektinių pasiūlymų pateikta nebuvo. 

Alytaus miesto VVG kreipėsi į Užimtumo tarnybos Kauno klientų aptarnavimo departamento Alytaus skyrių bei Migracijos departamentą prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Gautais duomenimis Alytuje ir/ar Alytaus rajone nėra registruotų asmenų, turinčių pabėgėlio 

statusą. 

Finansavimo sutarčių pasirašyta nebuvo. 

2. Tikslas: Užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes 

2.1. Uždavinys:  Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų dalyvavimą užimtumo iniciatyvose Alytaus mieste 

2.1.1. Veiksmas: Meninės krypties neformalus profesinis mokymas ir praktinių įgūdžių įgijimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems 

miesto gyventojams 

6780 550 0 1 6780 550 6780 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas „Socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų meninės krypties mokymas“.  

Šiuo veiksmu buvo siekiama užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes, suteikti galimybę 

darbingiems neaktyviems asmenims įgyti praktinių įgūdžių. 

Projekto tikslas - teikti socialines paslaugas, kurios prisidėtų prie atskirtį patiriančių darbingų asmenų psichoemocinės būklės pagerinimo.                                                                                                                                       

Įgyvendiant projekto veiklas buvo vykdomi meninės krypties juvelyrikos, keramikos  bei floristikos  mokymai.  

Tikslinė grupė: darbingi bedarbiai, neaktyvūs asmenys, socialinę atskirtį patiriantys darbingi miesto gyventojai.  

Projekto metu mokymuose 2020 m. dalyvavo 8 asmenys iš tikslinės grupės, dar 2 asmenys paslaugas gavo 2021 m.  

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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

2.1.2. Veiksmas: Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą 
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6000 489 0 1 6000 489 6000 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Bendruomeninių ryšių stiprinimas per darbingų neaktyvių asmenų neformalų švietimą ir darbo įgūdžių įgijimą”. 

Projekto tikslinė grupė - ekonomiškai neaktyvūs ir / ar bedarbiai iki 45 metų amžiaus asmenys (darbingi, nedirbantys pagal sutartis, 

nesiverčiantys individualia veikla ir neturintys ūkininko statuso), gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės grupės asmenys gavo visas 

suplanuotas paslaugas :  

Į projektines veiklas įtraukti visi 30 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias motyvacines konsultacijas, 12 asm. dalyvavo 4 

val. trukmės mokymuose, 15 asm. savanoriškoje praktikoje, bei dalyvavo 8 val. trukmės mokymuose. 

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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

2.1.3. Veiksmas: Neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą) neaktyviems ir darbingiems asmenims skatinant savanorišką 

veiklą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus 

3700 300 0 1 3700 300 3688,46 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Neaktyvių ir darbingų asmenų dalyvavimas neformaliajame švietime”.  

Įgyvendinant veiksmą siekiama užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes darbingo amžiaus 

neaktyviems asmenims, kurie dėl įvairų priežasčių patiria socialinę atskirtį, motyvuoti juos ir padėti įsidarbinti bei mažinti jų socialinę atskirtį.  

Tikslinė grupė: darbingi bedarbiai, neaktyvūs asmenys, socialinę atskirtį patiriantys darbingi miesto gyventojai.  

Projekto metu suteikta galimybė darbingiems neaktyviems asmenims įgyti praktinių įgūdžių - socialinių darbuotojų padėjėjų mokymai. 

Iš viso 10 asmenų išklausė socialinių darbuotojų padėjėjų mokymus (iš viso 280 val.) bei gavo kvalifikacinius pažymėjimus. Projekto veiklas 

vykdyti padėjo 2 savanoriai. 

Finansavimo sutartis sudaryta 99,69 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.  

2.2. Uždavinys: Ugdyti verslumo gebėjimus, stiprinančius  asmens konkurencingumą darbo rinkoje 

2.2.1. Veiksmas: Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, 

verslumo gebėjimų skatinimas ir ugdymas 

9125 875 0 1 9125 875 9125  

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų ir (ar) asmenų, kurių namų pajamos neviršija skurdo rizikos ribos, verslumo gebėjimų 

skatinimas ir ugdymas”. 
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Projekto tikslinė grupė -  ekonomiškai neaktyvūs vyresnio amžiaus (nuo 45 m amžiaus ir iki pensijinio amžiaus) ir bedarbiai asmenys (darbingi, 

nedirbantys pagal sutartis, nesiverčiantys individualia veikla ir neturintys ūkininko statuso), gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Tikslinės 

grupės asmenys gavo visas suplanuotas paslaugas ir atliko savanorišką veiklą. 

Per 2021 metus į projektą įtraukti visi 21 tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias motyvacines konsultacijas, 14 asm. dalyvavo 

verslumo skatinimo mokymuose, 7 asm. savanoriškoje praktikoje, 5 val. trukmės Verslumo ir iniciatyvumo skatinimo ir ugdymo mokymuose. 

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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

2.2.2. Veiksmas: Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių 

ugdymą 

6000 500 0 1 6000 500 6000  

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Mentorystės skatinimas ir organizavimas, užtikrinantis verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturinčių asmenų įgūdžių ugdymą”. 

Projekto tikslinė grupė - verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturintys ekonomiškai neaktyvūs ir/ ar bedarbiai iki 29 metų amžiaus asmenys 

(darbingi, nedirbantys pagal sutartis, nesiverčiantys individualia veikla ir neturintys ūkininko statuso), gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. 

Tikslinės grupės asmenys (14 asm.) gavo visas suplanuotas paslaugas ir atliko savanorišką veiklą. 

Per 2021 metus į projektą įtraukti 6 (iš 14) tikslinės grupės projekto dalyviai, kurie gavo individualias motyvacines konsultacijas, dalyvavo 

verslumo skatinimo mokymuose, savanoriškoje praktikoje. 

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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

2.2.3. Veiksmas: Jaunų darbingų neaktyvių asmenų verslumo gebėjimų ugdymas pasitelkiant savanorišką veiklą bei kuriant ir palaikant 

bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus 

7500 500 0 1 7500 500 7500 

Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Verslo gebėjimų ugdymas jauniems darbingiems neaktyviems Alytaus miesto gyventojams”.  

Projekto tikslinė grupė -  verslo ar savarankiškos veiklos patirties neturintys bedarbiai ar ekonomiškai neaktyvūs iki 29 metų amžiaus asmenys, 

gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Projekte numatyta, kad paslaugas gavo 6 tikslinės grupės asmenys - neaktyviems jaunuoliai, kurie dėl 

įvairų priežasčių patiria sunkumus darbo rinkoje.  

- individualių mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas; 

- grupinius verslumo mokymus  

- praktinius užsiėmimus, 
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- socialinio verslo konsultacijas  

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.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 

2.2.4. Veiksmas: Konsultacinė pagalba (verslo plano, pardavimų ir rinkodaros strategijos parengimas, kainodaros parengimas, viešinimo 

kompanijos plano sudarymas) ir darbinių priemonių įsigijimas verslo iniciatyvai paremti neaktyviems darbingiems asmenims, asmenims, kurių 

namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo ribos, labai smulkų ir smulkų verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems asmenims 
59100,00 4800,00 1 0 59100,00 4800,00 12176,18 

Informacija apie 2.2.4. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Verslumo gebėjimų stiprinimas ir smulkaus verslo subjektų konsultavimas Alytaus mieste”. 

Projekto tikslas - suteikti smulkaus verslo atstovams, ekonomiškai neaktyviems darbingiems gyventojams ir asmenims, kurių namų ūkio pajamos 

neviršija namų ūkio skurdo ribos, verslumo gebėjimus,  įgūdžius, suteikti reikalingas priemones ir pagalbą jaunam verslui. Projekto metu 

planuojama organizuoti 1 informacinį renginį;  5 grupines konsultacijas darbingiems asmenims, 80 val. individualių konsultacijų, kuriose bus 

analizuojamos individualios situacijos ir poreikiai siekiant tiek sėkmingo verslo starto, tiek tvarios verslo plėtros; aprūpinti 10 dalyvių 

priemonėmis verslo pradžiai, surengti jiems 20 mokymų seansų ir įtraukti į projekto veiklas ne mažiau kaip 2 savanorius. Projekto tikslinė grupė 

yra darbingi gyventojai ir jauno verslo subjektai. 

2021 metais įgyvendinta dalis veiklų, į jas įtraukta 20 asmenų. 

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

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,52 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  

2.2.5. Veiksmas: Smulkaus ir itin smulkaus naujai įsikūrusio verslo ir (ar) savarankišką veiklą pradėjusių asmenų bei besirengiančių pradėti 

verslą ar savarankišką veiklą gyventojų verslumo mokymai kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus 

12489,0 1012,50 1 0 12489,00 1015,00 4512,78 

Informacija apie 2.2.5. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Verslumo mokymai ir pagalbos teikimas naujiems labai smulkaus verslo atstovams Alytuje”.  

2021 m. įgyvendinta dalis veiklų, įtraukta 10 tikslinės grupės dalyvių. 

Projekto tikslas -  skatinti kurti verslą bei suteikti visokeriopą  metodinę, praktinę pagalbą, padėsiančią smulkiam verslui sėkmingai augti. 

Projekto metu planuojama organizuoti 2 renginius, skirtus suteikti dalyviams žinių, 8 mokymus, kuriuose projekto dalyviams bus suteikiamos 

bazinės verslumo pagrindų, marketingo, pardavimų ir buhalterijos žinios, analizuojamos individualios situacijos ir poreikiai. Projekto tikslinė 

grupė yra savarankišką veiklą pradėję asmenys bei besirengiantys pradėti verslą ar savarankišką veiklą gyventojai. 

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

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,51 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  
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2.2.6. Veiksmas: Kūrybinių industrijų (informacinės technologijos, dizainas, reklama, video, menai, fotografavimas ir kita) mamoms ir/ar 

tėčiams, išleistiems vaiko auginimo atostogų iki 3 metų, įgyvendinimas per naujo verslo kūrimą 

46023 3900 0 1 46023 3900 46023 

Informacija apie 2.2.6. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas „Kultūrinių kūrybinių industrijų plėtra tėvų, išleistų vaiko auginimo atostogų, bendruomenėje“. 

Įgyvendinant veiksmą siekiama skatinti  tėvus, išleistus vaiko auginimo atostogų iki 3 metų, kurti naują kūrybinių kultūrinių industrijų verslą. 

Tikslinė grupė: Mamos ir/ar tėčiai, išleisti vaiko auginimo atostogų iki 3 metų.  

Projekto metu įvykdytos tokios veiklos: 

• Informaciniai renginiai – kūrybinės dirbtuvės, kurie buvo organizuojami tam, kad pasitelkiant pasaulinę praktiką, pasinaudojant pateiktais 

pavyzdžiais ir nagrinėjant esamą situaciją Alytuje, su dalyviais būtų sugeneruotos KKI idėjos, kurių dalies paskesnis nagrinėjimas atvedė prie 

realaus verslo ar veiklos. Pirmasis renginys buvo skirtas esamos Alytaus miesto situacijos galimų perspektyvų, pasitelkiant pasauline praktiką, 

apžvalgai. Antrasis buvo skirtas verslo modelių, veiklų rūšių ir paramos galimybių pristatymui. Trečiajame buvo nagrinėjama kaip problemas 

paversti galimybėmis. Šių visų renginių metu buvo siekiama visus tikslinės grupės dalyvius paskatinti generuoti idėjas, kurios virstų pridėtinę 

vertę bendruomenei kuriančiu verslu ar veikla.  

Visuose renginiuose dalyvavo 43 unikalūs dalyviai, o kiekviename atskirai ne mažiau kaip 20. 

• Mokymai „Design thinking“ metodika. 8 dienų praktinių dirbtuvių – strateginių sesijų (mokymai su praktiniais užsiėmimais) metu buvo 

siekiama renginių metu sugeneruotas idėjas palaipsniui, pildant „verslo drobę“, paversti sėkmingu verslu. Šiame etape buvo galutinai 

išgryninamas produktas ar paslauga, tikslinis klientas, kainodara, esama pasiūla ir paklausa, galimi paslaugų paketai, reikalingos priemonės ir 

resursai, sudaromas marketinginis planas, numatomas finansavimo poreikis. 

Šios veiklos metu dalyvavo 12 unikalių dalyvių, o kiekvieną dieną ne mažiau kaip 8 asmenys. Sukurtos 4 naujos įmonės, 1 asmuo pradėjo 

aktyviau veikti pagal individualią veiklą, mokymuose dalyvavo 3 jauno verslo atstovai, kurie dar labiau išplėtojo turimą verlą.  

• Konsultacijos, asmenims, svarstantiems galimybę kurti verslą ar pradėti veiklą (numatyta 5 asmenys po 52 val.) bei  jauno verslo subjektų  

atstovams ir/ar darbuotojams (numatyta 5 asmenys po 52 val.). 

Iš viso buvo suteikta 520 val. individualių konsultacijų: 5 jauno verslo atstovams po 52 val. ir 9 asmenims (nuo 1 val. iki 42 val. vienam 

asmeniui). 

Prie veiklų įgyvendinimo ir projekto veiklos rezultatų siekimo prisidės 2 savanoriai. Abu padėjo organizuojant projekto veiklas ir iš viso dirbo 

po 250 val.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai: projekte dalyvavo 43 dalyvis (planuotas skaičius – 40), mokymuose dalyvavo 12 asmenų (planuotas skaičius 

8), konsultacijos suteiktos 14 (5 jauno verslo atstovai + 9 asmenys) (planuotas kaičius 10=5+5).   

Visos ataskaitos pateiktos ESFA ir patvirtintos, projektas įvertintas labai gerai, buvusių neplaninių patikrų metu, neatitikimų nenustatyta. 

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

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,82 proc.  Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį. Projektas įgyvendintas sėkmingai 2021 m. 
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2.3. Uždavinys: Užtikrinti užimtumo ir neformalios verslumo iniciatyvos, susijusių su socialine Atskirtimi, įgyvendinimo galimybes 

Alytaus mieste skatinant socialinį verslą. 

2.3.1. Veiksmas: Senųjų amatų ir tautodailės neformalus švietimas ir verslumo gebėjimų ugdymas integruojant neįgaliuosius ir kitus 

socialinę atskirtį patiriančius asmenis į darbo rinką savarankiškos veiklos kontekste kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir 

informacijos sklaidos tinklus.  

7400 600 0 0 0 0 0 

Informacija apie 2.3.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinant veiksmą siekiama socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimosi į darbo rinką. 

Tikslinė grupė - socialinę atskirtį patiriantys asmenys. 

2020-10-06 paskelbtas kvietimas teikti vietos plėtros projektų paraiškas pagal priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“, skirtas pareiškėjams, kurie buvo įtraukti į Vietos plėtros projektų sąrašus, bet nespėjo pateikti paraiškų (arba pateikė, bet 

atsiėmė). Ryšium su tuo  naujų sąrašų sudaryti nereikia – užtenka patikslinti esamus sąrašus (nurodant paraiškos pateikimo terminą).  
2020-10-13 buvo patvirtintas Alytaus miesto VVG Vietos plėtros projektų sąrašas Nr.5, į kurį įtraukta Asociacijos Vidzgirio bendruomenė, 

suderinus su Europos socialinio fondo agentūra, atsiėmė paraiškas, tačiau turi galimybę iki 2020-11-05 pakartotinai paraiškas pateikti 

Agentūrai. Alytaus miesto VVG valdyba pakoregavo Vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 5, kuriame Asociacijos Vidzgirio bendruomenė paraiškų 

finansuoti projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas pakoreguotas ir pratęstas iki 2020-11-05. Iš ESFA gavus informaciją, 

kad  pareiškėjas Asociacija Vidzgirio bendruomenė atsiėmė projekto “Kelias į verslo pradžią - senieji amatai” paraišką, sąrašas atnaujintas 

išbraukiant pareiškėją, kuris atsisakė teikti paraišką. 

Finansavimo sutarčių šiam veiksmui pasirašyta nebuvo. 

2.3.2. Veiksmas: Laisvalaikio užimtumo paslaugų vystymas socialinėje atskirtyje esančiai šeimai, užtikrinant užimtumo ir neformalių 

verslumo iniciatyvų įgyvendinimą kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus.  

9714,00 787,50 1 0 9701,50 800,00 7977,72 

Informacija apie 2.3.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Šeimos klubo kūrimas Alytuje”.  

Šiuo veiksmu siekiama sudaryti sąlygas Alytaus miesto socialinės rizikos šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, siekiant įgalinti 

šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir suteikti žinių prasmingai veiklai. 

Projekto metu įgyvendintos paskaitos šeimoms įvairiomis temomis: laukimo džiaugsmą, apie kūdikių žindymą, pirmus vaiko žingsnelius, ligas 

ir jų pasekmes, alkoholio vartojimo žalą, maisto gaminimą ir kitomis aktualiomis temomis; vaikų dienos stovyklos organizavimas, kuriose vaikai 

iš socialinės rizikos šeimų, galės prasmingai praleisti laiką ir išmokti įvairių socialinių įgūdžių ir patirčių; kulinarijos pamokos, kuriose vyks 

praktiniai mokymai šeimoms ir vaikams; įvykdytos individualios konsultacijos, kuriose psichologas padėjo šeimoms individualiai spręsti 

problemas, iškylančias šeimoje; grupinės konsultacijos, kuriose psichologas konsultavo dalyvius grupėje iki 5 asmenų. 

Į projektą įtraukti 26 asmenys, organizuota 12 veiklų. 

Finansavimo sutartis sudaryta 99,88 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui. 
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Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,62 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  

2.3.3. Veiksmas:  Savarankišką veiklą ar (ir) verslą pradedančių mamų (ar tėčių), išleistų vaiko auginimo atostogų iki vaikui sueis 3 

metai, skatinimas ir įgyvendinimas kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus. 

46500,00 3787,50 1 0 45442,50 3787,50 9147,54 

Informacija apie 2.3.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas “Asmenų, išleistų vaiko priežiūros atostogoms, savarankiškos veiklos skatinimas ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas Alytuje”. 

Projekto tikslas - sustiprinti asmenims, išleistiems vaiko priežiūros atostogų, gebėjimus kurti ir auginti smulkų verslą, kuriant ir palaikant jų 

bendradarbiavimo tinklą. Projekto metu planuojama surengti 6 mokymus mamoms ar tėčiams išleistiems vaiko auginimo atostogų, o jauno verslo 

subjektams bus surengti 7 mokymai, suorganizuota ne mažiau 40 val. individualių konsultacijų, 8 grupinės konsultacijos, jie bus aprūpinti 

priemonėmis verslo pradžiai. Į projekto veiklas bus įtraukti ne mažiau kaip 2 savanoriai. Projekto tikslinė grupė yra  mamos ir/ar tėčiai, išleisti 

vaiko auginimo atostogų iki 3 metų ir jauno verslo subjektai. 

2021 metais įgyvendinta dalis veiklų, į projektą įtraukta 10 asmenų, organizuotos 6 veiklos. 

Finansavimo sutartis sudaryta 97,73 proc. paramos lėšų sumai, numatytai šiam veiksmui. 

Suplanuota įgyvendinamo projekto prisidėjimo lėšų sumos dalis - 7,70 proc. Ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę 

dalį.  

 2.3.4. Veiksmas: Socialinio verslo kūrimo mokymai darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims bei socialinėje atskirtyje dėl 

skurdo esančioms šeimoms, užtikrinant užimtumą ir naujų verslumo iniciatyvų įgyvendinimą. 

13876,00 1125,00 1 0 13876,00 1125,00 2.879,57 

Informacija apie 2.3.4 veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas „Tvaraus socialinio verslo startas“.  

Projekto veiklos: 

1. „Design thinking“ praktiniai mokymai. 

Šios veiklos metu buvo siekiama suteikti reikiamas žinias bei įgūdžius visiems asmenins, turintiems socialinio verslo idėjų ir norintiems kurti 

savo verslą. „Design thinking“ mokymų metu vyko praktinės dirbtuvės – strateginės sesijos (mokymai su praktiniais užsiėmimais), buvo galutinai 

išgryninamas produktas ar paslauga, tikslinis klientas, galimi paslaugų paketai, reikalingos priemonės ir resursai, sudaromas marketinginis 

planas, išnagrinėjama esama rinkoje pasiūla ir paklausa, nusimatomas finansavimo poreikis. Projekto rengimo metu buvo planuojama, kad 

visuose mokymuose dalyvaus 25 asmenys, norintys sužinoti daugiau apie  socialinį verslą bei ketinantys jį kurti ar vykdyti individualią veiklą, 

padedančią spręsti Alytaus mieste egzistuojančias socialines problemas. Numatytų mokymų trukmė – 6 dienos, su savarankiškomis užduotimis 

bei konsultacijomis tarp jų. 

Pasiekti rezultatai: veikla vykdoma, įvyko 4 dienų mokymai, juose dalyvavo 18 asmenų, likusieji suplanuoti 2022 m. sausio mėn. Veikla bus 

baigta iki 2022 m. sausio 31 d.  

2. Asmeninės konsultacijos ir mentorystė. 
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Šios veiklos apimtyje buvo teikiamos konsultacijos ir visokiariopa pagalba asmenims, ketinantiems kurti socialinį verslą ar vykdyti veiklą tam, 

kad sumažintume nesėkmės riziką pirmaisiais veiklos metais iki minimumo bei padėtume sėkmingai augti ir plėstis. 

Pasiekti rezultatai: suteikta 33 val. (planuota 30 val.) konsultacijų 5 asmenims. 

3. Prie projekto veiklų vykdymo ir organizavimo prisidėjo 2 savanoriai.  

Projekto veiklos vykdomos, planuojama baigti iki 2022 m. sausio 31 d., o galutines ataskaitas pateikti ir patvirtinti iki 2022 m. liepos 31 d. 

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.  

 2.3.5. Veiksmas: Socialinių inovacijų skatinimas ir inicijavimas visuomenės aktyvumui didinti, įtraukant socialinį kapitalą. 

9250,00 750,00 1 0 9250,00 750,00 9250,00 

Informacija apie 2.3.5 veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas „Socialinio verslo idėjų kalvė“. Projekto tikslas – paskatinanti kurti socialinį verslą, vykdant sklaidos ir idėjų gryninimo veiklą. 

Įgyvendinant šį projektą, buvo siekiama informuoti darbingus bedarbius ir neaktyvius asmenis,  nedirbantį, nestudijuojantį ir nesimokantį 

jaunimą, savarankišką veiklą ar verslą ketinančius steigti asmenis bei kitus Alytaus miesto bendruomenės atstovus apie socialinio verslo 

galimybes bei jo apimtyje kuriamą pridėtinę vertę bendruomenės socialinėms problemoms spręsti.  

• Projekto veiklos – 4 socialinio verslo skatinimo renginiai tokiomis temomis: 1-asis renginys buvo skirtas jaunimo užimtumo trūkumo 

analizei, 2-asis – senstanti visuomenė – kokios socialinio verslo veiklos gali suteikti pagalbą senjorams ar užtikrinti jiems kokybišką 

užimtumą, 3-asis -asmenų su negalia integracija į visuomenę ir darbo rinką, 4-asis – 2020 m. aktualijos – situacija, kurios niekas negalėjo 

numatyti: kaip prisitaikyti ir koks socialinis verslas gali padėti šiuos iššūkius spręsti. Renginių metu projekto dalyviai gavo ne tik daug 

naudingos informacijos apie socialinį verslą, finansavimo galimybes, bet ir turės progą praktiškai išbandyti idėjų verslo pradžiai 

generavimo metodą. Pasitelkiant pasaulinę praktiką, pasinaudojant pateiktais pavyzdžiais ir nagrinėjant esamą Alytaus aplinką, buvo 

siekiama sugeneruoti idėjų gausą, kurių paskesnis nagrinėjimas  atvestų prie realaus socialinio verslo ar individualios veiklos kūrimo.  

Renginiuose dalyvavo 28 unikalūs projekto dalyviai (planuota 25). 

• Projekto rengimo metu buvo numatyta konsultacijos 5 labiausiai motyvuotiems ir suinteresuotiems kurti socialinį verslą asmenims, 

skiriant kiekvienam po 15 val. (iš viso 75 val.).  

Iš viso konsultuoti 6 projekto dalyviai, suteikta 78 val. konsultacijų. 

• Prie projekto veiklų organizavimo prisidėjo 2 savanoriai, kiekvienas dirbo po 50 val. 

Projekto veiklos pabaigtos, tačiau galutinės ataskaitos dar nepatvirtintos.  

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.  

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 
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(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 negalią turintiems 

darbingo amžiaus asmenims” 
 

 VšĮ "Gerumo skraistė"  9250 Projektu buvo siekiama kompleksiškai užtikrinti 

paslaugos teikimą, pritaikant ją individualiai 

kiekvienam gyventojui pagal jo poreikius.  

Projektą vykdantis personalas, atsižvelgdamas į 

asmens poreikius, asmeniui teikė šias paslaugas: 

pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, 

skatindamas jo savarankiškumą, būtiną 

kasdieniame gyvenime, individualią diskretišką 

pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti 

rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.), lydėti 

asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar 

savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, 

užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo 

vietą, organizuoti asmens maitinimą, individualią 

pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir 

siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius 

santykius su ta aplinka. 

Socialinių paslaugų teikimas namuose socialinėje 

atskirtyje dėl negalios esantiems darbingiems 

gyventojams Alytaus mieste ir tarpininkavimo 

užtikrinimas individualizuotų paslaugų teikimui 

ir projekto metu pasiektas rezultatas yra 10 

negalią turinčių darbingo amžiaus asmenų 

gavusių socialines pagalbos į namus ir asmeninio 

asistento paslaugas.  
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Projekto metu individualios paslaugos buvo 

teikiamos asmenims 3 val. (įskaitant nekontaktinį 

darbo laiką, kuris neviršija 30 proc. kontaktinio 

laiko) per dieną, 10 asmenų. Paslaugą teikė 

įdarbintas kvalifikaciją turintis asmuo, taip pat 

jam pagelbėjo 2 savanoriai. 

2.  Kultūrinių kūrybinių industrijų plėtra 

tėvų, išleistų vaiko auginimo 

atostogų, bendruomenėje 

VšĮ "Galiu kitaip"  46023 Projekto metu įvykdytos tokios veiklos: 

• Informaciniai renginiai – kūrybinės dirbtuvės, 

kurie buvo organizuojami tam, kad pasitelkiant 

pasaulinę praktiką, pasinaudojant pateiktais 

pavyzdžiais ir nagrinėjant esamą situaciją 

Alytuje, su dalyviais būtų sugeneruotos KKI 

idėjos, kurių dalies paskesnis nagrinėjimas atvedė 

prie realaus verslo ar veiklos. Pirmasis renginys 

buvo skirtas esamos Alytaus miesto situacijos 

galimų perspektyvų, pasitelkiant pasauline 

praktiką, apžvalgai. Antrasis buvo skirtas verslo 

modelių, veiklų rūšių ir paramos galimybių 

pristatymui. Trečiajame buvo nagrinėjama kaip 

problemas paversti galimybėmis. Šių visų 

renginių metu buvo siekiama visus tikslinės 

grupės dalyvius paskatinti generuoti idėjas, kurios 

virstų pridėtinę vertę bendruomenei kuriančiu 

verslu ar veikla.  

Visuose renginiuose dalyvavo 42 unikalūs 

dalyviai, o kiekviename atskirai ne mažiau kaip 

20. 

• Mokymai „Design thinking“ metodika. 8 dienų 

praktinių dirbtuvių – strateginių sesijų (mokymai 

su praktiniais užsiėmimais) metu buvo siekiama 

renginių metu sugeneruotas idėjas palaipsniui, 

pildant „verslo drobę“, paversti sėkmingu verslu. 

Šiame etape buvo galutinai išgryninamas 

produktas ar paslauga, tikslinis klientas, 
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kainodara, esama pasiūla ir paklausa, galimi 

paslaugų paketai, reikalingos priemonės ir 

resursai, sudaromas marketinginis planas, 

numatomas finansavimo poreikis. 

Šios veiklos metu dalyvavo 12 unikalių dalyvių, 

o kiekvieną dieną ne mažiau kaip 8 asmenys. 

Sukurtos 4 naujos įmonės, 1 asmuo pradėjo 

aktyviau veikti pagal individualią veiklą, 

mokymuose dalyvavo 3 jauno verslo atstovai, 

kurie dar labiau išplėtojo turimą verlą.  

• Konsultacijos, asmenims, svarstantiems 

galimybę kurti verslą ar pradėti veiklą (numatyta 

5 asmenys po 52 val.) bei  jauno verslo subjektų  

atstovams ir/ar darbuotojams (numatyta 5 

asmenys po 52 val.). 

Iš viso buvo suteikta 520 val. individualių 

konsultacijų: 5 jauno verslo atstovams po 52 val. 

ir 9 asmenims (nuo 1 val. iki 42 val. vienam 

asmeniui). 

Prie veiklų įgyvendinimo ir projekto veiklos 

rezultatų siekimo prisidėjo 2 savanoriai. Abu 

padėjo organizuojant projekto veiklas ir iš viso 

dirbo po 250 val.  

Projektas įgyvendintas sėkmingai: projekte 

dalyvavo 43 dalyvis (planuotas skaičius – 40), 

mokymuose dalyvavo 12 asmenų (planuotas 

skaičius 8), konsultacijos suteiktos 14 (5 jauno 

verslo atstovai + 9 asmenys) (planuotas kaičius 

10=5+5) 

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

ištrinkite. 
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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: 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 

savanoriaujantys 

dalyviai (vietos 

bendruomenės 

nariai) praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veikloje“  

2022 m. - 60 

dalyvių, iš jų 

10 dalyvių 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijoje 

pasibaigus 

projektui, t. y. 

2022 m. 

pabaigoje 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijose 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 

Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

2022 m. - ne 

mažiau kaip 

60 dalyvių, iš 

jų 6 dalyvių 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 
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socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veikloje (praėjus 

6 mėnesiams po 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veikloje) 

socialinė 

atskirtis bus 

sumažėjusi 

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 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

30 dalyvių 37 37 77  

BIVP projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

 4 projektai 4 4 4  
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Išplėstų 

socialinių ir kitų 

paslaugų 

skaičius 

2 paslaugos 2 2 2 2 projektai dar įgyvendinami, veiklos  bus tęsiamos 2022 

m., todėl rodiklis gali būti viršytas. 

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 

nariai) praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veikloje“  

2022 m. - 60 

dalyvių, iš jų 

10 dalyvių 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijoje 

pasibaigus 

projektui, t. y. 

2022 m. 

pabaigoje 

savanoriaus 

partnerių 

organizacijose 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 

Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklos 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veikloje (praėjus 

6 mėnesiams po 

projekto veiklos 

2022 m. - ne 

mažiau kaip 

60 dalyvių, iš 

jų 6 dalyvių 

socialinė 

atskirtis bus 

sumažėjusi 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 
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dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veikloje) 

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 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

30 dalyvių 42 42 43  

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2 projektai 3 3 3  

Išplėstų 

psichosocialinių 

paslaugų 

skaičius 

2 paslaugos 2 2 2  

2. Tikslas: Užtikrinti neformalią užimtumo ir verslumo iniciatyvą, skatinant įsidarbinimo galimybes 

2.1. Uždavinys: Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių asmenų dalyvavimą užimtumo iniciatyvose Alytaus mieste 
Rezultato rodikliai: 

Užimtų 

gyventojų 

skaičius 1 000-

iui gyventojų 

2022 m. 

pabaigoje 

užimtųjų 

skaičius augs 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 
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ir 1 000-iui 

gyventojų 

teks 431 

užimtas 

gyventojas 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

50 dalyvių 50 50 50  

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2 projektai 3 3 3  

Suorganizuotų 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybes 

didinančių 

renginių 

skaičius 

3 renginiai 3 3 3  

2.2. Uždavinys: Ugdyti verslumo gebėjimus, stiprinančius  asmens konkurencingumą darbo rinkoje 
Rezultato rodikliai: 

Augantis 

išduotų verslo 

liudijimų 

skaičius 

2022 m. 

planuojama, 

kad bus 

išduota ne 

mažiau kaip 

apie 2 590 

verslo 

liudijimų 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 
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Alytaus  

mieste. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

35 dalyviai 131 131 114 Dalis projektų dar įgyvendinami, veiklos  bus tęsiamos 

2022 m. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2 projektai 6 6 4 2 projektai dar įgyvendinami 2022 m. 

Suorganizuotų 

gyventojų 

verslumo 

gebėjimus 

didinančių 

renginių 

skaičius 

4 renginiai 54 52 24 2 projektai dar įgyvendinami 2022 m. 

2.3. Uždavinys:Užtikrinti užimtumo ir neformalios verslumo iniciatyvos, susijusių su socialine Atskirtimi, įgyvendinimo galimybes 

Alytaus mieste skatinant socialinį verslą 
Rezultato rodikliai: 

Veikiančių ūkio 

subjektų 

skaičiaus 

augimas 

1 712 (2022 

m. metų 

pabaigoje) 

  0 Ataskaita teikiama už 2021 m., rodiklis bus pasiektas iki 

2022 m. pabaigos. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklos dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

25 dalyviai 80 80 82  
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Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2 projektai 4 4 0 Projektai dar įgyvendinami 

Suorganizuotų 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybes 

didinančių 

renginių 

skaičius 

1 renginys 24 38 29 Projektai dar įgyvendinami 

Įgyvendinant 

BIVP projektų 

veiklą naujų 

sukurtų darbo 

vietų skaičius, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veikloje 

3 naujai 

sukurtos 

darbo vietos 

3 3 0 Projektai dar įgyvendinami 

Naujų sukurtų 

veikiančių ūkio 

subjektų 

skaičius 

2  2 2 0 Projektai dar įgyvendinami 
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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: 

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

 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvoje buvo apribotos 

kai kurios kontaktinės veiklos, todėl projektų 

įgyvendinimo laikas išsitęsė. 

Suderinus su ESFA buvo pratęstos kai kurių projektų finansavimo sutartys, kad 

veiklas būtų galima įgyvendinti sušvelninus karantino ribojimus. 

 

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 9 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

- - - 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

2 - - 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

11 9 1 
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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 “Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų bei 

kompetencijų stiprinimas” 

2021-08-11 

15:00-18:15 

1 

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” 

2021-08-11 

15:00-18:15 

6 

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 
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1. Informacija apie projektą "Asmenų, išleistų vaiko priežiūros atostogoms, 

savarankiškos veiklos skatinimas ir bendradarbiavimo tinklo kūrimas 

Alytuje" Alytaus miesto VVG interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-01-05 

2. Informacija apie projektą “Verslumo gebėjimų stiprinimas ir smulkaus 

verslo subjektų konsultavimas Alytaus mieste”  Alytaus miesto VVG 

interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-01-05 

3. Alytaus miesto vietos plėtros strategijos metinė įgyvendinimo ataskaita už 

2020 metus Alytaus miesto VVG interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-03-22 

4. Informacija apie projektą “Socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų 

meninės krypties mokymas” Alytaus miesto VVG interneto portale 

www.alytusvvg.lt 

2021-03-30 

5. Informacija apie projektą “Neaktyvių ir darbingų asmenų dalyvavimas 

neformaliajame švietime” Alytaus miesto VVG interneto portale 

www.alytusvvg.lt 

2021-05-21 

6. Informacija apie projektą “Padidinti žmonių su  negalia mobilumą Alytuje” 

Alytaus miesto VVG interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-07-30 

7. Informacija apie projektą Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimą 

Alytaus miesto VVG interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-08-16 

8. Informacija apie projektą “Sociokultūrinės, laisvalaikio ir užimtumo 

veiklos, nukreiptos į darbingą jaunimą iš socialinės rizikos šeimų, 

organizavimas ir įgyvendinimas” Alytaus miesto VVG interneto portale 

www.alytusvvg.lt 

2021-09-16  

9. Informacija apie projektą “Padidinti žmonių su  negalia mobilumą Alytuje” 

Alytaus miesto VVG interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-11-16 

10. Informacija apie projektą Alytaus miesto vietos plėtros strategijos keitimą 

Alytaus miesto VVG interneto portale www.alytusvvg.lt 

2021-12-22 

 

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) 
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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. 2021-03-30 Patvirtint

a Alytaus 

miesto 

vietos 

plėtros 

strategijo

s metinės 

įgyvendi

nimo 

ataskaito

s už 2020 

metus 

23 13 9 1 14 9 4 1 61 14 13 1 93 

2. 2021-05-07 1.Patvirti

nta VVG 

veiklos 

bei 

finansinė 

ataskaita 

už 2021 

metus. 

23 13 9 1 13 8 3 1 57 13 12 1 92 

3. 2021-09-07 1.Patvirti

nta 

administr

acijos 

direktorė 

2.Pritarta 

Strategij

23 13 9 1 14 9 4 1 61 14 13 1 93 
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os 

keitimui. 

3.Išbrauk

ti 2 nariai 

4. 2021-12-28 1.Supaži

ndinta su 

VVG 

strategijo

s 

keitimu. 

21 11 9 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 

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  

Bendra

s narių 

skaičiu

s 

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. 2020-01-29 1.Patvirtintintas 

koreguotas 

Vietos plėtros 

projektų sąrašas 

Nr. 2 

2.Patvirtintintas 

koreguotas 

Vietos plėtros 

projektų sąrašas 

Nr. 5. 

8 3 3 2 5 2 2 1 63 5 4 1 80 
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2. 2021-03-30 1.Pritarta 

projekto vadovo 

kandidatūrai 

2.Nustatytas 

projekto vadovo 

darbo 

užmokestis 

8 3 3 2 6 3 2 1 75 6 5 1 83 

3. 2021-10-29 Pritarta projekto 

įgyvendinimui 

9 3 3 3 6 2 1 3 67 6 3 3 50 

 

 

_______________    _____________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


