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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

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

lėšos) suma, Eur

1. Tikslas: „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“
1.1. Uždavinys: „Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto
gyventojams“
1.1.1. Veiksmas: „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“
53 950,64
4 691,36
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 1. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 1.1.1. veiksmą „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugų teikimo užtikrinimas socialinę atskirtį patiriantiems
asmenims“. Kvietimo Nr. 1 metu gautas 1 projektinis pasiūlymas, kurį pateikė Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija. 2019 m.
veiklos nepradėtos įgyvendinti, vyksta paraiškos „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio
mieste“ vertinimas ESFA. Strategijoje veiksmui numatyta lėšų dalis nepradėta naudoti, projektiniame pasiūlyme numatytas finansavimas 58 642,00 Eur (100 proc.).
1.1.2. Veiksmas: „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“

59 192,80

5 147,20

1

0

0

0

0
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Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 1. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 1.1.2. veiksmą „Savanoriškos pagalbos teikimas namuose socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. Kvietimo
Nr. 1 metu gautas 1 projektinis pasiūlymas, kurį pateikė Vilkaviškio LIONS klubas. 2019 m. veiklos nepradėtos įgyvendinti, vyksta paraiškos
„Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ vertinimas ESFA. Strategijoje veiksmui numatyta lėšų dalis nepradėta naudoti, projektiniame pasiūlyme
numatytas finansavimas - 64 326,25 Eur (99,98 proc.).
1.2. Uždavinys: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, įskaitant pabėgėlius, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“
1.2.1. Veiksmas: „Užimtumo veiklų organizavimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“

195 845,92
17 030,08
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 2. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 1.2.1. veiksmą „Užimtumo veiklų organizavimas soc. atskirtį patiriantiems asmenims“. Kvietimo Nr. 2 metu gauti
6 projektiniai pasiūlymai (patvirtinti 5 projektiniai pasiūlymai, 1 įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą). Projektinius pasiūlymus pateikė:
Asociacija „Keisk požiūrį“ („Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“), Šokio studija
„Šokantys bateliai“ (pateikė 2 projektinius pasiūlymus: „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“, „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo
didinimas“), Vilkaviškio trečiojo amžiaus universitetas („Pasauliui mes vis dar reikalingi“), Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas
„Rudenėlis“ („Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“). Asociacijos „Rekreacinių paslaugų centras“ projektinis pasiūlymas „Jaunieji
šauliai – bendraamžiams“ įtrauktas į rezervinių projektų sąrašą. Iki 2020 m. balandžio 10 d. pareiškėjai turi pateikti paraiškas ESFA. Projektų
veiklos 2019 m. nebuvo pradėtos įgyvendinti. Bendra patvirtintų projektinių pasiūlymų finansavimo suma sudaro – 173 273,30 Eur (81,40 proc.).
1.2.2. Veiksmas: „Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams“ siekiant juos integruoti į visuomenę“
10 488,00
912,00
0
0
0
0
0
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 2. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 1.2.2. veiksmą „Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams“ siekiant juos integruoti į visuomenę“. Kvietimo
Nr. 2 metu nebuvo gauta projektinių pasiūlymų. Projekto veiklos 2019 m. nebuvo pradėtos įgyvendinti.
2. Tikslas: „Skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui“
2.1. Uždavinys: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto
VVG ir Kalvarijos miesto VVG“
2.1.1. Veiksmas: „Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“
21 436,00
1 864,00
0
0
0
0
0
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
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Nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 2. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 2.1.1. veiksmą „Tėvų auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“. Kvietimo Nr. 2 metu
nebuvo gauta projektinių pasiūlymų. Projekto veiklos 2019 m. nebuvo pradėtos įgyvendinti.
2.1.2. Veiksmas: „Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus profesinius ir kitus
reikalingus įgūdžius“
10 304,00
896,00
0
0
0
0
0
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 2. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 2.1.2. veiksmą „Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus
profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius“. Kvietimo Nr. 2 metu nebuvo gauta projektinių pasiūlymų. Projekto veiklos 2019 m. nebuvo pradėtos
įgyvendinti.
2.2. Uždavinys: „Skatinti verslumą Vilkaviškio mieste“
2.2.1. Veiksmas: „Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą“
76 621,46
6 662,74
0
0
0
0
0
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 1. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 2.2.1. veiksmą „Konsultacijų teikimas jauno verslo subjektams steigiant ir plėtojant verslą“. Kvietimo Nr. 1 metu
gautas 1 projektinis pasiūlymas, kurį pateikė UAB „Konsultus“, kartu su partneriu – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. 2019
m. veiklos nepradėtos įgyvendinti, vyksta paraiškos „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ vertinimas ESFA. Strategijoje veiksmui numatyta
lėšų dalis nepradėta naudoti, projektiniame pasiūlyme numatytas finansavimas - 83 282,92 Eur (100 proc.).
2.2.2. Veiksmas: „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“
69 644,00
6 056,00
0
0
0
0
0
Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 1. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 2.2.2. veiksmą „Jaunimo verslumo mokymai bendradarbiaujant su kitomis VVG“. Kvietimo Nr. 1 metu gautas 1
projektinis pasiūlymas, kurį pateikė VšĮ „Jaunimo ambasadoriai“, kartu su partneriu - VšĮ Marijampolės regiono plėtros agentūra. 2019 m.
veiklos nepradėtos įgyvendinti, vyksta paraiškos „Veiklus. Verslus. Veržlus.“ vertinimas ESFA. Strategijoje veiksmui numatyta lėšų dalis
nepradėta naudoti, projektiniame pasiūlyme numatytas finansavimas - 75 699,45 Eur (100 proc.).
2.2.3. Veiksmas: „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“
276 000,00
24 000,00
0
0
0
0
0
Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą:
Nuo 2019 m. gegužės 13 d. iki 2019 m. birželio 28 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 1. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 2.2.3. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“. Kvietimo Nr. 1 metu gautas 1 projektinis
pasiūlymas, kurį pateikė Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, kartu su partneriu - VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru.
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2019 m. veiklos nepradėtos įgyvendinti, vyksta paraiškos „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“ vertinimas ESFA. Strategijoje
veiksmui numatyta lėšų dalis nepradėta naudoti, projektiniame pasiūlyme numatytas finansavimas - 149 984,85 Eur (50 proc.).
Nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2019 m. lapkričio 29 d. Vilkaviškio miesto VVG buvo paskelbusi kvietimą Nr. 2. Kvietime buvo galima teikti
projektinius pasiūlymus pagal 2.2.3. veiksmą „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas“. Kvietimo Nr. 2 metu gautas 1 projektinis
pasiūlymas „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio mieste“, kurį pateikė Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas, kartu su partneriu - VšĮ
Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru. Iki 2020 m. balandžio 10 d. pareiškėjas turi pateikti paraišką ESFA. Strategijoje veiksmui
numatyta lėšų dalis nepradėta naudoti, projektiniame pasiūlyme numatytas finansavimas - 149 997,95 Eur (50 proc.).
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.
Vietos plėtros projekto
Vietos plėtros projekto Skirta paramos
Trumpas vietos plėtros projekto turinio
Nr.
pavadinimas
vykdytojo pavadinimas
suma, Eur
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 Pasiekta
ir
baigtuose rodiklio
projektuose
reikšmė
numatyta
pasiekti rodiklio
reikšmė

Paaiškinimas

1. Tikslas: „Mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste“
1.1. Uždavinys: „Efektyvinti nevyriausybinio sektoriaus teikiamą pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems Vilkaviškio miesto
gyventojams“
Rezultato rodikliai:

6

Socialinių
partnerių
organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių
(vietos
bendruomenės
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams
po
dalyvavimo ESF
veiklose
Darbingi asmenys
(vietos
bendruomenės
nariai),
kurių
socialinė atskirtis
sumažėjo
dėl
projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto veiklose
(praėjus
6
mėnesiams
po
projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose)

20 proc.

0

Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose. 2019 m. projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.

15

0

Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose. 2019 m. projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.

0

Projekte „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“
numatytas pasiekti rodiklis – 51 asmuo.
Projekte „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ numatytas pasiekti
rodiklis – 151 asmuo.
Projektai 2019 m. nepradėti įgyvendinti, todėl rodiklis nėra
pasiektas.

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai
(įskaitant
visas
tikslines grupes

170

202

0

7

Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO
skaičius

Projektą „Maitinimo, skalbimo ir dušo paslaugos socialinę
atskirtį patiriantiems asmenims Vilkaviškio mieste“
įgyvendina Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo
parapija. Rodiklis – 1 NVO.
Projektą „Savanoriauk. Atjausk. Padėk.“ įgyvendina
Vilkaviškio LIONS klubas. Rodiklis – 1 NVO.
Projektai 2019 m. nepradėti įgyvendinti, todėl rodiklis nėra
pasiektas.
1.2. Uždavinys: „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų, įskaitant pabėgėlius, dalyvavimą visuomeniniame gyvenime“
3

Rezultato rodikliai:
Socialinių
20 proc.
partnerių
organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių
(vietos
bendruomenės
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams
po
dalyvavimo ESF
veiklose
Darbingi asmenys
15
(vietos
bendruomenės
nariai),
kurių
socialinė atskirtis
sumažėjo
dėl
projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto veiklose
(praėjus
6
mėnesiams
po
projekto
veiklų
dalyvių

2

0

0

0

Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose. 2019 m. projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.

0

Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose. 2019 m. projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.
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dalyvavimo ESF
veiklose)

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai
(įskaitant
visas
tikslines grupes)

305

0

0

0

Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO
skaičius

7

0

0

0

Projektas „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį
patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ numatytas
pasiekti rodiklis – 64 asmenys (projektas į vietos plėtros
projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektas „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“
numatytas pasiekti rodiklis – 64 asmenys (projektas į vietos
plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektas „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ numatytas
pasiekti rodiklis – 61 asmuo (projektas į vietos plėtros
projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektas „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“
numatytas pasiekti rodiklis – 70 asmenų (projektas į vietos
plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektas „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“
numatytas pasiekti rodiklis – 64 asmenys (projektas į vietos
plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektą „Užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį
patiriantiems Vilkaviškio miesto gyventojams“ įgyvendina
Asociacija „Keisk požiūrį. Rodiklis – 1 NVO (projektas į
vietos plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektą „Senyvo amžiaus žmonių užimtumo didinimas“
įgyvendina Šokio studija „Šokantys bateliai“. Rodiklis – 1
NVO (projektas į vietos plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020
m.).
Projektą „Pasauliui mes vis dar reikalingi“ įgyvendina
Vilkaviškio TAU universitetas. Rodiklis – 1 NVO (projektas
į vietos plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektą „Aktyvus ir sportuojantis Vilkaviškio senjoras“
įgyvendina Šokio studija „Šokantys bateliai“. Rodiklis – 1
NVO (projektas į vietos plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020
m.).
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Projektą „Aktyvūs senjorai kuria pilietišką visuomenę“
įgyvendina Vilkaviškio rajono pagyvenusių žmonių klubas
„Rudenėlis. Rodiklis – 1 NVO (projektas į vietos plėtros
projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
2. Tikslas: „Skatinti verslumą ir didinti galimybes jaunimo ir neaktyvių gyventojų užimtumui“
2.1. Uždavinys: „Didinti neaktyvių darbingų gyventojų integraciją į darbo rinką, įskaitant bendradarbiavimą su Marijampolės miesto
VVG ir Kalvarijos miesto VVG“
Rezultato rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyvių,
kurių
padėtis
darbo
rinkoje
pagerėjo praėjus 6
mėnesiams
po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis

66

0

Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose. 2019 m. projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.

2019 m. pagal 2.1. uždavinį (2.1.1. veiksmas „Tėvų
auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir
mokymas“, 2.1.2. veiksmas „Pagalba neaktyviems
darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant
jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius“)
projektinių pasiūlymų nebuvo gauta.
2019 m. pagal 2.1. uždavinį (2.1.1. veiksmas „Tėvų
auginančių vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir
mokymas“, 2.1.2. veiksmas „Pagalba neaktyviems
darbingiems gyventojams integruotis į darbo rinką suteikiant
jiems naujus profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius“)
projektinių pasiūlymų nebuvo gauta.

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai
(įskaitant
visas
tikslines grupes)

68

0

0

0

Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO
skaičius

3

0

0

0

2.2. Uždavinys: „Skatinti verslumą Vilkaviškio mieste“
Rezultato rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyvių,
kurių
padėtis
darbo
rinkoje

66

Rodiklis bus pasiektas praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF
veiklose. 2019 m. projektai nebuvo pradėti įgyvendinti.

10

pagerėjo praėjus 6
mėnesiams
po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis

Produkto rodikliai:
BIVP
projektų
veiklų
dalyviai
(įskaitant
visas
tikslines grupes)

126

151

0

0

Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO
skaičius

4

3

0

0

Projekte „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ numatytas
pasiekti rodiklis – 80 asmenų.
Projekte „Veiklus. Verslus. Veržlus“ numatytas pasiekti
rodiklis – 50 asmenų.
Projekte „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio
mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 21 asmuo.
Projekte „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio
mieste“ numatytas pasiekti rodiklis – 21 asmuo (projektas į
vietos plėtros projektų sąrašą įtrauktas 2020 m.).
Projektai 2019 m. nebuvo pradėti įgyvendinti, todėl rodiklis
nėra pasiektas.
Projektą „Jauno verslo plėtra Vilkaviškio mieste“ įgyvendina
UAB „Konsultus“, projekto partneriai - VšĮ Vilkaviškio
turizmo ir verslo informacijos centras ir Vilkaviškio jaunųjų
verslininkų klubas. Rodiklis – 1 NVO.
Projektą „Veiklus. Verslus. Veržlus“ įgyvendina VšĮ
„Jaunimo ambasadoriai“, projekto partneriai - viešoji įstaiga
Marijampolės regiono plėtros agentūra. Rodiklis – 1 NVO.
Projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio
mieste“ įgyvendina Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas,
projekto partneriai – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo
informacijos centras. Rodiklis – 1 NVO
Projektą „Jauno verslo subjektų stiprinimas Vilkaviškio
mieste“ įgyvendina Vilkaviškio jaunųjų verslininkų klubas,
projekto partneriai – VšĮ Vilkaviškio turizmo ir verslo
informacijos centras (projektas į vietos plėtros projektų sąrašą
įtrauktas 2020 m.). Rodiklis – 1 NVO.
Projektai 2019 m. nebuvo pradėti įgyvendinti, todėl rodiklis
nėra pasiektas.
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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
Nr.
1.
Vangus pareiškėjų dalyvavimas teikiant projektinius
pasiūlymas. Nevyriausybinės organizacijos pasyvios
darbe su socialinės rizikos asmenimis, jas reikia
įtikinėti teikti projektus, organizacijos nenori prisiimti
didelės atsakomybės dėl sudėtingo projektų
įgyvendinimo. Skelbiant kvietimus negaunama
projektinių
pasiūlymų
(pagal
veiksmus:
„Sociokultūrinių paslaugų teikimas pabėgėliams“
siekiant juos integruoti į visuomenę“, „Tėvų auginančių
vaikus iki 3 m. profesinis orientavimas ir mokymas“,
„Pagalba neaktyviems darbingiems gyventojams
integruotis į darbo rinką suteikiant jiems naujus
profesinius ir kitus reikalingus įgūdžius“ nebuvo gauta
projektinių pasiūlymų ir nebuvo NVO susidomėjimo
šiomis priemonėmis).

Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
VVG stengėsi išplatinti informaciją potencialiems dalyviams visais įmanomais
būdais – per spaudą, interneto svetaines, socialinius tinklus, ragino VVG narius
platinti informaciją pažįstamiems potencialiems dalyviams, taip pat su
potencialiais pareiškėjais buvo bendraujama individualiai.

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.

Bendruomeninės
organizacijos/nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO)

Asocijuotos verslo struktūros
/įmonės (toliau – verslas)

Savivaldybės taryba/tarybos

4

4

1

0

0

0
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Pasitraukę miesto VVG nariai
ataskaitiniais metais, vnt.
Iš viso pagal atskirus sektorius
ataskaitiniais metais, vnt.:

0

0

0

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)
Miesto VVG darbuotojų,
valdymo organų narių
kompetencijų stiprinimo veiklos
(mokymai, keitimosi su kitomis
VVG gerąja patirtimi renginiai
1. 2019 m. nebuvo organizuota
Eil. Vietos plėtros projektų rengėjų ir
Nr.
vykdytojų gebėjimų stiprinimo
veiklos
1.
Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą Nr. 1, įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.
2.
Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą Nr. 1, įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.
Eil.
Nr.

Įvykusių mokymų / renginių tema
(-os)

Įvykusių mokymų / renginių
data, trukmė (tiksli data, val.
skaičius)

Dalyvių
skaičius

Įvykusių mokymų tema (-os)

Įvykusių mokymų trukmė (tiksli
data, val. skaičius)

Dalyvių
skaičius

Vilkaviškio miesto 2016-2023 m. 2019 m. gegužės 20 d.
plėtros strategija ir jos įgyvendinimo Mokymų trukmė 4 ak. val.
veiksmai

13

Savanoriškos pagalbos teikimas 2019 m. gegužės 21 d.
namuose
socialinę
atskirtį Mokymų trukmė 4 ak. val.
patiriantiems asmenims įgyvendinant
Vilkaviškio miesto VVG strategiją.
Galimybės ir projektinių idėjų
aptarimas

11

13

Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą Nr. 1, įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.
Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą Nr. 1, įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.
Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą
Nr.2,
įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.

Maitinimo, skalbimo ir dušo 2019 m. gegužės 22 d.
paslaugų
teikimo
užtikrinimas Mokymų trukmė 4 ak. val.
socialinę
atskirtį
patiriantiems
asmenims įgyvendinant Vilkaviškio
miesto VVG strategiją. Galimybės ir
projektinių idėjų aptarimas

10

Jauno verslo galimybės ir verslumo 2019 m. gegužės 23 d.
skatinimas įgyvendinant Vilkaviškio Mokymų trukmė 4 ak. val.
miesto VVG strategiją. Projektinių
idėjų generavimas ir aptarimas

10

2019 m. spalio 22 d.
Mokymų trukmė 4 ak. val.

14

6.

Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą
Nr.2,
įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.

2019 m. spalio 28 d.
Mokymų trukmė 4 ak. val.
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7.

Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą
Nr.2,
įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-

Užimtumo veiklų organizavimas
socialinę
atskirtį patiriantiems
asmenims ir
sociokultūrinių
paslaugų teikimas pabėgėliams
siekiant juos integruoti į visuomenę
įgyvendinant Vilkaviškio miesto
VVG strategiją. Galimybės ir
projektinių idėjų aptarimas
Tėvų auginančių vaikus iki 3 m.
profesinis orientavimas ir mokymas.
Pagalba neaktyviems darbingiems
gyventojams integruotis į darbo rinką
suteikiant jiems naujus profesinius ir
kitus
reikalingus
įgūdžius
įgyvendinant Vilkaviškio miesto
VVG strategiją
Jauno verslo galimybės ir verslumo
skatinimas įgyvendinant Vilkaviškio
miesto VVG strategiją. Projektinių
idėjų generavimas ir aptarimas

2019 m. spalio 30 d.
Mokymų trukmė 4 ak. val.
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3.

4.

5.

14

8.

0010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.
Mokymai potencialiems vietos
projektų
pareiškėjams,
pagal
kvietimą
Nr.2,
įgyvendinant
projektą Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-040010 „Vilkaviškio miesto plėtros
strategijos
administravimo
įgyvendinimas.

Projektinių
idėjų
generavimas, 2019 m. spalio 30 d.
aptarimas ir projektinių pasiūlymų Mokymų trukmė 4 ak. val.
pildymo reikalavimai. Praktiniai
užsiėmimai
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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.
Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena)
Nr.
iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos patalpose (S. Nėries g. 1, Nuolat
Vilkaviškis) pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie Strategijos
įgyvendinimą
2. Vilkaviškio miesto VVG veiklos vykdymo patalpose (J. Basanavičiaus a. Nuolat
7, Vilkaviškis) pakabintas viešinimo plakatas, informuojantis apie
Strategijos įgyvendinimą
3. Informacija skelbiama Vilkaviškio miesto VVG tinklapyje: Nuolat
www.vilkaviskiomiestovvg.lt
4. Informacija skelbiama Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklapyje Nuolat
www.vilkaviskis.lt
5. Informacija skelbiama Vilkaviškio miesto VVG facebook socialiniame Nuolat
tinkle
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.

-

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

Priimti
sprendimai

-

-

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

Iš
jų
verslo
atstovai

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

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

Už priimtą sprendimą
skaičius
Bendras už
priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

gautų balsų

Iš jų balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

-

Iš
jų
balsai,
tenkantys
savivaldyb
ės tarybos
atstovams

-

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

-

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

1.

2019-04-29

2.

2019-05-28

3.

2019-07-29

Projektų
atrankos
klausimai
Projektų
atrankos
klausimai
Projektų
tvirtinimo
klausimai

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

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime
taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių
skaičius
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
dalyvavusių NVO
verslo
savivaldybės
narių
atstovai atstovai
tarybos
skaičius
atstovai

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

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Bendras
už priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų balsai,
tenkantys
savivaldybės
tarybos
atstovams

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

9

3

3

3

9

3

3

3

100

9

6

3

67

9

3

3

3

7

3

2

2

78

7

5

2

71

9

3

3

3

7

3

2

2

78

7

5

2

71

16

4.

2019-10-09

Projektų
atrankos
klausimai

9

3

3

3

8

3

2

3

89

8

5

3

2. 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)
1. Informacinio pranešimo interneto svetainėse www.vilkaviskis.lt ir https://vilkaviskiomiestovvg.lt/ kopijos, 2 lapai.
□ 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)
Administracijos vadovė

Jurga Grigaliūnaitė
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