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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, teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinant jų socialinę integraciją 

Varėnos mieste. 

272 731,16 38 548,92 4 („keturi“) 10 (dešimt) 271 312,28 40 078,91 

(nuosavos) + 

668,50 (sav. 

biudžeto) 

245 851,62 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

1) 2021 m. buvo tęstas 7-ių šio veiksmo projektų įgyvendinimas. Visiškai baigti 3 projektai, iš viso šiam veiksmui įgyveninti jau baigti 10 

projektų. Per 2021 m. baigtas projektas daugiavaikių šeimų nariams,  socialinės rizikos šeimų nariams ir nepasiturintiems asmenims bei jų šeimų 

nariams (Baltijos „Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondo projektas „Laimės programa“). Jiems buvo organizuojami streso valdymo 

įgūdžių lavinimo, jogos, teoriniai ir praktiniai sveikos mitybos užsiėmimai. 

Taip pat buvo baigtas projektas (Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, „Socialinės rizikos  vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas 

pasitelkiant menus“), skirtas Varėnos miesto socialinės rizikos šeimoms, specialiųjų poreikių, daugiavaikių šeimų vaikams bei vaikams, 
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likusiems be vieno iš tėvų, vykdant jų socialinę integraciją per menines terapijos veiklas. Įgyvendintos visos numatytos dailės, muzikos, molio, 

meninio konstravimo užsiėmimų veiklos, suorganizuoti visi numatyti savanorių mokymai, sociokultūrinės išvykos vaikams. 

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla baigė projektą „Įsijunk meną“, skirtą Varėnos miesto daugiavaikių, socialinės rizikos, 

nepasiturinčių bei kitų socialinę atskirtį patiriančių šeimų atskirtį. Buvo tobulinami sių šeimų narių (ir pirmiausia – vaikų) sociokultūriniai ir 

meno pažinimo gebėjimai, organizuojami meniniai užsiėmimai naudojant stiklo kūrybos techniką, vykstama į sociokultūrinės išvykas, 

organizuojamos sukurtų darbų parodos. 

2) 2021 m. didelę įtaką veiksmo įgyvendinimui darė Covid-19 ir pirmoje metų pusėję trukęs karantinas. Daug veiklų ilgesnį laiką vykti negalėjo, 

todėl veiklos, skirtos specialiųjų poreikių vaikams, vaikams, turintiems autizmo sutrikimą, vaikams iš daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir 

socialinės atskirties šeimų buvo perkeltos į 2022 metus. Veiklos šioms tikslinėms grupėms (sportiniai užsiėmimai, sociokultūrinės išvykos, 

sveikos mitybos užsiėmimai, užsiėmimai su sensorine įranga) yra prasidėję, tačiau negalėjo būti tęsiamos dėl Covid-19 infekciją ribojančių 

reikalavimų įgyvendinimo. Visoms kitoms numatytoms tikslinėms grupėms projektai ir veiklos sėkmingai įgyvendintos iki 2021-01-01. 

3) Iki 2021-12-31 šiam veiksmui įgyvendinti iš viso jau panaudota ir deklaruota 90,14 proc. Strategijoje šiam veiksmui įgyvendinti numatytų 

ES ir valstybės biudžeto lėšų. Iki 2021-12-31 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 projekto „Socialinės rizikos  vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ vykdytoją Varėnos „Pasakos“ vaikų 

lopšelį-darželis) prisidėjo savanorišku darbu. Iš viso prie veiksmo įgyvendinimo pareiškėjai iki 2021-12-31 deklaravo ir tinkamomis buvo 

pripažinti 34 928,40 Eur nuosavo įnašo (pinigais arba savanorišku darbu, įskaitant jau baigtus įgyvendinti projektus) ir 668,50 Eur  savivaldybės 

lėšų. Tai sudaro 87,15 proc viso numatyto nuosavo prisidėjimo.  

5) Visa numatyta veiksmui įgyvendinti lėšų suma paskirstyta ir pradėta naudoti, visoms tikslinėms grupėms veiklos vyksta arba jau baigėsi, dalis 

veiklų dėl Covid-19 ribojimų nusikėlė į 2022 m.. 2021 m. pradėtas įgyvendinti vienas naujas šio veiksmo projektas, perkeltas iš rezervinių 

projektų sąrašo. Jis skirtas neįgaliųjų asmenų soc. integracijai, teikiant jiems psichologines konsultacijas, organizuojant relaksacijos ir 

meditacijos terapijas su sensorine, vykdant užsiėmimai taikant hipoterapijos metodą. 

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 

12877,31  1 050,00 1 (vienas) 0 (nulis) 12 194,13 1 145,45 12 194,13 

1) 2021 m. buvo įgyvendinamos vienintelio šio veiklos projekto veiklos (Varėnos miesto sveikatingumo klubo „Ropė“ projektas „Socialinės 

patirties, kultūrinės ir istorinės atminties tiltai“. Įgyvendintos veiklos globojamiems vaikams (stovykla, globėjų susitikimas), vienišiems senyvo 

amžiaus žmonėms, neįgaliesiems (sociokultūrinė išvyka), nepasiturinčių ir daugiavaikių šeimų vaikams (kūrybinės dirbtuvės). Projektas 

įgyvendintas bendradarbiausjant su 5 miestų vietos veiklos grupėmis (Varėnos, Rietavo, Utenos, Biržų, Pakruojo). 

2) Visos veiklos visoms numatytoms tikslinėms grupėms įgyvendintos. Galutinis MP pateiktas 2022-01-02, todėl oficliai projektas baigtas 

įgyvendinti jau 2022 m. 
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3) Nepanaudota 683,18 Eur ES ir valstybės biudžeto lėšų, skirtų veiksmui įgyvendinti. Kvietimo metu 2020 m. buvo paskirstyta 12 823,86 Eur 

(taigi nepaskirstyta 53,45 Eur), dar 629,73 Eur baigus finansavimo paraiškos vertinimą ESFA. Šios lėšos nukreiptos į Strategijos administravimą, 

inicijuojant Strategijos pakeitimus 2022 m. gruodžio mėn. 

4) Pareiškėjas prie projekto planavo prisidėti 1 145,45 Eur savanorišku darbu. Tokia suma ir prisidėjo. Pareiškėjas įsisavino 100 proc. skirtų 

lėšų. 

5) Visos suplanuotos veiklos įgyvendintos, visos projektui paskirtos lėšos panaudotos. Inicijuotas nepaskirstytų veiksmui įgyvendinti numatytų 

lėšų perkėlimas į Strategijos administravimą. 

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. 

61 242,06 1713,88 3 (trys) 1 (vienas) 59 893,61 1 713,88 40 766,73 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1) 2021 m. buvo tęsiamos projekto „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai 

neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ veiklos. Organizuoti teoriniai ir praktiniai apmokymai pagal neformaliojo švietimo programą. Į 

veiklas įsitraukė moksleiviai, Varėnos miesto niekur nedirbantys senjorai. Į veiklas įsitraukė 14 asmenų. Taip pat pradėti du nauji projektai 

Varėnos miesto ekonomiškai neaktyviems gyventojams (moksleiviams ir nedirbantiems pensinio amžiau gyventojams) naujiems profesiniams 

įgūdžiams suteikti. VšĮ „Margoji gamta“ pradėjo įgyvendinti projektą, kurio metu moksleiviams organizuojami teoriniai ir praktiniai profesiolios 

fotografijos mokymai (lanko 12 asmenų), o Varėnos J. Čiurlionyės menų mokykla ekonomiškai neaktyviems asmenims organizuoja muzikinio 

rašto pažinimo veiklas, moko atlikti muzikos kūrinius iš natų, organizuoti koncertinę veiklą, projekto dalyviai lankosi profesionaliuose 

koncertuose. 

3) Per 2021 m. įsisavinta, panaudota ir deklaruota 68,07 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų, o sutarčių pasirašyta 

už 97,8 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų ES lėšų. 1348,45 Eur liko nepaskirstyta 2021 m. ESFA baigus vertinti naujų projektų finansavimo 

paraiškas. Naujų kvietimų skelbti neplanuojama. Baigiant Strategijos įgyvendinimą, šia lėšų suma planuojama koreguoti Strategijos finansavinį 

ir veiksmo finansavimo planą. 

4) Iki 2021-12-31 pareiškėjai deklaravo 1 518,29 Eur nuosavo prisidėjimo (88,6 proc.). Likusią prisidėjimo sumą planuojama deklaruoti 2022 

m. pirmąjį ketvirtį. Planuojama prisidėjimo suma bus pasiekta.  

5) Visos suplanuotos veiklos visoms numatytoms tikslinėms grupėms pradėtos įgyvendinti ir buvo vykdomos. Atsižvelgiant į sutaupytą lėšų 

sumą (1348,45 Eur)  ateityje bus koreguojamas Strategijos finansinis planas. 

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 

33 268,00 6 576,40 0 (nulis) 1 (vienas) 33 268,00 6 480,23 32 783,52 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
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1) 2021 m. tęstos vienintelio veiksmo projekto, kurį įgyvendino Varėnos verslo ir amatų asociacija, veiklos. Projekto metu sukurti mini verslo 

konsultavimo centras „Šilas“, kuriame sudarytos sąlygos bei teikta pagalba jauno verslo subjektams ir jų darbuotojams (veikiantiems iki 2 metų). 

Per ataskaitinį laikotarpį teiktos konsultacijos jauno verslo subjektams, projektams baigtas įgyvendinti įvykdžius minimalų reikalaują 

konsultacijų kiekį, toliau projekto veiklos nutrauktos (kaip netikslingos tęsti), pasiekus projekto rodiklius. 

2) Įgyvendintos veiklos abiejoms numatytoms tikslinės grupėms: jauno verslo subjektams ir ekonomiškai neaktyviems gyventojams (kalbų ir 

verslumo mokymai ir jauno verslo konsultacijos konsultacijos). 

3) Baigus įgyvendinti projektą buvo įsisavinta ir panaudota 98,5 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų matytų ES lėšų, nors sutartis buvo pasirašyta 

už 100 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų paramos lėšų. 484,48 Eur ES lėšų nepanaudoti netraukus projekto veiklas (konsultacijas), pasiekus 

projekto rodiklius. 

4) Projektą pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisidėjo nuosavu piniginiu įnašu 6 480,23 arba 96,17 Eur mažiau nei planuota, tačiau 

ši suma gerokai viršija minimalią reikalaujamą prisidėjimo suma (7,5 proc. nuo projekto vertės). 

5) 2021 m. spręstos veiksmui įgyvendinti skirto projekto veiklų organizavimo problemos, inicijuotas konsultacijų pobūdžio keitimas, galiau 

likusios konsultacijos (maža jų dalis) nutrauktos kaip netikslingos, pasiekus projekto rezultatus.  Visos veiksmui skirtos lėšos buvo paskirtytos, 

daugiau kvietimų į veiksmą skelbti neplanuojama. Atsižvelgiant į sutaupytą ES lėšų sumą (484,48)  ateityje bus koreguojamas Strategijos 

finansinis planas. 

 

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. „Visuomenės psichikos sveikatos 

gerinimas Varėnos miesto 

gyventojams“ (pagal tikslą 

„Didinti bendruomenių socialinę 

integraciją, išnaudojant vietos 

bendruomenių, verslo ir vietos 

valdžios ryšius“) 

Varėnos socialinių 

paslaugų centras 

9 687,79 Projekto tikslas ir tikslinės grupės: plečiant 

savivaldybės koordinuotų paslaugų teikimą 

neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems Varėnos 

miesto gyventojams, didinti psichologinės pagalbos 

paslaugų plėtrą ir prieinamumą neįgaliesiems ir 

socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. 

Gerinant projekto dalyvių fizinę, emocinę sveikatą, 

visiems projekto dalyviams 2 kartus per savaitę, 8 

kartus per mėnesį suteikiama galimybė dalyvauti 
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grupinėse psichologo konsultacijose, grupiniuose 

relaksacijos ir meditacijos užsiėmimuose. 

Organizuojami unikalūs užsiėmimai taikant 

hipoterapijos metodą. Vieną kartą per savaitę, 4 kartus 

per mėnesį, projekto dalyviai turės galimybę dalyvauti 

projekte numatytuose terapiniuose užsiėmimuose. 

Organizuojant ir teikiant psichosocialinę pagalbą 1-ą 

kartą per savaitę, 4 kartus per mėnesį projekto dalyviai 

turi galimybę dalyvauti muzikos terapiniuose 

užsiėmimuose.  

2. „Į pažintį per fotografiją“ (pagal 

tikslą „Pagerinti vietines 

įsidarbinimo galimybes, 

išnaudojant vietos bendruomenių, 

verslo ir vietos valdžios ryšius“) 

VšĮ Margoji gamta 21 920,47 Projekto tikslas: Ugdyti ekonomiškai neaktyvių 

Varėnos miesto gyventojų profesionalaus 

fotografavimo įgūdžius, juos panaudojant asmeninei 

saviraiškai bei padėčiai darbo rinkoje pagerinti 

Projekto metu 12 ekonomiškai neaktyvių Varėnos 

miesto gyventojų (bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleivių ar niekur nedirbančių aukštųjų mokyklų 

studentų), kurių tikslinė amžiaus grupė yra nuo 15 iki 

22 metų dalyvauja profesionalios fotografijos 

kompetencijų kursuose. Jaunimas įtraukiamas į įdomų 

praktinį teorijos išdėstymą pasitelkiant ir tokias mokslo 

sritis kaip fizika, matematika, dailė, ornitologija, 

psichologija, geografija, astronomija ir t.t. Siekiama 

jaunimą paruošti ne tik mokėti techniškai atlikti 

fotografijas ar jas gebėti apdoroti programinėmis 

įrangomis, bet ir jas suplanuoti ir pateikti geriausiai.  

 

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 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 
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plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

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: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

(skaičius). 

 

130 545 675 675 Remiamasi VRM pateikta VVG  projektų sutarčių, rodiklių 

ir išmokėjimų 2022 m. sausio 3 d. ataskaita pagal 

įgyvendinamas priemones (miesto VVG pateikta 2022-01-

24). 

Suorganizuotų 

renginių skaičius 
7 24 24 24 Remiamasi pareiškėjų pateikta informacija apie pasiektus 

rodiklius ir įgyvendintas veiklas iki 2021-12-31 bei 

pareiškėjų finansavimo paraiškomis ESFA. 
Partnerių, su 

kuriais 

bendradarbiaujama, 

skaičius 

3 15 15 15 Remiamasi VRM pateikta VVG  projektų sutarčių, rodiklių 

ir išmokėjimų 2022 m. sausio 3 d. ataskaita pagal 

įgyvendinamas priemones (miesto VVG pateikta 2022-01-

24). 
Įgyvendinant 

BIVP1 projektų 

veiklas padidėjęs 

socialinių paslaugų 

prieinamumas, 

sukuriant naujas 

paslaugas tikslinės 

grupės asmenims, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

1 6 6 5 Remiamasi pareiškėjų projektiniais pasiūlymais, jų 

sudarytomis sutartimis su ESFA bei VVG atliekama projektų 

stebėsena. 

                                                           
1 Bendruomenės inicijuota veikla. 
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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 7 7 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 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

(procentai). 

 

20 20 20 25 Keturiuose veiksmui įgyvendinti skirtuose projektuose 

veiklose dalyvauti baigė 24 asmenys, 6 asmenys praėjusius 

6 mėn. po dalyvavimo veiklose dirbo pagal įgytą 

kompetenciją, kas sudaro 25 proc. buvusių dalyvių. 

Remiamasi pareiškėjo projektų dalyvių atlikta. Remiamasi 

Varėnos 2021-03-17 ir 2022-03-04 gautais raštais su 

apklausos dėl jų esamo statuso darbo rinkoje (pradėjo dirbti 

pagal neterminuotą sutartį arba gavo nuolatinę darbo vietą 

(vietoj laikinos darbo vietos arba darbo pagal terminuotą 

darbo sutartį). 
Darbingi asmenys, 

kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų 

dalyvių 

15 15 15 25 Keturiuose veiksmui įgyvendinti skirtuose projektuose 

veiklose dalyvauti baigė 24 asmenys, 6 asmenys praėjusius 

6 mėn. po dalyvavimo veiklose dirbo pagal įgytą 

kompetenciją, kas sudaro 25 proc. buvusių dalyvių. Dar 3 

asmenys, įgyję kompetencijas, šiuo emtu yra motinystės 

                                                           
2 Bendruomenės inicijuota veikla. 
3 Bendruomenės inicijuota veikla 
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dalyvavimo 

projekto veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto  veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose) 

(procentai). 

atostogose.  Remiamasi pareiškėjo projektų dalyvių atlikta. 

Remiamasi Varėnos 2021-03-17 ir 2022-03-04 gautais 

raštais su apklausos dėl jų esamo statuso darbo rinkoje 

(pradėjo dirbti pagal neterminuotą sutartį arba gavo nuolatinę 

darbo vietą (vietoj laikinos darbo vietos arba darbo pagal 

terminuotą darbo sutartį). 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

(skaičius). 

10 54 54 41 Remiamasi VRM pateikta VVG  projektų sutarčių, rodiklių 

ir išmokėjimų 2022 m. sausio 3 d. ataskaita pagal 

įgyvendinamas priemones (miesto VVG pateikta 2022-01-

24). 

Partnerių, su 

kuriais 

bendradarbiaujama, 

skaičius (skaičius). 

1 4 4 4 Remiamasi VRM pateikta VVG  projektų sutarčių, rodiklių 

ir išmokėjimų 2022 m. sausio 3 d. ataskaita pagal 

įgyvendinamas priemones (miesto VVG pateikta 2022-01-

24). 

2.2 Uždavinys: Gyventojų verslumo skatinimas gerinant darbingų Varėnos mieto gyventojų  padėtį darbo rinkoje. 
Rezultato rodikliai: 
BIVP4 projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

(procentai). 

 

20 20 20 20,7 Remiamasi projekto vykdytojo (Varėnos verslo ir amatų 

asociacija) 2022-03-10 pateiktais duomenimis, 6 iš 15 

dalyvių, dalyvavusių anglų, vokiečių k. ir verslumo 

mokymuose ir baigusių veiklas, po 6 mėn. nuo dalyvavimo 

veiklose dirbo arba užsiėmė individualia veikla (iš viso 6 

asmenys). 

Darbingi asmenys, 

kurių socialinė 

atskirtis sumažėjo 

dėl projekto veiklų 

15 15 15 20,7 Remiamasi projekto vykdytojo (Varėnos verslo ir amatų 

asociacija) 2022-03-10 pateiktais duomenimis, 6 iš 15 

dalyvių, dalyvavusių anglų, vokiečių k. ir verslumo 

                                                           
4 Bendruomenės inicijuota veikla 
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dalyvių 

dalyvavimo 

projekto veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto  veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose) 

(procentai). 

 

mokymuose ir baigusių veiklas, po 6 mėn. nuo dalyvavimo 

veiklose dirbo arba užsiėmė individualia veikla (iš viso 6 

asmenys). 

Produkto rodikliai: 
BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

(skaičius). 

18 20 20 29 Remiamasi VRM pateikta VVG  projektų sutarčių, rodiklių 

ir išmokėjimų 2022 m. sausio 3 d. ataskaita pagal 

įgyvendinamas priemones (miesto VVG pateikta 2022-01-

24). 

 

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. Vietos veiklos projektų veiklų apribojimai dėl šalyje 

paskelbto karantino bei su Covid-19 pandemija susiję 

apribojimai 

2021 m. Lietuvoje pusę metų tęsėsi karantinas, dėl ko buvo apribotos įvairios 

projektų veiklos – negalėjo vykti renginiai, maišytis dalyvių (mokinių) grupės. 

Pastaroji priežastis ypač ribojo projektų veiklas, į kurias yra įtraukiami socialinę 

atskirtį patiriantys vaikai, kadangi remiantis Ekstremalių situacijų komisijos 

nurodymais, vaikai srautai iš skirtingų grupių (klasių) negalėjo dalyvauti kartu 

atitinkamose projektų veiklose. Dėl to tris projektus teko pratęsti į 2022 metus 

(tris projektas – jau trečią kartą). Be to, kai kurie projektų veiklų dalyviai baigė 

mokytis ugdymo įstaigose, pareiškėjams reikia ieškoti naujų dalyvių, kurie 

atitiktų tikslinę grupę. Šiuo klausimu VVG inicijavo nuotolinius susitikimus su 

pareiškėjais ir ESFA dėl projektų veiklų tolesnio tęstinumo ir planavimo. 
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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. 

 

4 

 

4 

 

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.: 

4 4 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. Informacinis seminaras (VRM) Susitikimas dėl BIVP miestuose 2021-2027 m. (VVG) 

(nuotolinis, Teams platformoje) 

2021-02-10, 

2 val. 

Dalyvavo Varėnos 

miesto VVG 

strategijos 
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administratorius  (1 

žmogus) 

2. Keitimosi gerąja patirtimi su kitomis 

VVG renginys (VRM) 

Gerųjų patirčių įgyvendinant bendruomenės 

inicijuotas vietos plėtros strategijas renginys 

(nuotolinis, Teams platformoje) 

2021-03-18, 

2,5 val. 

Dalyvavo Varėnos 

miesto VVG 

strategijos 

administratorius (1 

žmogus) 

3. Keitimosi gerąja patirtimi su kitomis 

VVG renginys (Lietuvos miestų 

vietos veiklos grupių tinklas) 

Miestų VVG tinklo visuotinis susirinkimas 

(nuotolinis, Zoom platformoje) 

2020-04-27, 

1,5 val. 

Dalyvavo Varėnos 

miesto VVG 

strategijos 

administratorius (1 

žmogus) 

4. Nuotolinė atvirą konsultaciją (ESFA) Nuotolinė atvira konsultacija pareiškėjams, 

ketinantiems teikti paraiškas pagal paskelbtą 

priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ trečiąjį kvietimą. 

2021-05-06, 

2 val. 

Dalyvavo Varėnos 

miesto VVG 

strategijos 

administratorius (1 

žmogus), naujų 

vietos plėtros 

projektų pareiškėjų 

atstovai 

5. Informacinis renginys-diskusija Susitikimas su VRM viceministru A. Abramavičiumi 

dėl miestų VVG įgyvendinamos miestų vietos 

bendruomenių inicijuotos plėtros (nuotolinis, Teams 

platformoje) 

2021-06-22, 

2 val. 

Dalyvavo Varėnos 

miesto VVG 

strategijos 

administratorius (1 

žmogus) 

6. ESF projektų vykdytojų konferencija „Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį“ ir 

„Žingsniai 2021“ apdovanojimai 

2021-08-26, 

6 val. 

Dalyvavo Varėnos 

miesto VVG 

strategijos 

administratorius, 

valdybos narė 

Tatjana Švedienė ir 

Vilma Miškinienė 

(3 žmonės) 
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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. - - - - 

2. - -    - - 

 

3.2.Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

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

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) 

iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

1. Informacijos/pranešimų apie priemonės ir strategijos įgyvendinimo eigą 

skelbimas Varėnos miesto VVG svetainėje www.varenosmiestovvg.lt  

Visus metus. Iš viso paskelbti 10 pranešimų. 

2.  Informacijos skelbimas apie strategijos įgyvendinimo eigą (naujus projektų 

sąrašus, inicijuotus Strategijos keitimus, įgyvendinamus projektus ir t.t.) 

Varėnos rajono savivaldybės tinklalapyje www.varena.lt  

Visus metus. Paskelbti ne mažiau kaip 6 pranešimai: 

https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vvg-

aktualijos-baigtas-igyvendinti-bendradarbiavimo-

projektas/; 

https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-

vietos-veiklos-grupes-vvg-atstovai-anyksciuose-

susitiko-su-igyvendinamo-projekto-partneriais/; 

https://www.varena.lt/naujienos/vasara-baigesi-

tesiasi-varenos-miesto-vietos-veiklos-projektu-

veiklos/; 

https://www.varena.lt/naujienos/inicijuojami-

varenos-miesto-vietos-pletros-strategijos-pakeitimai/; 

https://www.varena.lt/naujienos/vyriausybe-skyre-

finansavima-trims-varenos-miesto-rezerviniams-

vietos-veiklos-projektams/; 

http://www.varenosmiestovvg.lt/
http://www.varena.lt/
https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vvg-aktualijos-baigtas-igyvendinti-bendradarbiavimo-projektas/
https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vvg-aktualijos-baigtas-igyvendinti-bendradarbiavimo-projektas/
https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vvg-aktualijos-baigtas-igyvendinti-bendradarbiavimo-projektas/
https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vietos-veiklos-grupes-vvg-atstovai-anyksciuose-susitiko-su-igyvendinamo-projekto-partneriais/
https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vietos-veiklos-grupes-vvg-atstovai-anyksciuose-susitiko-su-igyvendinamo-projekto-partneriais/
https://www.varena.lt/naujienos/varenos-miesto-vietos-veiklos-grupes-vvg-atstovai-anyksciuose-susitiko-su-igyvendinamo-projekto-partneriais/
https://www.varena.lt/naujienos/vasara-baigesi-tesiasi-varenos-miesto-vietos-veiklos-projektu-veiklos/
https://www.varena.lt/naujienos/vasara-baigesi-tesiasi-varenos-miesto-vietos-veiklos-projektu-veiklos/
https://www.varena.lt/naujienos/vasara-baigesi-tesiasi-varenos-miesto-vietos-veiklos-projektu-veiklos/
https://www.varena.lt/naujienos/inicijuojami-varenos-miesto-vietos-pletros-strategijos-pakeitimai/
https://www.varena.lt/naujienos/inicijuojami-varenos-miesto-vietos-pletros-strategijos-pakeitimai/
https://www.varena.lt/naujienos/vyriausybe-skyre-finansavima-trims-varenos-miesto-rezerviniams-vietos-veiklos-projektams/
https://www.varena.lt/naujienos/vyriausybe-skyre-finansavima-trims-varenos-miesto-rezerviniams-vietos-veiklos-projektams/
https://www.varena.lt/naujienos/vyriausybe-skyre-finansavima-trims-varenos-miesto-rezerviniams-vietos-veiklos-projektams/
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https://www.varena.lt/naujienos/patvirtinta-2020-m-

varenos-miesto-2016-2020-m-vietos-pletros-

strategijos-igyvendinimo-ataskaita/;  

 

3. Informacijos skelbimas apie priemonės ir strategijos įgyvendinimo eigą, 

vietos plėtros projektus Varėnos miesto VVG paskyroje socialiniame tinkle 

Facebook. 

Visus metus. Paskelbta ne mažiau kaip 30 žinučių. 

Paskyros sekėjų skaičius padidėjo nuo 256 metų 

pradžioje iki 271 metų pabaigoje. 

4. Publikacijos apie strategijos įgyvendimą bei publikacijos apie 

įgyvendinamus vietos veiklos projektus Varėnos krašto laikraštyje „Merkio 

kraštas“ 

Laikraštyje „Merkio kraštas“ pasirodė 2 publikacijos 

apie strategijos įgyvendinimo eigą ir įgyvendinamus 

vietos veiklos projektus. 

 

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 / 

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  

https://www.varena.lt/naujienos/patvirtinta-2020-m-varenos-miesto-2016-2020-m-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimo-ataskaita/
https://www.varena.lt/naujienos/patvirtinta-2020-m-varenos-miesto-2016-2020-m-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimo-ataskaita/
https://www.varena.lt/naujienos/patvirtinta-2020-m-varenos-miesto-2016-2020-m-vietos-pletros-strategijos-igyvendinimo-ataskaita/
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1. 2021-12-15 5. . Dėl 

Varėnos 

miesto 

2016–

2020 metų 

vietos 

plėtros 

strategijos 

neesminio 

keitimo  

9                  4             4                 1 7                  4             2                  1 78 proc. 7                    4                   2 86 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  
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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)  

   

     Adomas Taraskevičius, strategijos administratorius 

_______________    _____________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 

 

 


