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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) 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: Mažinti Pagėgių gyventojų socialinę atskirtį, sudarant palankias sąlygas jų socialinei integracijai ir užimtumui 

 

1.1. Uždavinys: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, teikiant trūkstamas paslaugas ir tarpininkaujant jas gaunant  

1.1.1. Veiksmas: Informacijos apie bendrąsias socialines paslaugas teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant  

31 385,32 2729,16 1 

 

1 

 

31 385,32 

 

2729,16 

 

29683,93 

 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmo veiklos įgyvendinamos tikslinei grupei – Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai : nepasiturintys asmenys ir jų šeimos, kuriems teikiama socialinė parama, 

senyvo amžiaus asmenys, t.y. senatvės amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) 

gyvenimu (PFSA 22.1.7, 22.1.10) Projekto finansavimo sutartis sudaryta 2018-09-19, trukmė 36 mėn. BIVP projektų veiklų dalyviai : Sutartyje planuojama pasiekti 

stebėsenos rodiklio reikšmė – 55 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė - 55 veiklų dalyviai. Savanorių paruošimo savanoriškai veiklai buvo 

organizuojami mokymai. Parengta 20 savanorių. Parengti savanoriai teikė informavimo ir tarpininkavimo paslaugas 55 veiklos dalyvių. Įgyvendinamos visos veiksmo 

veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje nėra 

mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis 100 proc. pradėta naudoti. Veiksmo įgyvendintas 

2021 m. Projektas įgyvendintas su organizacija iš NVO sektoriaus (1 vnt). 

 

1.1.2. Veiksmas: Bendrųjų socialinių ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (maitinimo, transporto, asmeninės higienos, pagalbos į namus ir kt.) pasitelkiant 

savanorius teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams  

 

46000,00 4000,00 1 1 46000,00 4000,00 45995,35 
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Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmo veiklos įgyvendinamos tikslinei grupei -  neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys.  

 Projektu teikiamos bendrosios (tai paslaugos asmens namuose, paslaugos padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje (pagalba buityje ir namų ruošoje skalbiant, 

tvarkant namus, apsiperkant, rūpinantis savo higiena ir pan.) ir sociokultūrines (užimtumo veiklos: tapymas ant šilko, nesudėtingų papuošalų gamyba, pokalbio 

terapijos analizuojant klientams įdomias ir aktualias temas). Šios paslaugos teikiamos neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims (50 asmenų). Šias paslaugas teikė 

parengta 20 savanorių grupė. Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė – 77. Veiksmas įgyvendintas 2021 m. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) 

suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Strategijoje veiksmui numatyta 

paramos lėšų dalis 100 proc. panaudota. 

 

1.1.3. Veiksmas: Vaikų priežiūros ir užimtumo paslaugų teikimas šeimoms, auginančioms ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus, sudarant sąlygas suderinti 

šeimos ir darbo įsipareigojimus  

 

50000,00 

 

4347,83 

 

2 

 

2 

 

50000,00 

 

4347,83 49856,25 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmui įgyvendinti įgyvendintų vietos plėtros projektų skaičius – 2 vnt.  Įgyvendintos visos pateiktų projektų veiklos. Veiksmo stebėsenos rodiklio reikšmė – 120 

asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė – 120 veiklų dalyviai. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis 100 proc. panaudota. 

Veiksmas įgyvendintas 2021 m. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 2 vnt. 

1.2. Uždavinys: Teikti pagalbą darbingo amžiaus neaktyviems gyventojams siekiant (re)integruoti juos į darbo rinką, suteikiant ir /ar tobulinant socialinius bei 

darbinius įgūdžius  

1.2.1. Veiksmas: Darbingo amžiaus neaktyvių gyventojų savarankiškos ūkinės veiklos įgūdžių tobulinimas organizuojant neformaliojo švietimo veiklas ir 

savipagalbos grupes  

46800,00 4069,57 2 2 46800,00 4069,57 46772,99 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmui įgyvendinti sudarytos  2 paramos sutartys. Strategijoje veiksmui numatytos paramos lėšų dalis 100 proc. panaudota. Veiksmo stebėsenos rodiklio reikšmė – 

40 asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė - 40 asmenų. Veiksmas įgyvendintas 2021 m. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) 

suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 2 vnt. 

1.2.2. Veiksmas: Neaktyvių darbingų asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, reabilitacija ir reintegracija į darbo rinką, teikiant psichologines paslaugas ir ugdant 

praktinius darbo įgūdžius 

 

32200,00 2800,00 1 1 32200,00 

 

2800,00 32200,00 

 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmo veiklos įgyvendintos tikslinei grupei - socialinę atskirtį patiriantys socialinės rizikos suaugę socialinės rizikos asmenys, piktnaudžiaujantys alkoholiu ir jų 
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šeimos nariai. (PFSA - 22.1.4 p.). Veiksmo veikloje suteikta psichologinės pagalba alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims, atkurti darbo rinkai reikalingi praktiniai 

darbiniai įgūdžiai, vykdoma savanoriška veikla. Sutartyje planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė – 35 asmenys. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė - 

35 veiklų dalyviai. Veiklos baigtos įgyvendinti. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje 

nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis 100 proc. išnaudota. Projektas įgyvendintas 

su organizacija iš NVO sektoriaus (1 vnt).-  

Veiksmo stebėsenos rodiklio reikšmė – 35 asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė - 35 veiklų dalyviai 

2. Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas naujiems verslams kurtis  
 

2.1. Uždavinys: Teikti kompleksinę pagalbą verslo pradžiai ir jo plėtrai  

 

2.1.1. Veiksmas: Mentorystės paslaugų (įmonės steigimo, buhalterinės apskaitos vedimo, dokumentų valdymo, klientų paieškos ir kt.) teikimas verslą pradedantiems 

asmenims 

30000,00 2608,70 1 1 26625,66 2315,28 26625,66 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:  
Veiksmo veiklos įgyvendintos tikslinei grupei – jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta yra strategijos įgyvendinimo teritorijoje, atstovai ir darbuotojai 

(PFSA – 22.4 p.) Sutartyje planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė pasiekta. BIVP projektų veiklų dalyviai - 10 asmenų. Veiklos baigtos įgyvendinti. 

Veiksmo veiklas įgyvendino nevyriausybinė organizacija (Asociacija „Penktas regionas“). 

Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis 11 proc. nepradėta naudoti t. y. dėl paramos lėšų dalies (11 proc.) nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje nėra mažesnė už strategijoje numatytą 

prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

Veiksmo stebėsenos rodiklio reikšmė – 10 asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė - 10 veiklų dalyviai. 

2.1.2. Veiksmas: Verslui (įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių ir/ ar įrangos suteikimas  

 
80000,00 6956,52 1 1 80000,00 6956,52 79790,63 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:  
Veiksmo veiklos įgyvendintos tikslinei grupei - jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta yra strategijos įgyvendinimo teritorijoje, atstovai ir darbuotojai 

(PFSA 24 p.). Projekto tikslas: sudaryti palankias sąlygas verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti jauno verslo subjektams 

transporto priemonių serviso srityje. Projekto įgyvendinimo metu 10 jauno verslo subjektų verslo pradžiai bus suteikta pagalba verslo pradžiai reikalinga įranga ir 

priemonėmis ir verslo plėtojimui reikalingų gebėjimų stiprinimui, vedami patirtiniai mokymai su įranga (besimokančiojo dalyvavimas atviroje mokymosi patirtyje), 

teikiamos konsultacijos verslui aktualiais klausimais ir metodinė pagalba jauno verslo subjektams. 

Strategijoje veiksmui numatyta paramos lėšų dalis 100 proc. pradėta naudoti, t. y. 2020-10-29 dėl paramos lėšų sudaryta projekto finansavimo sutartis. Veiksmas 

įgyvendintas  2021-12-29. Veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) suplanuota ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

Veiksmo stebėsenos rodiklio reikšmė – 10 asmenų. Per ataskaitinį laikotarpį pasiekta reikšmė - 10 veiklų dalyviai. 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

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

- - - - - 

1.3. 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: Mažinti Pagėgių gyventojų socialinę atskirtį, sudarant palankias sąlygas jų socialinei integracijai ir užimtumui (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas 

vietos plėtros strategijoje) 

1.1. Uždavinys: Didinti socialinių paslaugų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, teikiant trūkstamas paslaugas ir tarpininkaujant jas gaunant  

(įrašomas uždavinio pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

Rezultato rodikliai: 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc.  

20,0    Galutinė reikšmė numatyta VPS pasiekta 2021 m. 

Rodiklis pasiektas. 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

145 245 245 252 Rodiklis pasiektas. 
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(įskaitant visas 

tikslines 

grupes), skaičius 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

4 4 4 4 Galutinė reikšmė numatyta VPS pasiekta 2021 m. 

 

1.2. Uždavinys: Teikti pagalbą darbingo amžiaus neaktyviems gyventojams siekiant (re)integruoti juos į darbo rinką, suteikiant ir /ar tobulinant socialinius bei darbo 

įgūdžius  (įrašomas uždavinio pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

Rezultato rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis, 

proc. 

30    Galutinė reikšmė numatyta VPS pasiekta 2021 m. 

 

      

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes), skaičius 

75 75 75 75 Rodiklis pasiektas.  

 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius“ 

3 3 3 3 Galutinė reikšmė VPS numatyta pasiekta 2021 m. 

 

2. Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas naujiems verslams kurtis  
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2.1. Uždavinys: Teikti kompleksinę pagalbą verslo pradžiai ir jo plėtrai  

Rezultato rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose dalis, 

proc. 

40    Rodiklis pasiektas.  

 

      

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes), skaičius 

20 20 20 20 Galutinė reikšmė VPS numatyta pasiekta 2021 m. 

 

 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2 1 1 1 2021 m. pradėta Strategijos 2.1 uždavinio rodiklio keitimo procedūra. 

Paskelbtas kvietimas teikti siūlymus keitimui. 

2021 m. gruodžio 21 d. Pagėgių miesto vietos veiklos grupės buvo inicijuotas 

Vietos plėtros strategijos „Pagėgių miesto vietos plėtros 2014–2020 m. 

strategija“ strategija (toliau – Strategija) esminis keitimas, kurio suderinime 

dalyvavo visi Pagėgių miesto gyventojai strategijos.  Inicijuotas 2.1 uždavinio 

rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius“ – siektina reikšmė 2 keitimo į 2.1 uždavinio 

rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius“ – siektina reikšmė 1. Inicijuojamu keitimu 

mažinama minėto rodiklio skaitinė reikšmė iš 2 į 1.  

Rodiklio keitimo procedūra baigta 2022 m. sausio mėn. 

 

 

1.3.2. Efekto rodikliai: 

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 
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Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: Mažinti Pagėgių gyventojų socialinę atskirtį, sudarant palankias sąlygas jų socialinei integracijai ir užimtumui  

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc. 

 

0 

 

2. Tikslas: Sudaryti palankias sąlygas naujiems verslams kurtis  

Veikiančių įmonių skaičius, tenkantis 1 tūkst. Gyventojų 

 

0 

 

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

 Nėra Nėra 

   

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS 

(šioje dalyje galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija už laikotarpį, už kurį nebuvo teikta informacija) 

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. 

6 5 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.: 

6 5 1 
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3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas: 

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 

 Nevyko  - - - 

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. Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų rengėjų atstovams 

 

„Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 

m. Strategijai įgyvendinti skirtų projektų 

iniciavimas“ 

2017-04-07, 8 val. 6 

2. Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų rengėjų atstovams 

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų 

projektų rengimas“ 

2017-04-14, 8 val. 6 

3. Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektų 

vykdytojų atstovams 

„Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 

m. Strategijai įgyvendinti skirtų projektų 

administravimas“ 

2018-10-18, 8 val 6 

4. Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektų 

vykdytojų atstovams 

„Projektų apskaitos ir finansų tvarkymas“ 2018-10-25, 8 val 6 

5. Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų rengėjų atstovams 

 

„Pagėgių miesto vietos plėtros 2014 – 2020 

m. Strategijai įgyvendinti skirtų projektų 

iniciavimas“ 

2019-11-28, 8 val. 4 

6. Konsultaciniai mokymai vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų rengėjų atstovams 

„Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų 

projektų rengimas“ 

2019-12-10, 8 val. 4 

7. Seminaras „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 

ir „Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“  

Temos: Projektų administravimas; 

Duomenų mainų svetainė; 

 Projektų įgyvendinimas; 

 Viešųjų pirkimų vykdymas. 

2019 m. gegužės 28 d. Klaipėda 

(viešbutis „Amberton Hotel 

Klaipėda“, Naujojo sodo g. 1). 

2 

8. Seminaras „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

(BIVP) strategijų įgyvendinimas“ 

Temos: „Patirtis įgyvendinant Vietos 

veiklos grupių strategijų projektus: sėkmės 

bei pamokos“;  

„Interesų konflikto rizika, interesų konfliktų 

valdymas“. 

2019 m. spalio 24-25 d.  

Byliškės, Prienų rajonas 
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9. Nuotolinis seminaras, skirtas projektų vykdytojams Nuotolinis seminaras „Susirgusi laisvė“ 

skirtas įgyvendinantiems projektus pagal 

priemones „Vietos plėtros strategijų 

2020-12-03. Renginys vyko 

naudojant  ZOOM platformą 

1 
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įgyvendinimo administravimas“  

10.  Renginys Gerosios patirtys įgyvendinant 

bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

strategijas 

2021-03-18 renginys vyko MS 

Teams platformoje 

2 

11. Miestų VVG Tinklas Interaktyvaus leidinio  

„Miestų bendruomenių projektai 2017-

2021“ 

2021-03-25. Renginys vyko 

naudojant ZOOM platformą 

2 

12. Renginys Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas ir pasiruošimas 

BIVP plėtrai 2021-2027 m. 

2021-07-29  renginys vyko MS 

Teams platformoje 

2 

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

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. Pagėgių miesto vietos veiklos grupės narių sąrašas (Nuo 2019-10-09) paskelbtas 

Pagėgių savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt 

2019-10-12 

2. Pagėgių miesto vietos veiklos grupės valdybos narių sąrašas (Nuo 2019-10-09) 

paskelbtas Pagėgių savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje 

www.pagegiai.lt 

2019-10-12 

3. Pakabintas A3 formato plakatas VVG buveinėje (adresu Vilniaus g. 46, 

Pagėgiai) 

2016-12-28 iki dabar 

4. 2018 m. metinė ataskaita paskelbta Pagėgių savivaldybės administracijos 

internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt 

2019-03-30 

5. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 2 paskelbtas Pagėgių 

savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt 

2019 m. lapkričio 18 d 

6. Metinė ataskaita už 2019 m. viešinama Pagėgių miesto VVG Facebook 

paskyroje  

2020 m. balandžio mėn. 

7. Metinė ataskaita už 2020  m. viešinama Pagėgių miesto VVG Facebook 

paskyroje 

2021 m. kovo mėn. 

8. Metinė ataskaita už 2021 m. viešinama Pagėgių miesto VVG Facebook 

paskyroje 

2022 m. kovo mėn. 

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: 

Eil. 

Nr. 

Susirinkim

o/balsavim

o taikant 

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 

Už priimtą sprendimą gautų balsų 

skaičius 

Santykis 

tarp už 

priimtą 

http://www.pagegiai.lt/
http://www.pagegiai.lt/
http://www.pagegiai.lt/
http://www.pagegiai.lt/
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rašytinę 

procedūrą 

data  

(metai, 

mėnuo, 
diena) 

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 

Dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o/balsavim

o taikant 

rašytinę 

procedūrą 

dieną 

(proc.) 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

sprendimą 

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

1. 2017-03-16 Patvirtinta 
strategijos 

įgyvendinimo 

metinė 
ataskaita už 

2016 m. 

10 6 3 1 6 4 1 1 60 6 5 1 83 

2. 2018-03-20 Patvirtinta 
strategijos 

įgyvendinimo 

metinė 
ataskaita už 

2017 m. 

10 6 3 1 6 4 1 1 60 6 5 1 83 

3 2019-03-21 Patvirtinta 

strategijos 
įgyvendinimo 

metinė 

ataskaita už 
2018 m 

10 6 3 1 7 4 2 1 70 7 6 1 86 

4. 2020-03-17 Patvirtinta 

strategijos 
įgyvendinimo 

metinė 

ataskaita už 
2019 m 

12 6 5 1 8 5 3 0 66 8 8 0 100 

5 2021-03-17 Patvirtinta 

strategijos 
įgyvendinimo 

metinė 

ataskaita už 
2020 m. 

12 6 5 1 10 5 4 1 66 10 9 1 83 

 

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) 

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 gautų balsų 

skaičius 

Santykis tarp 

už priimtą 

sprendimą 
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susirinkimas) 

/balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Bendr

as 

narių 

skaičiu

s 

Iš jų 

NVO 

atstova

i  

Iš jų 

verslo 

atstova

i 

Iš jų 

savival 

dybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstova

i 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savival 

dybės 

tarybos 

atstovai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

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 

(proc.) 

1. 2017-03-16 Patvirtintas 
„Kvietimas teikti 

vietos plėtros 

projektinius 
pasiūlymus“ Nr.1 

9 3 3 3 7 2 2 3 77 7 4 3 57 

2. 2017-06-07 Patvirtintas 

asociacijos „Pagėgių 
miesto vietos veiklos 

grupė“ sudarytas I 

kvietimo vietos 
plėtros projektinių 

pasiūlymų sąrašas  

Nr.1. 

9 3 3 3 6 3 2 1 66 6 5 1 83 

3. 2019-11-18 Patvirtintas 
Asociacijos „Pagėgių 

miesto vietos veiklos 

grupė“ „Pagėgių 
miesto vietos plėtros 

2014-2020 m. 

strategijos vietos 
plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo 

ir atrankos vidaus 
tvarkos aprašas“ 

aprašas 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 67 

4. 2019-11-18 Patvirtintas 
„Kvietimas teikti 

vietos plėtros 

projektinius 
pasiūlymus Nr. 2“ 

skelbimas 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 67 

5 2020-02-20 Patvirtintas  
1. Asociacijos 

„Pagėgių miesto 

vietos veiklos grupė 
Kvietimo Nr. 2 teikti 

projektinius 

pasiūlymus vietos 
plėtros projektinių 

9 3 3 3 6 3 2 1 66 6 5 1 83 
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pasiūlymų vertinimo 

ataskaita.  
2. Patvirtintas 

Asociacijos „Pagėgių 

miesto vietos veiklos 
grupė“ siūlomų 

finansuoti vietos 

plėtros projektų 
sąrašą Nr. 2. 

 

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, išskyrus tuos 

dokumentus, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje ar vienos iš partnerių (savivaldybės) 

interneto svetainėje)  

□ kitų dokumentų kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

 

_______________      Valdemaras Dikmonas 

        (parašas)        (vardas ir pavardė)  


