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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: Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste 

1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Anykščių mieste 

1.1.1. Veiksmas: Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo 

ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose, išnaudojant sukurtą viešąją infrastruktūrą 

  Nurodomas 

projektų, dėl kurių 

projektų 

vykdytojai su 

Agentūra yra 

sudarę projektų 

finansavimo 

sutartis, skaičius 

(išskyrus baigtus 

projektus ir 

projektus, kurių 

finansavimo 

sutartys yra 

Nurodomas 

įgyvendintų 

projektų skaičius 

Nurodoma 

paramos lėšų 

suma, numatyta 

įgyvendinamų ir 

baigtų projektų 

finansavimo 

sutartyse 

Nurodoma 

prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

įgyvendinamų ir 

baigtų projektų 

finansavimo 

sutartyse 

Nurodoma 

projektų 

vykdytojams 

išmokėta paramos 

lėšų suma 
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nutrauktos) 

105 625 19 375 1 0 71 263,38 13 072 59 176 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo  įgyvendinimą: 

(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; 

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 ne visa strategijoje veiksmui įgyvendinti 

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

priemones tinkamam veiksmo įgyvendinimui užtikrinti ). 

 

Šį veiksmą įgyvendina tik vienas projektas “Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Anykščių mieste per gyventojų verslumo skatinimą”, 

kurio finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2020 m., bet veiklas pradėjo vykdyti 2021 m. 

2021 m. buvo įgyvendinta didžioji dalis veiklų, pasiektas pagrindinis rodiklis – 15 dalyvių ir panaudota daugiau nei 80  proc. Projekto lėšų. 

 

1.1.2. Veiksmas: Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems 

gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį 

darbo rinkoje 

63375 11625 2 1 50281,36 7767,48 36628,04 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendini 

2021 m. sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas “Būk verslus”. Pasiekti visi paraiškoje numatyti rodikliai, į veiklas buvo įtraukta 20 

jauno verslo subjektų. 

Taip pat buvo įgyvendinamas 2019 m. pradėtas projektas “Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas”, 

kurio dalyviai 5 juridiniai asmenys (jauno verslo subjektai  ). 2021 m. buvo įgyvendinta daugiau nei pusė veiklų ir pasiektas dalyvių skaičius 

buvo 28 iš 45. 
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 1.1.3 Veiksmas: Bendradarbiavimo tinklo tarp Anykščių miesto ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo subjektų 

sukūrimas siekiant organizuoti mikroverslo logistines sistemas 

 

19541 5459 1 0 15242,82 2797 4572,85 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Šiame veikme įgyvendinamas tik vienas projektas. Aktyviai pradėtos projekto, “Pagaminta Anykščiuose kurio finansavimo sutartis 

pasirašyta 2020 m. gruodžio mėn., veiklos, pasiektas dalyvių skaičius ū iš 10, įgyvendinta daugiau nei pusė numatytų projekte veiklų.  

1.2. Uždavinys: Suteikti Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją 

1.2.1. Veiksmas: Naujų profesinių įgūdžių įgijimas 

       

Neatsirado pareiškėjų galinčių įgyvendinti šį veiksmą. 

 

1.2.2. Veiksmas: Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą 

21 125 

 

3875 2 0 36342,57 6735,5 23011,41 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

2021 m. pradėti aktyviai įgyvendinti du projektai, kurių tikslinė grupė yra neaktyvūs Anykščių miesto gyventojai. Numatyta per abu 

projektus įtraukti 111 neaktyvių asmenų. 2021 m. dviejų projektų pasiektas rodiklis – 94 asmenys. 

 

 

2. Tikslas: Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų 

bendruomeniškumą 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste 

2.1.1. Veiksmas: Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra 

109850 20150 2 3 75985,33 55892,92 51799,05 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Viso šiam veiksmui įgyvendinti finansuoti 5 projektai. 3 iš jų jau įgyvendintas, su 2 iš jų 2021 m. dar įgyvendinami. 

2.1.2. Veiksmas: Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir kitas paslaugas užtikrinimas 

16900 3100 0 1 15698,09 10056,56 15698,09 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

2.1.3. Veiksmas: Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas 
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Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 

Nėra nei vieno projekto. Inicijuotas strategijos keitimas.  

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

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

formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, 

veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

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

atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

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

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

strategijos įgyvendinimo laikotarpio) 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

1. “Būk verslus” Anykščių jaunimo 

klubas 

26017,59 projektas orientuotus į smulkaus ir vidutinio bei 

socialinio verslo plėtrą Anykščių mieste per 

gyventojų verslumo skatinimą (žinių, įgūdžių ir 

motyvacijos suteikimas skatinti imtis verslo, 

mentorystė ,,verslas verslui“, konsultacijos 

verslo kūrimo klausimais, besikuriančio verslo 

(įskaitant savarankišką darbą pradedančius 

asmenis) konsultavimas, pagalba randant 

tiekėjus ir klientus, konsultavimas konkretaus 

verslo plėtros klausimais).    
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2. “Atokvėpio oazė” Anykščių rajono 

socialinių paslaugų 

centras 

6664,48 projektas orientuotas į Anykščių miesto 

gyventojų poreikius atitinkančių socialinių 

paslaugų plėtrą - gerinamos neįgaliųjų dienos 

centro paslaugos. Dalyvių sk. - 60  

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: Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste 

1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Anykščių mieste 
Rezultato rodikliai: 
     (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) 
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Tikslas ir uždavinys dar neįgyvendintas, todėl rezultato 

nustatyti dar negalime 

Produkto rodikliai: 
     (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) 

 
1.1-P-1: Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 4 vnt.; 1.1-P-2: BIVP 

projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), 

skaičius -55 vnt.; 1.1-P-3: Pradėtų naujų verslų, skaičius - 33 

vnt.; 1.1-P-4: Sustiprinta pradedančių verslų, skaičius - 22 

vnt.; 1.1-P-5: Bendradarbiavimo tinklas tarp Anykščių miesto 

ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo 

subjektų siekiant organizuoti mikroverslo logistines sistemas, 

skaičius - 1 vnt. 

1.2. Uždavinys: Suteikti Anykščių miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją 

 
Rezultato rodikliai: 
     Tikslas ir uždavinys dar neįgyvendintas, todėl rezultato 

nustatyti dar negalime 

 

Produkto rodikliai: 
     .2-P-1:Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 2 vnt.; 1.2-P-2: BIVP 

projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 
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111 ; 1.2-P-3: Asmenys atlikę darbo įgūdžiams įgyti skirtą 

praktiką ar savanorystę, skaičius -0; 1.2-P-4: Perkvalifikuoti 

ar profesinius įgūdžius patobulinę asmenys, skaičius - 111. 

2. Tikslas: Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų 

bendruomeniškumą 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste 
Rezultato rodikliai: 
     Tikslas ir uždavinys dar neįgyvendintas, todėl rezultato 

nustatyti dar negalime 

 

Produkto rodikliai: 
     2.1-P-1: Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 6; 2.1-P-2: BIVP 

projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 

261; 2.1-P-3: Teikiamos naujos socialinės ar kitos paslaugos 

socialinės atskirties mažinimui, skaičius - 4; 2.1-P-4: 

Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui - 2; 

2.1-P-5: Integruota pabėgėlių, skaičius - 0. 

*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  
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1. Tikslas: Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste 

 (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) 

 

 

Strategija dar įgyvendinama, todėl efekto nustatyti dar negalime 

2. Tikslas: Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų 

bendruomeniškumą 
 

(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) 

 

Strategija dar įgyvendinama, todėl efekto nustatyti dar negalime 

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. 2 Strategijos veiksmai nepradėti įgyvendinti Inicijuotas strategijos keitimas 

   

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

ištrinkite. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

ataskaitose) 

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. 

8 6 3 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

8 6 3 

 

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) 
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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 

     

     

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

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

data, val. skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

     

     

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 

   

   

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

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

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  

        

        

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  

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  
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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)  

 

_______________    _____Kristina Beinorytė________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


