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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: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

1.1. Uždavinys: Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas 

1.1.1. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, 

psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

  9 (devyni) 0 (nulis) 206 275,17 32 453,42 29 053,87 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

1) 2018 m. šiam veiksmui įgyvendinti pradėti iš viso 9 projektai. 3 projektai pradėti įgyvendinti rugsėjo-spalio mėn., dėl likusių šešių sutartis 

pareiškėjai pasirašė gruodžio mėn. (dėl vieno sutartis turėjo būti pasirašyta 2018 m. gruodžio 27 d., tačiau pasirašymas buvo nukeltas į 2019 m. 

sausio 3 d), todėl jų veiklos realiai prasidėjo tik 2019 m. sausio mėn. 

Pradėtos įgyvendinti veiklos skirtos nepasiturintiems asmenims ir šeimoms, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, kurie iš dalies ar visiškai 

negali savimi pasirūpinti. Sveikatingumo kulbas „Ropė“, susiremontavę virtuvę, pradėjo teikti maisto gaminimo ir išnešiojimo paslaugą į namus 

senyvo amžiaus vienišiems ir neįgaliems asmenims, taip pat neįgaliesiems pradėjo periodiškai organizuoti mankštas bei ėjimo šiaurietiškomis 

lazdomis užsiėmimus. Varėnos sporto centras įsirengė patalpas, kuriose pradeda pradės organizuoti užsiėmimus neįgaliesiems. M. Čiuželio 

labdaros ir paramos fondas pradėjo plėtoti telefoninės pagalbos liniją vienišiems Varėnos miesto žmonėms bei teikti psichosocialinės pagalbos 

paslaugas, organizavo informacinį seminarą, 2019 m. apmokys savanorius bei pradės teikti konsultacijas. Sveikatingumo klubas „Ropė“ jau 

vykdė mokymus savanoriams ir juos baigė (iš viso apmokyta 20 savanorių).  
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2) Nepradėtos įgyvendinti veiklos, skirtos vaikams iš daugiavaikių, socialinės rizikos šeimų, daugiavaikių šeimų nariams, asmenims, turintiems 

sunkią negalią turintį asmenį, vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, dalis veiklų neįgaliesiems. Šias veiklos, įgyvendindami vietos projektus 

įgyvendins Varėnos rajono futbolo klubas „Atžalynas“, Varėnos globos namai, Varėnos socialinių paslaugų centras, Varėnos specialioji 

mokykla, Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondas, Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis (pastrasis plėtos šeštadieninę grupę 

ir socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimus vaikams iš nurodytų šeimų). Kaip minėta, šie pareiškėjai sutartis pasirašė tik 2018 m. gruodžio 

mėn., todėl didžioji dalis veiklų persikėlė į 2019 m. 

3) Šiam veiksmui įgyvendinti išleista 10,5 proc. jam įgyvendinti numatytų lėšų, tačiau sutarčių sudaryta už 69 proc. visų šiam veiksmui numatytų 

lėšų, todėl konstatuoti, kad veiksmo gyvendinimas vyksta sklandžiai ir didžiąją dalį lėšų pareiškėjai panaudos 2019 m.  

4) Visi pareiškėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo gerokai daugiau negu reikalavimuose numatytu 7,5 proc. nuosavu prisidėjimu. Dauguma 

iš jų (išskyrus Varėnos sporto centrą) prisideda savanorišku darbu. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 2018 m. savanorišku darbu prisidėjo 

969,66 Eur, Varėnos miesto sveikatingumo klubas „Ropė“ – 300 Eur. Nesklandumų dėl nuosavo prisidėjimo nėra, preliminariai nuosavas 

pareiškėjų prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo bus žymiai viršytas negu buvo planuojama pagal strategiją.  

5) Varėnos miesto VVG skelbė du kvietimus teikti projektinius pasiūlymus 2017 m. ir 2018 m. šiam veiksmui įgyvendinti.  2019 m. šiam 

veiksmui įgyvendinti liko paskirstyti apie 70 tūkst. Įvertinus užklausų kiekį ir susidomėjimą, Varėnos miesto VVG yra užtikrinta, kad visos 

numatytos lėšos bus paskirstytos, visos veiklos bus įgyvenintos. Dalies projektų (atrinktų dar 2017 m.) įgyvendinimas užsitęsė, kadangi VRM 

buvo atliekamas Valtybės kontrolės patikrinimas, bus sustabdytas finansavimo projektams skyrimas, todėl ir dalies veiklų įgyvendinimas 

prasidėjo tik 2018 m. rudenį. 

Varėnos miesto VVG taip pat mato potencialą įgyvendinti ir daugiau projektų, jeigu atsirastų galimybė gauti daugiau lėšų strategijai įgyvendinti. 

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas skatinant pabėgėlių socialinę integraciją Varėnos mieste. 

  0 (nulis) 0 (nulis) 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

Kvietimas pagal šį veiksmą buvo skelbiamas jau antrą kartą. Pareiškėjų neatsirado. 2019 m. bus skelbiamas trečiasis kvietimas, o taip pat 

rengiamas raštas Migracijos departamentui prašant nurodyti, ar apskritai Varėnos mieste ir Varėnos rajono savivaldybėje yra pabėgėlių tam, kad 

šį veiksmą būtų įmanoma įgyvendinti. Varėnos rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius 2018 m. informavo, kad pabėgėlių apskaita 

Varėnos mieste yra nevedama, kadangi Varėnos mieste nėra registruotų pabėgėlių. 

2. Tikslas: Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

2.1. Uždavinys: Varėnos miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas 

2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas 

darbo vietoje. 

  1 (vienas) 0 (nulis) 9 369,40 761,98 3062,54 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1) 2018 m. šiam veiksmui įgyveninti buvo pradėtas vienas projektas (pareiškėjas – Varėnos technologijos ir verslo mokykla). Pareiškėjas veikslas 

pradėjo dar iki sutarties pasirašymo 2018 m. lapkričio mėn. Pareiškėjas vykdė veiklą, nukreiptą į naujų profesinių įgūdžių suteikimą (barmeno 

ir padavėjo profesijos) ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams (moksleiviams). Įgyvendintos veiklos: parengtas neformaliojo 
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švietimo programa, paskelbtas kvietimas į mokymus/kursus, nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. buvo apmokyta keturių asmenų grupė, iš viso 

mokymams skirta-panaudota 195 val., suteiktos papildomos kompetencijos (8 val.), paskelbtas kvietimas mokytis antrajai asmenų grupei. 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei pradėtos įgyvendinti ir yra įgyvendinamos.  

3) Šiam veiksmui išleista 17 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų lėšų, tačiau sutarčių pasirašyta už 56 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų 

lėšų. Veiksmo įgyvendinimas vyksta sklandžiai. Tam, kad pagal šį veiksmą būtų galima įgyvendinti dar bent vieną projektą, buvo inicijuoti 

strategijos pakeitimai, kuriai šiam veiksmui būtų šiek tiek pridedama ES ir valstybės biudžeto lėšų, todėl preliminariai manoma, kad 2019 m. 

bus paskirstytos visos šiam veiksmui įgyvedinti numatytos lėšos. 

4) Vienintelis pagal šį veiksmą projektą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda 7,5 proc. nuosavu įnašu (darbo užmokesčiu), dėl to nesklandumų 

nėra, reikalavimai vykdomi. 

5) Kaip minėta, planuojama panaudoti visas veiksmui įgyvendinti numatytas lėšas ir skirti papildomai dar vienam projektui įgyvendinti. 2019 

m. bus skelbiamas dar vienas kvietimas šiam veiksmui įgyvendinti, tikimasi vieno projekto, kuriuo būtų siekiama ne tik suteikti naujus 

profesinius įgūdžius, bet ir ir juos pritaikyti darbo vietoje (arba juos ugdant darbo vietoje) arba atliekant savanorišką veiklą. VVG susitikinėja 

su potencialiais pareiškėjais, juos konsultuota. 

2.2. Uždavinys: Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Varėnos mieto gyventojų  padėtį darbo rinkoje. 

2.2.1. Veiksmas: Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės 

teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje 

  1 (vienas) 0 (nulis) 33 268,00 6 576,00 4 600,46 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1) Šiam veiksmui įgyvendinti buvo pradėtas vienas projektas, kurį įgyvendina Varėnos verslo ir amatų asociacija. Projekto metu siekiama sukurti 

verslo inkubatorių, kuriame būtų sudarytos sąlygos dirbti jauno verslo subjektams ir jų darbuotojams (veikiantiems iki 2 metų). Projekto metu 

taip pat planuojami kalbų, verslumo pradmenų mokymai verslą planuojantiems pradėti žmonėms, ekonomiškai neaktyviems gyventojams, įrengti 

patalpas su darbo vietomis, įsigyti priemones, reikalingas pradedantiems verslininkams, vykdyti konsultacijas jiems verslo vykdymo ir 

planavimo klausimais. 2018 m. suremontuotos patalpos, kuriose galės dirbti tikslinės grupės atstovai, nupirkta dalis įrangos, organizuoti kalbų 

mokymo paslaugų pirkimai. 

2) Abiejoms numatytoms tikslinės grupėms (jauno verslo subjektams ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams) veiklos pradėtos įgyveninti – 

sukurtos sąlygos ir perkamos verslo pradžiai reikalingos priemonės. Mokymai (kalbų) bus pradėti organizuoti 2019 m. vasario mėn., verslumo -

2019 m. rudenį. 

3) Iki 2018-12-31 buvo panaudota 13,8 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, tačiau sutarčių (sutartis) buvo pasirašyta už 99,9 proc. 

veiksmui įgyvendinti numatytų paramos lėšų. Visos veiksmui įgyvendinti numatytos veiklos vyksta pagal planą, nevėluojama. Didžioji dalis 

paramos lėšų bus panaudota 2019 m. 

4) Projekta pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu gerokai didesne suma negu reikalaujama, problemų 

dėl to neidentifikuojama, pareiškėjas pajėgus prisidėti numatytu įnašu. 
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5) Nepradėtos teikti konsultacijos jauno verslo subjektams. Jos bus pradedamos tik įvykdžius visus numatytus mokymus, kaip ir numatyta 

projekto sutartyje. Visos veiksmui skirtos lėšos paskirtytos, daugiau kvietimų į veiksmą skelbti neplanauojama. Strategijoje numatytus rodiklius 

planuojama pasiekti įgyvendinus šį vieną didesnės apimties projektą. 

 

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. „Ir mes galime padėti“ (pagal 

tikslą „Didinti bendruomenių 

socialinę integraciją, išnaudojant 

vietos bendruomenių, verslo ir 

vietos valdžios ryšius“) 

Varėnos miesto 

sveikatingumo klubas 

„Ropė“ 

8 957,63 Projekto tikslas ir tikslinės grupės:  

Mažinti Varėnos miesto vienišų bei negalinčių visiškai 

savimi pasirūpinti senyvo (pensinio) amžiaus žmonių, 

neįgaliųjų ir nepasiturinčių asmenų bei šeimų socialinę 

atskirtį per sveikatinamo, fizinio aktyvumo, laisvalaikio 

organizavimo, tarpusavio pagalbos, socialinės-

kultūrines veiklas, kartu siekiant išvengti senyvo 

amžiaus vienišų Varėnos miesto gyventojų 

ir neįgaliųjų patekimo į globos įstaigas, o taip pat 

mažinti ir nepasiturinčių asmenų bei šeimų socialinę 

atskirtį. 

Projekto metu yra sukuriamos sąlygos ir 

organizuojamas maisto pristatymas į namus senyvo 

amžiaus žmonėms, organizuojami sportiniai 

užsiėmimai senyvo amžiaus Varėnos miesto 

gyventojams, o pirmiausia – vienišiems, turintiems 

negalią žmonėms, taip pat aktyviai skatinamas ir 

organizuojamas klubo „Ropė“ narių įtraukimas į 

savanorišką veiklą ir organizuoti saavanoriškos veiklos 
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mokymai. Į projekto veiklas jau įtraukta 30 tikslinės 

grupės asmenų. Projektas prisidės prie rodiklio 

„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ įgyvendinimo, 

kadangi vykdytojas yra NVO. Projektas buvo atrinktas 

kaip pavyzdinis ir apie jo veiklas buvo parengtas 

reportažas, kuris publikuotas portale 15min.lt - 

https://www.15min.lt/video/varenoje-audrius-bruzas-

mankstinosi-su-aktyviomis-senjoremis-

149186?fbclid=IwAR1XpLnKdGKwKD633QqO8A5z 

IPboXyIaXXVT989z3kuYKatrD4o3kVuzDjU#  

2. „Viešųjų paslaugų ir informacijos 

teikimas verslumui pagal 

gyvenimo būdą skatinti“ (pagal 

tikslą „Pagerinti vietines 

įsidarbinimo galimybes, 

išnaudojant vietos bendruomenių, 

verslo ir vietos valdžios ryšius“) 

Varėnos amatų ir verslo 

asociacija 

33 268,00 Projekto tikslas: 

Varėnos miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir 

jauno verslo atstovų verslumo pagal 

gyvenimo būdą plėtra. 

Projekto tikslinės grupės – ekonomiškai neaktyvus 

Varėnos miesto gyventojai ir jauno verslo atstovai bei 

jų darbuotojai. 

Projekto metu teikiamos kalbų ir verslumo mokymų 

paslaugos, suteikiamos priemonės, reikalingos verslo 

pradžiai, vykdomos konsultacijos verslo pradžios ir 

plėtros klausimais. Projekto veiklomis siekiama sukurti 

mini verslo inkubatorių, kuriame būtų sudarytos 

salygos ir galimybės bandantiems dirbti savarankiškai 

ir siekiama pagerinti paprastai nelengvą verslo pradžią 

bent jau suteikiant patalpas ir priemones. Projektas 

prisidės prie Strategijos rodiklio „Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius“ įgyvendinimo (pareiškėjas yra 

NVO), į jos veiklas įsitrauks 20 Varėnos miesto 

ekonomiškai neaktyvių gyventojų ir jauno verslo 

subjektų. 2018 m. pradėtos projekto veiklos (įrengtos 

patalpos), pradedami vykdyti mokymai. 

 

https://www.15min.lt/video/varenoje-audrius-bruzas-mankstinosi-su-aktyviomis-senjoremis-149186?fbclid=IwAR1XpLnKdGKwKD633QqO8A5z
https://www.15min.lt/video/varenoje-audrius-bruzas-mankstinosi-su-aktyviomis-senjoremis-149186?fbclid=IwAR1XpLnKdGKwKD633QqO8A5z
https://www.15min.lt/video/varenoje-audrius-bruzas-mankstinosi-su-aktyviomis-senjoremis-149186?fbclid=IwAR1XpLnKdGKwKD633QqO8A5z
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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: Didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

1.1. Uždavinys: Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas 

Rezultato rodikliai: 
Darbingi asmenys, 

kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų 

dalyvių dalyvavimo 

projekto veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto  veiklų 

dalyvių dalyvavimo 

ESF veiklose) 

(procentai) 

15 20 20 0 Kol kas reikšmė nepasiekta, nes vietos veiklos projektai 

pradėti įgyvendinti tik 2018 m. spalio-gruodžio mėn. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

(skaičius) – 116. 

 

116 237 237 30 Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus 

rodiklius ir įgyvendintas veiklas. 
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Suorganizuotų 

renginių skaičius 
4 10 10 0 Renginius pradėti vykdyti pareiškėjai planuoja 2019 m. 

Remiamasi preiškėjų pateiktomis paraiškomis ESFA. 
Partnerių, su 

kuriais 

bendradarbiaujama, 

skaičius 

2 10 10 10 Visi projektytojai turi partnerius ir įgyvendina projektus 

kartu su jais. Remiamasi VRM siunčiamų ataskaitų 

informacija. 

Įgyvendinant 

BIVP1 projektų 

veiklas padidėjęs 

socialinių paslaugų 

prieinamumas, 

sukuriant naujas 

paslaugas tikslinės 

grupės asmenims, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (skaičius). 

1 2 2 0 Remiamasi pareiškėjų projektiniais pasiūlymais bei jų 

sudarytomis sutartimis su ESFA. 

Įgyvendinant 

BIVP2 projektų 

veiklas padidėjęs 

socialinių paslaugų 

prieinamumas, 

padidinant esamų 

paslaugų 

prieinamumą 

tikslinės grupės 

asmenims, praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose (skaičius). 

2 4 4 0 Remiamasi pareiškėjų projektiniais pasiūlymais bei jų 

sudarytomis sutartimis su ESFA. 

2 tikslas: Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

2.1 Uždavinys: Varėnos miesto bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumo didinimas įgyvendinant neformalias iniciatyvas 
Rezultato rodikliai: 

                                                           
1 Bendruomenės inicijuota veikla. 
2 Bendruomenės inicijuota veikla. 
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BIVP3 projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

(procentai). 

 

20 20 20 0 Kol kas reikšmė nepasiekta, nes vietos veiklos projektas 

pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. spalio-gruodžio mėn. 

Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti jau 2019 m., reikšmė bus 

pasiekta pabaigus įgyvendinti visą projektą. 

Darbingi asmenys, 

kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto  veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose) 

(procentai). 

15 20 20 0 Kol kas reikšmė nepasiekta, nes vietos veiklos projektas 

pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. spalio-gruodžio mėn. 

Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti jau 2019 m., reikšmė bus 

pasiekta pabaigus įgyvendinti visą projektą. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

(skaičius) – 10. 

10 12 12 0 Kol kas reikšmė nepasiekta, nes vietos veiklos projektai 

pradėti įgyvendinti tik 2018 m. spalio-gruodžio mėn. 

Pirmieji dalyviai kursus baigė jau 2019 m. (remiamasi 

pareiškėjo pateikta informacija). Reimiamasi pareiškėjo 

pateikta paraiška ESFA. 
Partnerių, su 

kuriais 

bendradarbiaujama, 

skaičius (skaičius). 

1 1 1 0 Remiamasi pareiškėjo paraiška ESFA ir sudaryta sutartimi 

su ESFA. 

2.2 Uždavinys: Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Varėnos mieto gyventojų  padėtį darbo rinkoje. 

                                                           
3 Bendruomenės inicijuota veikla 
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Rezultato rodikliai: 
BIVP4 projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

(procentai). 

 

20 20 20 0 Kol kas reikšmė nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti skirtas 

vietos veiklos projektas pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. 

spalio mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti jau 2019 m. 

Darbingi asmenys, 

kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto  veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose) 

(procentai). 

 

15 15 15 0 Kol kas reikšmė nepasiekta, nes veiksmui įgyvendinti skirtas 

vietos veiklos projektas pradėtas įgyvendinti tik 2018 m. 

spalio mėn. Dalyviai veiklose pradėjo dalyvauti jau 2019 m., 

reikšmė bus pasiekta pabaigus įgyvendinti visą projektą. 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

(skaičius). 

18 20 20 0 Po atidėjimų ir finansavimo stabdymo projekto veiksmui 

įgyvendinti sutartis pasirašyta tik 2018-09-27. Iki 2018-12-

31 pareiškėjas vykdė įrangos ir priemonių, mokymo 

paslaugų pirkimus, remontavo patalpas. Veiklas, į kurias 

įtraukiami projekto veiklų dalyviai pradėjo įgyventinti jau 

2019 m., todėl rodiklis ir nėra pasiektas.  

*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, 

                                                           
4 Bendruomenės inicijuota veikla 
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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. 

 

1.4. 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. Sustabdytas finansavimas vietos veiklos projektams. Dėl Valstybės kontrolės atliekamo patikrinimo pareiškėjai negalėjo pradėti 

įgyvendinti projektų anksčiau, t.y. nuo 2018 m. pradžios, dėl to nusikėlė visų 

projektų veiklos ir buvo neįmanoma pasiekti tarpinių 2016-2020 m. Varėnos 

miesto vietos plėtros strategijos rodiklių 2018 m. gruodžio 31 d., kadangi visos 

veiklos tikslinėms grupėms realiai prasidėjo tik 2018 m. gruodžio mėn. ar net 

2019 m. Nepaisant to, VVG, net ir esant sustabdytam vietos plėtros projektų 

finansavimui, skelbė kvietimus teikti projektiniams pasiūlymams, viešino 

Strategijos įgyvendinimo eigą, skelbė naujienas, susijusias su vietos plėtros 

projektų finansavimu. Dėl aktyvių VVG veiksmų, 2018 m. gauti šeši nauji 

projektai, kurie pradėti įgyveninti kartu su keturiais projektais, pateiktais 2017 

m. 

2. Silpni pareiškėjų įgūdžiai rengiant projektus Pagal Strategijos administravimo projektą buvo numatyti tik vieni mokymai 

strategijos įgyvendinimo pradžioje. Naujus projektus teikiantys asmenys juose 

nedalyvavo, o papildomų lėšų suorganizuoti analogiškus mokymus nėra, nors 

poreikis yra didelis, kadangi susisuriama su pakankamai silpnais pareiškėjų 

projektų rengimo gebėjimais. Nepaisant to, VVG savo inciatyva rengė 

papildomus informacinius seminarus, asmeniškai konsultavo kiekvieną 

pareiškėją paraiškų pildymo klausimais. Visi jie sėkmingai parengė projektus ir 

vėliau paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai. VVG mato papildomų lėšų 

administravimui poreikį, kadangi didelė dalis lėšų buvo panaudota anksčiau nei 

planuota bei naudojama projekte nesuplanuotoms papildomoms su strategijos 

įgyvendinimu susijusioms veikloms, išaugus konsultacijų poreikiui. 
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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. 

 

3 

 

3 

 

1 

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.: 

3 3 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 

1. Miestų VVG tinklo steigimas, 

dalinimasis patirtimi 

Miestų VVG tinklo steigiamasis 

susirinkimas 

2018-08-21 Dalyvavo 

Varėnos miesto 

VVG strategijos 

administratorius 

(1 žmogus) 
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2. Mokymai vietos veiklos grupių 

atstovams (organizatorius – VRM) 

„Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo valdymas“  

 

 

2018-09-06 Dalyvavo 

Varėnos miesto 

VVG strategijos 

administratorius 

(1 žmogus) 

3. Konferencija (organizatorius – 

VRM) 

 „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“. 

2018-09-13 Dalyvavo 

Varėnos miesto 

VVG strategijos 

administratorius 

(1 žmogus) 

4. Patirčių sesija efektyviam 

bendradarbiavimui stiprinti 

„Suprasti kitą“. 2018-10-29 Dalyvavo 

Varėnos miesto 

VVG strategijos 

administratorius 

(1 žmogus) 

5. Dalinimasis patirtinimi su kitomis 

VVG, praktinių pavyzdžių analizė, 

pasikeitimas projektų idėjomis 

VVG tinklo susirinkimas 2018-11-27 Dalyvavo 

Varėnos miesto 

VVG strategijos 

administratorius 

(1 žmogus) 

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. Informacinis seminaras vietos 

plėtros projektų pareiškėjams, 

planuojantiems teikti projektus per 

II-ąjį kvietimą 

Informacinis seminaras dėl vietos 

plėtros projektų rengimo, procedūrų 

ir finansuojamų veiklų 

2018-03-26, 3 val. 15 

2. Informacinis seminaras-

konsultacijos pareiškėjams, 

pateikusiems paraiškas per II-ajį 

kvietimą ir rengiantiems paraiškas 

ESFA (organizuota kartu su ESFA) 

„Paraiškų dėl vietos plėtros 

strategijas įgyvendinančių projektų 

vertinimo patirtis ir patarimai VVG“. 

2018-10-11, 4 val. 15 

 

3.2.Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  
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( 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. Informacijos/pranešimų apie priemonės ir strategijos įgyvendinimo eigą 

skelbimas Varėnos miesto VVG svetainėje www.varenosmiestovvg.lt  

Visus metus. Iš viso paskelbtas 14 žinučių ir 

pranešimų. 

2.  Informacijos skelbimas apie strategijos įgyvendinimo eigą (kvietimus teikti 

projektinius pasiūlymus, projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatus, 

inicijuojają Strategijos keitimą ir t.t.) Varėnos rajono savivaldybės 

tinklalapyje www.varena.lt  

Visus metus. Paskelbti ne mažiau kaip 5 pranešimai. 

3. Informacijos skelbimas apie priemonės ir strategijos įgyvendinimo eigą 

Varėnos miesto VVG paskyroje socialiniame tinkle Facebook. 

Visus metus. Prankelbtos ne mažiau kaip 25 žinutės. 

Paskyros sekėjų skaičius padidėjo nuo 88 metų 

pradžioje iki 110 metų pabaigoje. 

4. Publikacijos apie strategijos įgyvendimą Varėnos krašto laikraštyje 

„Merkio kraštas 

Paskelbta publikacija laikraštyje „Merkio kraštas“: 

2018-08-17. 

 

 

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos 

plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: 

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

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

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atsto

vai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

http://www.varenosmiestovvg.lt/
http://www.varena.lt/
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balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

1. 2017-12-07 1. Dėl 

pritarimo 

Varėnos 

miesto 

2016-

2020 m. 

vietos 

plėtros 

strategijo

s 

pakeitim

o 

projektui. 

7                   3        3                     1 4                  2           1                       1 57 proc. 4                    3                      1 75 proc. 

 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

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

kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp 

už priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 

tarybos 

atstovams  

1. 2018-02-23 1. Dėl Varėnos 
miesto 2016-

2020 m. vietos 

plėtros 
strategijos 

9                   3                   3                        3      6                           2                  1                      3 67 proc. 6                          3                         3 50 proc. 
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įgyvendinimo 

ataskaitos už 
2017 m. 

2. Dėl Varėnos 

miesto 2016-
2020 m. vietos 

plėtros 

strategijos 
projektinių 

pasiūlymų  

vertinimo ir 

atrankos  vidaus 

tvarkos aprašo 
patikslinimo. 

3. Dėl 

Specialiųjų  
Varėnos miesto 

vietos plėtros 

projektų  
taisyklių 

patikslinimo. 

2. 2018-06-29 1. Dėl Varėnos 

miesto 2016-
2020 m. vietos 

plėtros 

strategijos 
administratoriaus 

projektinių 

pasiūlymų 
vertinimo 

ataskaitos 

tvirtinimo. 
2. Dėl Varėnos 

miesto 2016-

2020 m. vietos 
plėtros 

strategijos 

projektinių 

pasiūlymų sąrašo 

tvirtinimo.  

9                   3                    3                        3

      

6                           2                  1                      3 67 proc. 6                          3                         3 50 proc. 

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 
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PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 

 

□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir 

nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

□ 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) 


