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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

Strategijoje
veiksmui
numatyta
savivaldybės
Europos
biudžeto lėšų, kitų
Sąjungos
viešųjų lėšų ir
struktūrinių
lėšų
fondų ir Lietuvos privačių
(toliau
Respublikos
prisidėjimo lėšos)
valstybės
suma, Eur

Įgyvendinamų
Baigtų
projektų
vietos
plėtros skaičius, vnt.
projektų (toliau –
projektas)
skaičius, vnt.

Paramos
lėšų
suma, už kurią
sudaryta projektų
finansavimo
sutarčių, Eur

Prisidėjimo lėšų Panaudota
suma, numatyta paramos
sudarytose
suma, Eur
projektų
finansavimo
sutartyse, Eur

lėšų

biudžeto
lėšų
(toliau - paramos
lėšos) 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, teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinant jų socialinę integraciją
Varėnos mieste.

261 624,49
38 548,92
5 (penki)
8 (aštuoni)
261 624,40
39 080,72
215 245,54
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
1) 2020 m. tęstas 11-os šio veiksmo projektų įgyvendinimas, per ataskaitinius metus baigti įgyvendinti 5 projektai (dar 3 baigti 2019 m.). Baigtas
įgyvendinti projektas, skirtas vienišiems senyvo amžiaus žmonėms (psichosocialinė pagalba „Sidabrinės linijos“ telefonu), Baltijos „Gyvenimo
meno“ labdaros ir paramos fondas baigė įgyvendinti projektą, skirtą daugiavaikių šeimų nariams, socialinės rizikos šeimų nariams ir
nepasiturintiems asmenims. Buvo vykdomi streso valdymo, jogos užsiėmimai. Baigtas įgyvendinti projektams, skirtas vaikams iš daugiavaikių,
nepasiturinčių šeimų, kurių metų šių šeimų vaikai buvo įtraukiami į sportinę veiklą, kėlė savo futbolo meistriškumą, dalyvavo varžybose. Baigtas
vienas projektams neįgaliesiems, uždant šių socialinius įgūdžius (Varėnos soc. paslaugų centro projektas), Varėnos globos namai baigė socialinių
įgūdžių lavinimo projektą vienišiems ir sunkiai patiems savimi galintiems apsirūpinti senjorams, organizavo skalbimo užsiėmimus, menines
veiklas. Tęsti ir tebetęsiami projektai vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, autizmo sutrikimą bei tiems, kurie dėl šeimyninės situacijos
stokoja socialinių įgūdžių. Taip pat tęsti ir tebetęsiami projekto užsiėmimai, kuriuose socialinę atskirtį patiriančios šeimos (turinčios neįgalių ar
spec. poreikių vaikų) skatinamos save išreikšti per meno (stiklo) užsiėmimus, dailės ir muzikos terapijas.

3

2) Konstatuotina, kad 2020 m. veiklos vyko visoms veiksme numatytoms tikslinėms grupėms, jos buvo skėmingai įgyvendinamos ir tęsiamos –
vyko sociokultūrinės išvykos, meninės veiklos vaikams iš daugiavaikių, nepasiturinčių, socialinių įgūdžių stokojonačių šeimų, neįgaliesiems,
senyvo amžiaus žmonėms. Dalis iš jų buvo sustabdytos dėl šalyje paskelbto karantino ir nebegali vykti iki dabar.
3) Iki 2020-12-31 šiam veiksmui įgyvendinti iš viso jau panaudota ir Europos Komisijai deklaruota 82,3 proc. Strategijoje šiam veiksmui
įgyvendinti numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų. Iki 2020-12-31 buvo paskirstyta 100 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų ES ir valstybės
biudžeto lėšų.
4) Visi pareiškėjai prisideda prie projekto įgyvendinimo didesniu negu reikalavimuose numatytu 7,5 proc. nuosavu prisidėjimu. Dauguma iš jų
(išskyrus Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelį-darželį) prisideda savanorišku darbu. Iš viso prie veiksmo įgyvendinimo pareiškėjai prisideda 39
080,72 Eur nuosavu įnašu (pinigais arba savanorišku darbu, įskaitant jau baigtus įgyvendinti projektus). Iki 2020-12-31 pareiškėjai deklaravo iš
tinkamomis buvo pripažinti 38 091,48 Eur nuosavo pareiškėjų įnašo (net 97,5 proc. visos veiksmui numatytos sumos). Nesklandumų dėl nuosavo
prisidėjimo nėra, preliminariai nuosavas pareiškėjų prisidėjimas prie projektų įgyvendinimo bus žymiai viršytas negu planuojama pagal
strategiją.
5) 2020 m. VRM pritarus ir atsisakius veiksme planuoto projekto pabėgėlių intergacijai, rezervuotos lėšo buvo perkeltoss į naują veiksmą (1.1.2.
Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias
užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius). Visa numatyta
veiksmui įgyvendinti lėšų suma paskirstyta ir pradėta naudoti, visoms tikslinėms grupėms veiklos vyksta arba jau baigėsi. 2020 m. paskelbus
kvietimą rezerviniam projektų sąrašui sudaryti, gautas vienas papildomas projektinis pasiūlymas veiksmui įgyvendinti (neįgaliųjų asmenų soc.
integracijai).
1.1. Uždavinys: Mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį per bendruomenių inicijuojamas veiklas
1.1.2. veiksmas: Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir
neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius

12 877,31
1 050,00
1 (vienas)
0 (nulis)
12 194,13
1 145,45
0
1) 2020 m. buvo atrinktas vienintelis projektas veiksmui įgyvendinti (Varėnos miesto sveikatingumo klubo „Ropė“ projektas „Socialinės
patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“, planuojama pripažintinų deklaruotinomis EK išlaidų suma 13 339,58, iš jų 1 145,45 Eur
pareiškėjo įnašas savanorišku darbu). 2020 m. spalio mėn. pasirašyta projekto finansavimo sutartis. Projektu numatoma įgyvenindinti veiklams
globojamiems vaikams (stovykla, globėjų susitikimas), vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems (sociokultūrinė išvyka),
nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų vaikams (kūrybinės dirbtuvės). Projektas įgyvenidamas su 5 miestų vietos veiklos grupėmis (Varėnos,
Rietavo, Utenos, Biržų, Pakruojo).
2) Dėl šalyje paskelbto karantino, apribojus bet kokius grupinius užsiėmimus, neformaliojo švietimo veiklas, renginius, o nuo gruodžio mėn.
įvedus judėjimo apribojimus nė vienai iš numatytų tikslinių grupių veiklos negalėjo būti pradėtos įgyvenindinti.
3) Nepradėta naudoti skirta paramos lėšų dalis (dėl antrame punkte nurodytų priežasčių), išskyrus 50 Eur avansą, reikalingą pareiškėjo projekto
sąskaitai banke išlaikyti.
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4) Pareiškėjas prie projekto prisideda didesne negu Strategijoje numatyta lėšų suma (savanorišku darbu), tačiau nuosavas įnašas nebuvo
deklaruotas, dėl šalyje paskelbto karantino ir įvairių su tuo susijusių apribojimų. 2021 m. Derėtų spręsti klausimą dėl projekto veiklų
įgyvendinimo.
5) 2020 m. paskirstyta 95 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų lėšų. Daugiau kvietimų veiksmui įgyvendinti neplanuojama. Veiklos veiksmui
nepradėtos įgyvendinti dėl 2-ame punkte nurodytų ir ne nuo pareiškėjo priklausančių priežasčių. 2021 m. planuojama su pareiškėju ir ESFA
diskutuoti, kaip būtų galima įgyvendinti projekto veiklas ir deklartuoti tinkamas išlaidas šalyje tęsiant apribojimams dėl karantino.
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.

18 532,00
1713,88
1 (vienas)
1 (vienas)
18 532,00
1 713,88
12 913,00
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) 2020 m. Varėnos technologijos ir verslo mokykla baigė įgyvendinti projektą „Padavėjo ir barmeno profesijos kompetencijų suteikimas
ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“. Pareiškėjas organizavo mokymus-kursus (barmeno ir padavėjo profesijos)
ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams (moksleiviams) pagal neformaliojo švietimo programą. Iš viso apmokytos trys grupės
ekonomiškai neaktyvių žmonių (jiems įteikti neformaliojo švietimo užsiėmimų baigimo pažymėjimai). Iš viso į veiklas įtraukta 14 asmenų.
Tęstas antrojo veiksmo projekto „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems
Varėnos miesto gyventojams“ įgyvendinimas (organizuoti teoriniai ir praktiniai apmokymai pagal neformaliojo švietimo programą). Į veiklas
įsitraukė moksleiviai, Varėnos miesto niekur nedirbantys senjorai. Į jį įsitraukė 5 asmenys.
3) Per 2020 m. įsisavinta, panaudota ir Europos Komisijai deklaruota 69,7 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų, o
sutarčių pasirašyta už 100 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų lėšų. Tai – ryški pažanga, lyginant su 2020 m., kuomet buvo panaudota 43 proc.
veiksmui skirtų ES ir valstybės biudžeto lėšų.
4) Pareiškėjas, kuris įgyvendina abu veiksmo projektus, prie projektų įgyvendinimo prisideda 1 713,88 Eur nuosavomis lėšomis (darbo
užmokesčiu ir savanorišku darbu), tai sudaro 8,5 proc. visų ESFA nustatytų tinkamų finansuoti lėšų arba 1 proc. daugiau negu nustatytas
minimalus reikalavimas. Pareiškėjas abiejuose projektuose savo įsipareigojimus vyko.
5) Visos numatytos lėšos paskirstytos. 2020 m. paskelbus kvietimą rezerviniams projektų sąrašui sudaryti, gauti du rezerviniai projektai veiksmui
įgyvendinti – vienas orientuotas į profesionalių fotografijos įgūdžių suteikimą ekonomiškai neaktyviems žmonėms, kitas – į muzikinio
raštingumo įgūdžių tobulinimą vyresnio amžiaus ekon. neaktyviems Varėnos miesto gyventojams, todėl planuojama, kad 2021 m. prie veiksmo
įgyvendinimo prisidės dar du projektai. Vieno įgyveninamo projekto veiklos 2020 m. lapkričio mėn. sustabdytos neapibrėžtam laikotarpiui dėl
šalyje paskelbto karantino ir įvestų apribojimų. 2021 m. dalį maisto ruošimo projekto veiklų (teorinius mokymus) planuojama tęsti nuotoliniu
būdu.
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
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33 268,00
6 576,40
1 (vienas)
0 (nulis)
33 268,00
6 520,50
29 516,81
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
1) 2019 m. tęstos šiam veiksmui įgyvendinti pradėto projekto, kurį įgyvendina Varėnos verslo ir amatų asociacija, veiklos. Projekto metu sukurti
mini verslo konsultavimo centras „Šilas“, kuriame sudarytos sąlygos bei teikiama pagalba jauno verslo subjektams ir jų darbuotojams
(veikiantiems iki 2 metų). Per ataskaitinį laikotarpį baigti verslumo pradmenų mokymai verslą planuojantiems pradėti žmonėms bei ekonomiškai
neaktyviems gyventojams, vykdytos jauno verslo subjektų konsultacijos.
2) Įgyvendintos veiklos abiejoms numatytoms tikslinės grupėms: jauno verslo subjektams ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams. Tęstos
konsultacijos jauno verslo subjektams.
3) Iki 2020-12-31 buvo įsisavinta ir panaudota 88,7 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų matytų lėšų, tačiau sutarčių (sutartis) buvo pasirašyta už
100 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų paramos lėšų. Vienintelio veiksmo projekto veiklos 2020 m. buvo stabdomos du kartus dėl šalyje
paskelbto karantino, todėl projektas negalėjo būti baigtas pagal planą.,
4) Projektą pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu (6 576,00 Eur) - gerokai didesne suma negu
reikalaujama. Iki 2020-12-31 įnešto (išdirbto) nuosavo įnašo suma 5834,51 Eur.
5) 2020 m. susidurta su problemomis teikiant konsultacijas jauno verslo subjektams, ESFA patikrinus pareiškėją du kartus nustatyta, jog
konsultavimo veiklos nevyksta, dėl to 2021 m. pradžioje sutarta ieškoti sprendimų projektui baigti arba konsultacijų formai keisti. Visos veiksmui
skirtos lėšos paskirtytos, daugiau kvietimų į veiksmą skelbti neplanuojama. Strategijoje numatytus rodikliai šiam veiksmui įgyvendinti faktiškai
jau yra pasiekti.
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.

1.

Vietos plėtros projekto Vietos
plėtros
pavadinimas
projekto
vykdytojo
pavadinimas
„Įsijunk meną“ (Switch Varėnos Jadvygos
on art) (pagal tikslą Čiurlionytės menų
„Didinti bendruomenių mokykla
socialinę
integraciją,
išnaudojant
vietos
bendruomenių, verslo ir
vietos valdžios ryšius“)

Skirta
paramos
suma, Eur

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant
projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas,
pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

17 847,00

Projekto tikslas ir tikslinės grupės:
Mažinti Varėnos miesto daugiavaikių, socialinės rizikos, nepasiturinčių
bei kitų socialinę atskirtį patiriančių šeimų atskirtį, tobulinant jų
sociokultūrinius ir meno pažinimo gebėjimus bei didinti jų įsitraukimą į
bendruomenės veiklas, stiprinti šeimos narių tarpusavio santykius per
taikomosios dailės užsiėmimus ir geresnį savęs bei tarpusavio pažinimą,
pasitelkiant ir M. K. Čiurlionio kūrybą.
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2.

„Maisto
ruošimo Varėnos
(pobūviams ir furšetams) technologijos
paslaugų
teikėjo verslo mokykla
kompetencijų suteikimas
ekonomiškai
neaktyviems
Varėnos
miesto
gyventojams“
(pagal tikslą „Pagerinti
vietines
įsidarbinimo
galimybes, išnaudojant
vietos
bendruomenių,
verslo ir vietos valdžios
ryšius“)

9 162,60
ir

Į veiklas yra įtraukiami vaikai ir daugiavaikių ir nepasiturinčių šeimų,
taip pat šių šeimų nariai (vaikų tėvai).
Projekto metu tėvai ir vaikai dalyvauja bendrose meninėse veiklose, kuria
stiklo dirbinius (interpretuodami M. K. Čiurlionio kūrybą ir naudodami
stiklo meno išraiškas). Projekto pagrindinė idėja – kaip suburti šeimas,
kad tėvai per meną pabūtų kartu su savo vaikais. Projekto dalyviai
dalyvavo parodose, dalyvavo sociokultūrinėse išvykose į Senąją Varėną,
Kauną (M. K. Čiurlionio dailės muziejų). Tokiu būdu yra stiprinami
šeimos narių tarpusavio santykius. Projekto metu sukurta unikali
Lietuvoje stiklo studija, nupirktos visos darbui su stiklo dirbiniais
reikalingos priemonės ir įranga.
Apie sėkmingai vysktančias projekto veiklas skelbė naujienų portalas
lrytas.lt
https://www.lrytas.lt/tevams/seimosgidas/2020/11/30/news/projekto-dalyvius-pakvietus-i-meno-pasauliuzsimezge-artimos-draugystes-17334275/
Projekto tikslas:
Suteikti 12 ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų maisto
ruošimo (pobūviams, furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų, kurios
padėtų jiems integruotis į visuomenę.
Projekto metu organizuojami maisto ruošimo (pobūviams, furšetams)
paslaugų teikėjo teorinis ir praktinnis mokymas, konsultacijas mokymų
metu teikia diabeto klubo „Riba“ savanoriai. Pabaigus programą,
kiekvieną kartą organizuojamas renginys, kuriame mokiniai pristato
pagamintus užkandžius kviestiniams svečiams. Į projekto veiklas
įsitraukė ne tik moksleiviai, taip gaudami dar vieną profesiją, bet ir
Varėnos miesto niekur nedirbantys (ekonomiškai neaktyvūs) senjorai.
Projektų
dalyvių
veiklų
rezultatus
galima
pamatyti
https://www.facebook.com/varenosmiestovvg/posts/2715592198717540

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
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Rodiklio
pavadinimas

Pagal
strategiją
siekiama
reikšmė

Projektuose,
kurie
įtraukti
į
vietos
plėtros
projektų
sąrašą,
suplanuota
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Įgyvendinamuose Pasiekta
ir
baigtuose rodiklio
projektuose
reikšmė
numatyta
pasiekti 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:

Produkto rodikliai:

1

BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)
(skaičius) – 116.

116

519

519

565

Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus
rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2020-12-31 bei VRM
pateiktomis Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaitomis
(suformuotomis pagal 2020-12-31 duomenis).

Suorganizuotų
renginių skaičius

4

24

24

20

Partnerių, su
2
kuriais
bendradarbiaujama,
skaičius

14

14

14

Įgyvendinant
BIVP1 projektų
veiklas padidėjęs
socialinių paslaugų
prieinamumas,
sukuriant naujas

5

5

5

Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus
rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2020-12-31 bei
pareiškėjų paraiškomis ESFA.
Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus
rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2020-12-31 bei VRM
pateiktomis Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaitomis
(suformuotomis pagal 2020-12-31 duomenis).
Remiamasi pareiškėjų projektiniais pasiūlymais, jų
sudarytomis sutartimis su ESFA bei VVG atliekama projektų
stebėsena.

1

Bendruomenės inicijuota veikla.

8

paslaugas tikslinės
grupės asmenims,
praėjus 6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius).
Įgyvendinant
BIVP2 projektų
veiklas padidėjęs
socialinių paslaugų
prieinamumas,
padidinant esamų
paslaugų
prieinamumą
tikslinės grupės
asmenims, praėjus
6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius).

2

6

6

6

Remiamasi pareiškėjų projektiniais pasiūlymais, jų
sudarytomis sutartimis su ESFA bei VVG atliekama projektų
stebėsena.

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:
BIVP3 projektų
20
veiklų dalyvių,
kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo
praėjus 6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis
(procentai).
Darbingi asmenys,
kurių socialinė
2
3

15

Bendruomenės inicijuota veikla.
Bendruomenės inicijuota veikla

20

20

27

20

20

27

Iš 15 vieno iš pasibaigusių projekto dalyvių, įgijusių dar
vieną kvalifikaciją projekto metu, šiuo metu dirba 5, kas
sudaro 33 proc. Remiamasi pareiškėjo projektų dalyvių
atlikta apklausa dėl jų esamo statuso: pradėjo dirbti pagal
neterminuotą sutartį arba gavo nuolatinę darbo vietą (vietoj
laikinos darbo vietos arba darbo pagal terminuotą darbo
sutartį). Remiamasi projekto vykdytojo 2021-03-17 gautu
raštu apie projektų dalyvių apklausos rezultatus ir jų situaciją
darbo rinkoje
Iš 15 vieno iš pasibaigusių projekto dalyvių, įgijusių dar
vieną kvalifikaciją projekto metu, šiuo metu dirba 5, kas
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sudaro 33 proc. Remiamasi pareiškėjo projektų dalyvių
atlikta apklausa dėl jų esamo statuso: pradėjo dirbti pagal
neterminuotą sutartį arba gavo nuolatinę darbo vietą (vietoj
laikinos darbo vietos arba darbo pagal terminuotą darbo
sutartį). Remiamasi projekto vykdytojo 2021-03-17 gautu
raštu apie projektų dalyvių apklausos rezultatus ir jų situaciją
darbo rinkoje.

atskirtis sumažėjo
dėl projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto veiklose
(praėjus 6
mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose)
(procentai).

Produkto rodikliai:
BIVP projektų
10
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)
(skaičius).
Partnerių, su
1
kuriais
bendradarbiaujama,
skaičius (skaičius).

24

24

20

Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus
rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2020-12-31 bei VRM
pateiktomis Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaitomis
(suformuotomis pagal 2020-12-31 duomenis).

2

2

2

Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus
rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2020-12-31 bei VRM
pateiktomis Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaitomis
(suformuotomis pagal 2020-12-31 duomenis).

2.2 Uždavinys: Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Varėnos mieto gyventojų padėtį darbo rinkoje.
Rezultato rodikliai:
BIVP4 projektų
20
veiklų dalyvių,
kurių padėtis darbo
rinkoje pagerėjo
praėjus 6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis
(procentai).

4

Bendruomenės inicijuota veikla

20

20

0

Rodiklis dar nepasiektas, nes vienintelis veiksmo projektas
dar yra vyksta. Jo įgyvendinimas buvo pratęstas antrą kartą
2021 m. pradžioje. 2020 m. buvo tęsiamos konsultacijos
jauno verslo subjektams, projekto pabaiga numatoma 2021
m. rugsėjo mėn.
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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

Rodiklis dar nepasiektas, nes vienintelis veiksmo projektas
dar vyksta. Jo įgyvendinimas buvo pratęstas antrą kartą 2021
m. pradžioje. 2020 m. buvo tęsiamos konsultacijos jauno
verslo subjektams, projekto pabaiga numatoma 2021 m.
rugsėjo mėn.

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų 18

20

20

27

Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus
rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2020-12-31 bei VRM
pateiktomis Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaitomis
(suformuotomis pagal 2020-12-31 duomenis).

veiklų
dalyviai
(įskaitant
visas
tikslines
grupes)
(skaičius).

*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.
1.4. 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. Problemos
Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
Nr.
1.
Vietos veiklos projektų veiklų apribojimai dėl šalyje 2020 m. Lietuvoje dėl COVID-19 du kartus paskelbtas karantinas, dėl ko buvo
paskelbto karantino
apribotos įvairios projektų veiklos – negalėjo vykti renginiai, maišytis dalyvių
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2.

Užsitęsęs rezervinių projektų finansavimo klausimas

(mokinių) grupės. Ypač sudėtinga situacija su projektais, kuriuose dalyvauja
mokiniai, kadangi remiantis Ekstremalių situacijų komisijos nurodymais, vaikai
srautai iš skirtingų grupių (klasių) negali kirsti, todėl net ir 2021 m. pradžioje
dalies projektų veiklos vykti negali, kadangi jose dalyvauja vaikai iš skirtingų
mokyklų klasių ar darželių grupių. Kadangi situacija dėl koronaviruso išlieka
nestabili, todėl dalis projektų turėjo būti pratęsti antrą kartą, o veiklų vykdymo
tolesnė perspektyva ir toliau išlieka neaiški.
Gavus LR VRM raštą, 2020 m. gegužės mėn. Varėnos miesto VVG valdyba
patvirtino rezervinių vietos plėtros projektų sąrašą kovai su COVID-19
padariniais. Iš viso gauti, įvertinti ir į sąrašą įtraukti trys vietos veiklos projektai.
Vis dėlto vėliau rezervinių projektų finansavimo klausimas užsitęstė, pareiškėjai
neturėjo informacijos, kada galės pradėti įgyvendinti veiklas ir ar projektai
apskritai bus finansuojami. Iškilo rizika, kad dalis projektų veiklų gali tapti
nebeaktualios.

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
Miesto VVG narių skaičius
praėjusių ataskaitinių metų
(vienerių metų prieš ataskaitinius
metus) pabaigoje, vnt.
Nauji miesto VVG nariai
ataskaitiniais metais, vnt.
Pasitraukę miesto VVG nariai
ataskaitiniais metais, vnt.
Iš viso pagal atskirus sektorius
ataskaitiniais metais, vnt.:

Bendruomeninės
organizacijos/nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO)

Asocijuotos verslo struktūros Savivaldybės taryba/tarybos
/įmonės (toliau – verslas)

4

4

1

0

0

0

0

0

0

4

4

1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
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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. Miesto VVG darbuotojų, valdymo Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
Nr. organų
narių
kompetencijų
stiprinimo veiklos (mokymai,
keitimosi su kitomis VVG gerąja
patirtimi renginiai)
1.

Įvykusių
mokymų
/
renginių
data, trukmė
(tiksli data,
val. skaičius)
Miestų vietos veiklos grupių tinklo Miestų vietos veiklos grupių tinklo visuotinis narių 2020-04-16, 2
visuotinis narių susirinkimas
susirinkimas
val.

2.

Projektų vykdytojų konferencija ir Metinė ESF projektų vykdytojų konferencija „Prašyti ne
dalijimasis gerąja patirtimi
gėda, duoti nesunku“ ir „Žingsniai 2020“ apdovanojimai

3.

Miestų VVG tinklo narių renginys Miestų VVG tinklo susirinkimas VPS įgyvendinimo
miestų
VPS
įgyvendinimo aktualijoms aptarti
aktualijoms ir keistiniems dalykams,
aptarti

Eil. Vietos plėtros projektų rengėjų ir Įvykusių mokymų tema (-os)
Nr. vykdytojų gebėjimų stiprinimo
veiklos

1.

Nuotolinis informacinis seminaras Nuotolinis informacinis seminaras pareiškėjams,
pareiškėjams, ketinanteims teikti https://www.facebook.com/1850700265206742/videos/
projektinius
pasiūlymus
pagal 590816704853814

Dalyvių
skaičius

Dalyvavo
Varėnos miesto
VVG strategijos
administratorius
(1 žmogus)
2020-08-25, 5 Dalyvavo
val.
Varėnos miesto
VVG strategijos
administratorius
(1 žmogus)
2020-09-18, 4 Dalyvavo
val.
Varėnos miesto
VVG strategijos
administratorius
(1 žmogus)
Įvykusių
Dalyvių
mokymų
skaičius
trukmė (tiksli
data,
val.
skaičius)
2020-04-15, 2 Dalyvavo
val.
(stebėjo)
ne
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paskelbtą kvietimą tinklo projektui
atrinkti ir finansuoti
Nuotolinis informacinis seminaras
pareiškėjams, ketinantiems teikti
projektinius
pasiūlymus
pagal
paskelbtą kvietimą tinklo projektui
atrinkti ir finansuoti

2.

mažiau kaip 20
žmonių
Nuotolinis informacinis seminaras pareiškėjams, 2020-05-14, 2 Dalyvavo
planuojantiems
teikti
rezervinius
projektinius val.
(stebėjo)
ne
pasiūlymus,
mažiau kaip 20
https://www.facebook.com/1850700265206742/videos/
žmonių
572281210338853

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.
1.
2.

3.

4.

Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena)
iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
Informacijos/pranešimų apie priemonės ir strategijos įgyvendinimo eigą Visus metus. Iš viso paskelbti 22 pranešimai ir žinutės.
skelbimas Varėnos miesto VVG svetainėje www.varenosmiestovvg.lt
Informacijos skelbimas apie strategijos įgyvendinimo eigą (kvietimus teikti Visus metus. Paskelbti ne mažiau kaip 5 pranešimai.
projektinius pasiūlymus, projektinių pasiūlymų vertinimo rezultatus,
inicijuojają Strategijos keitimą, įgyvendinamus projektus ir t.t.) Varėnos
rajono savivaldybės tinklalapyje www.varena.lt
Informacijos skelbimas apie priemonės ir strategijos įgyvendinimo eigą, Visus metus. Paskelbta ne mažiau kaip 50 žinučių.
vietos plėtros projektus Varėnos miesto VVG paskyroje socialiniame tinkle Paskyros sekėjų skaičius padidėjo nuo 195 metų
Facebook.
pradžioje iki 256 metų pabaigoje.
Publikacijos apie strategijos įgyvendimą bei publikacijos apie Laikraštyje „Merkio kraštas“ pasirodė 3 publikacijos
įgyvendinamus vietos veiklos projektus Varėnos krašto laikraštyje „Merkio apie strategijos įgyvendinimo eigą ir įgyvendinamus
kraštas“
vietos veiklos projektus.
Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai

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.

1.

Susirinkimo /
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo, diena)

Priimti
sprendimai

2020-03-24

5. . Dėl
pritarimo
Varėnos
miesto
2016–
2020 metų
vietos
plėtros
strategijai.

Susirinkimo narių (toliau – nariai)
skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą
dieną
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldyb
skaičius
atstovai
atstovai
ės tarybos
atstovai

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant
rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius
Bendras
dalyvavusi
ų
narių
skaičius

Iš jų
NV
O
atsto
vai

9

8

4

5

3

1

Iš
jų
verslo
atstovai

3

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

1

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusi
ų
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkim
o
/
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą
skaičius

89 proc.

8

Bendras už
priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

Iš jų balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

7

gautų balsų

Santykis
tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų,
tenkančių
verslo
ir
NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus

Iš
jų
balsai,
tenkantys
savivaldyb
ės tarybos
atstovams

1

88 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
–

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

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Santykis tarp
už
priimtą
sprendimą
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susirinkimas)
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo, diena)

1.

2020-03-24

2.

2020-05-11

3.

2020-05-29

9

3

3

3

6

3

1

2

dalyvavusių
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkimo
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)
67 proc.

9

3

3

3

6

3

1

2

67 proc.

Bendras
narių
skaičius

2. Dėl Varėnos
miesto 2016–
2020 metų
vietos plėtros
strategijos
projektinių
pasiūlymų
vertinimo ir
atrankos
vidaus tvarkos
aprašo
pakeitimo.
1. Dėl
Projektinių
pasiūlymų
vertinimo ir
atrankos
aprašo
pakeitimų
tvirtinimo.
2. Dėl
Bendrųjų ir
prioritetinių
projektų
atrankos
kriterijų
Strategijos
1.1.1., 2.1.1. ir
2.2.1
veiksmams
tvirtinimo
1. Dėl
rezervinių
projektų

9

Iš
jų
NVO
atstovai

3

Iš
jų
verslo
atstovai

3

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

3

Bendras
dalyvavusių
narių
skaičius

Iš
jų
NVO
atstovai

6

3

Iš
jų
verslo
atstovai

1

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

2

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų balsai,
tenkantys
savivaldybės
tarybos
atstovams

gautų balsų,
tenkančių
verslo ir NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus

Bendras
už priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

5

3

2

60 proc.

6

4

2

67 proc.

6

4

2

67 proc.

5

3

2

60 proc.
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4.

2020-06-17

vertinimo
ataskaitos ir
rezervinių
projektų sąrašo
tvirtinimo
2. Dėl 2016–
2020 m.
Varėnos
miesto vietos
plėtros
strategijos
esminių
pakeitimų,
susijusių su
rezervinių
projektų sąrašo
sudarymu
1. Dėl IV
kvietimo
projektinių
pasiūlymų
vertinimo
ataskaitos ir
sąrašo
tvirtinimo.
2. Dėl
rezervinių
projektų sąrašo
tikslinimo.
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3

3

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS

3

6

3

1

2

6

4

2

67 proc.

5

3

2

60 proc.

5

3

2

60 proc.
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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)
Nuotolinio seminaro apie Strategijos įgyvendinimą 2020 m. nuoroda –
□ 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)
Adomas Taraskevičius, strategijos administratorius
_______________
(parašas)

_____________________
(vardas ir pavardė)

