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Pakruojo miesto vietos veiklos grupė

pristato strategijos 

„PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS STRATEGIJA 2016 –

2022 M.“ 

įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus

Pakruojo miesto bendruomenei.

Pastebėjimų ir pasiūlymų laukiame iki 2021 m. kovo 08 d. 15 val.

Adresu: Pergalės g. 4, Pakruojis

arba el. paštu info@pakruojomiestovvg.lt



• I prioritetas. Aktyvaus užimtumo iniciatyvų, skirtų nedarbo mažinimui, vystymas;

• II prioritetas. Socialinių ir kitų paslaugų skirtų socialinės atskirties mažinimui ir bendruomeniškumo
didinimui plėtra.



1 TIKSLAS. Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. 

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

Pakruojo r. sav. 

2022 m.

62,75 proc.

2020 m.

-

1-R - BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėn. po dalyvavimo ESF 

veiklose (110x20/100)

2022 m.

20 proc.

2020 m.

25

2-R - Verslumo lygis Pakruojo r. sav. (veikiančių įmonių 

skaičius, tenkantis 

1 000 gyventojų), 

2022 m.

16,5

2020 m.

-

1.1. UŽDAVINYS. Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui 

(prisidės prie 1-R rezultato rodiklio pasiekimo)

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.
2022 m.

75 asm.

2020 m.

110 asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO skaičius

2022 m.

5

2020 m.

5

Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/arba 

savanorystės veiklose, asm.

2022 m.

25

2020 m.

25

STRATEGIJOS REZULTATŲ PASIEKIMAS 2020-12-31



1.2. UŽDAVINYS. Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, 

skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą ir plėtrą 

(prisidės prie 2-R rezultato rodiklio pasiekimo)

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes), asm.

2022 m.

50 asm.

2020 m.

61 asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius

2022 m.

7

2020 m.

7

BIVP projektų dėka sustiprintų verslų, skaičius 2022 m.

12

2020 m.

29

2. TIKSLAS - Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę 

gerinant jų gyvenimo kokybę. 

Asmenys (šeimos), kurioms nustatytas socialinių 

paslaugų poreikis yra tenkinamas, proc. 

2022 m.

100 proc.

2020 m.

-

3-R - Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) 

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, 

proc. (725x10/100)

2022 m.

10 proc.

2020 m.

84 asm.



2.1. UŽDAVINYS. Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, 

paslaugas

(prisidės prie 3-R rezultato rodiklio pasiekimo)

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes), asm.

2022 m.

200 asm.

2020 m.

725 asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius

2022 m.

2

2020 m.

8

Pasiūlytos naujos socialinės ir kt. paslaugos soc. atskirties mažinimui, 

skaičius

2022 m.

8

2020 m.

10

PASIEKTI BENDRI STRATEGIJOS REZULTATAI 2020-12-31

BIVP projektų veiklų dalyviai 896 asm.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO
21 projektas

Projekto dalyviai dalyvavę darbo praktikos ir/arba savanorystės

veiklose
25 asm.

BIVP projektų dėka susriptintų verslų skaičius 129

Pasiūlytos naujos socialinės ir kt. paslaugos soc. atskirties 

mažinimui
10



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ

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 miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (1)

1.1. Uždavinys: Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui.

1.1.1. Veiksmas: Organizuoti neformalius profesinius mokymus darbingiems neaktyviems gyventojams.

25350,00 4650,00 3 3 23527,35 4683,42 23506,14

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 3 projektai pagal Strategijos 1.1.1. veiksmą:

1. Pakruojo „Atžalyno" gimnazija, partneris Žeimelio bendruomenės centras projektas „KELRODIS - galimybių studija: per

nūdienos reikmes bei trūkumus į kokybišką ir inovatyvią tarnystę ateities paslaugų sferoje“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0009,

paramos suma 6607,34 Eur, prisidėjimo suma 1401,02 Eur. Bendra projekto suma 8008,36 Eur.

2. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras, partneris Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritas stalas"

projektas „Pakruojo miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas mokantis amatų“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0004,

paramos suma 8448,80 Eur, prisidėjimo suma 1549,78 Eur. Bendra projekto suma 9998,58 Eur.

3. Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (Pakruojo skyrius), partneris Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas

„Pakruojo miesto gyventojų darbinių kompetencijų formavimas ir įsidarbinimo galimybių didinimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-

0013, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1732,40 Eur. Bendra projekto suma 10182,40 Eur.

Pagal 1.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 23506,14 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma

2242,27 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2440,93 Eur. Bendra projektų suma 28189,34 Eur. Suplanuotos

paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 92,81 proc.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (2)

1.1.2. Veiksmas: Organizuoti darbo įgūdžiams įgyti skirtą praktiką ir savanorystės veiklas darbingiems neaktyviems

gyventojams.

16900,00 3100,00 2 2 16900,00 4535,20 16899,79

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 2 projektai pagal Strategijos 1.1.2. veiksmą:

1.VšĮ Valdresta projektas „Įgyk naujus įgūdžius, įsitvirtink darbo rinkoje!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0008, paramos suma

8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1550,00 Eur. Bendra projekto suma 10000,00 Eur.

2.Pakruojo verslo informacijos centras, partneriai Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo krašto muziejumi

„Žiemgala“, Ind. V. Janeliūno įmonė „TRANSVITO“, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo kultūros centras projektas

„Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti įsidarbinimo galimybes", Nr. 08.6.1-

ESFA-V-911-19-0011, paramos suma 8449,79 Eur, prisidėjimo suma 2985,20 Eur. Bendra projekto suma 11434,99 Eur.

Pagal 1.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 16899,79 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma

1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 2935,20 Eur. Bendra projektų suma 21434,99 Eur. Suplanuotos

paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,99 proc.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (3)

1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą

ir plėtrą.

1.2.1. Veiksmas: Vykdyti neformalaus mokymo programas, skirtas tikslinės grupės verslumo įgūdžių įgijimui ir tobulinimui.

16900,00 3100,00 2 2 16900,00 3257,96 16899,99

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 2 projektai pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą:

1.Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija projektas „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo miesto gyventojams

siekiant paskatinti sukurti verslą“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0002, paramos suma 8450,00 Eur, prisidėjimo suma 1705,00 Eur.

Bendra projekto suma 10155,00 Eur.

2.Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacija projektas „Pradėk verslą šiandien!“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0047, paramos

suma 8449,99Eur, prisidėjimo suma 1552,96 Eur. Bendra projekto suma 10002,95 Eur.

Pagal 1.2.1. veiksmą panaudota paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma

1600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 1657,96 Eur. Bendra projektų suma 20157,95 Eur. Suplanuotos

paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 100 proc.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (4)

1.2.2. Veiksmas:  Vykdyti tikslinės grupės konsultacijas (taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus, 

metodinės pagalbos verslo steigimo bei vystymo klausimais ir suteikti priemones, reikalingas verslo sustiprinimui.

101400,00 18600,00 6 2 101399,70 18611,84 87019,73

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 2 projektai pagal Strategijos 1.2.2. veiksmą:

1.Pakruojo automobilių sporto klubas projektas „Pradedančiojo verslo konsultavimas ir plėtros spartinimas Pakruojo

mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0004, paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3105,92 Eur. Bendra projekto

suma 20005,92 Eur.

2.VšĮ Valdresta projektas „Verslo pradžios ir verslumo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0049,

paramos suma 16899,99 Eur, prisidėjimo suma 3100,00 Eur. Bendra projekto suma 19999,99 Eur.

Įgyvendinami 4 projektai:

1.Laisvalaikio ir sporto klubas „Vajetau" projektas „Pagalbos verslo pradžiai teikimas Pakruojo miesto jauno verslo

atstovams siekiant sustiprinti verslus“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0003, panaudota paramos suma 11337,89 Eur,

prisidėjimo suma 2 083,70 Eur, bendra suma 13421,59 Eur.

2.Pakruojo senamiesčio bendruomenė projektas „Pradedamo verslo subjektų verslumo gebėjimų stiprinimas ir pagalbos

verslo pradžiai teikimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0007, panaudota paramos suma 12078,16 Eur,

prisidėjimo suma 2215,52 Eur, bendra suma 14293,68 Eur.

3.Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Jauno verslo stiprinimas ir verslumo skatinimas Pakruojo

mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0012, panaudota paramos suma 14041,92 Eur, prisidėjimo suma 2277,65 Eur, bendra

suma 16319,57 Eur.

4.UAB "Montaka" projektas „Verslo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048, panaudota paramos

suma 15762,35 Eur, prisidėjimo suma 2891,26 Eur, bendra suma 18653,61 Eur.

Pagal 1.2.2. veiksmą panaudota paramos suma 87019,73 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės

lėšų suma 9600,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu arba piniginiu įnašu 6074,05 Eur. Bendra

projektų suma 102693,78 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 85,57 proc.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (5)

2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.

2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.

2.1.1. Veiksmas: Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (ilgalaikė socialinė globa, pagalba į namus,

apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose ir kt.) atitinkančias tikslinės grupės poreikius.

84500,00 15500,00 3 3 84500,00 18934,34 84100,77

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 3 projektai pagal Strategijos 2.1.1. veiksmą:

1.Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projektas „Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų plėtra, ir savanoriškos veiklos

skatinimas bei aktyvinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0006, paramos suma 20725,81 Eur, prisidėjimo suma 4

943,44 Eur. Bendra projekto suma 25669,25 Eur.

2.Pakruojo nestacionarių paslaugų centras, partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia" projektas „Socialinės įtraukties didinimas

per socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą ir psichosocialinę pagalbą Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0005,

paramos suma 21124,96 Eur, prisidėjimo suma 3 874,99 Eur. Bendra projekto suma 24999,95 Eur.

3. Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, partneris Pakruojo nestacionarių paslaugų centras projektas „Socialinę atskirtį

patiriančių asmenų integracija į Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas“, Nr.

08.6.1-ESFA-V-911-19-0012, paramos suma 42250,00 Eur, prisidėjimo suma 10 020,64 Eur. Bendra projekto suma 52270,64 Eur.

Pagal 2.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 84100,77 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma

8000,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 10839,07 Eur. Bendra projektų suma 102939,84 Eur. Suplanuotos

paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 99,53 proc.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (6)

2.1.2. Veiksmas: Teikti sociokultūrines paslaugas (švietimo, kultūros, laisvalaikio organizavimo), skirtas tikslinės grupės

socialinės atskirties mažinimui pasitelkiant savanorius ir savipagalbos grupes.

33800,00 6200,00 5 5 33800,00 10383,24 33408,52

2020 m. veiksmo įgyvendinimo informacija:

Įgyvendinti 5 projektai pagal Strategijos 2.1.2. veiksmą:

1.Pakruojo rajono sporto centras, partneris Futbolo klubas „Pakruojis" projektas „Aktyvaus ir motyvuoto jaunimo ugdymas teikiant

laisvalaikio ir užimtumo paslaugas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0003, paramos suma 6368,54 Eur, prisidėjimo suma 1 355,86 Eur.

Bendra projekto suma 7724,40 Eur.

2.Sporto klubas „Skorpionas-BJJ projektas „Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0001,

paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 1 307,70 Eur. Bendra projekto suma 8067,69 Eur.

3.Sporto klubas „Extreme Gym" projektas „Laisvalaikio užimtumo organizavimas socialinės rizikos vaikams ir jaunuoliams“, Nr.

08.6.1-ESFA-V-911-19-0007, paramos suma 6759,99 Eur, prisidėjimo suma 2400,29 Eur. Bendra projekto suma 9160,28 Eur.

4.Pakruojo moterų draugija projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į Pakruojo miesto visuomeninę veiklą, jų

užimtumo ir aktyvaus laisvalaikio organizavimas“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0002, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo suma

1332,64 Eur. Bendra projekto suma 8092,64 Eur.

5. Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projektas „Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo veiklų organizavimas socialinę atskirtį

patiriantiems Pakruojo miesto vaikams ir jaunuoliams", Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0010, paramos suma 6760,00 Eur, prisidėjimo

suma 3903,40 Eur. Bendra projekto suma 10663,40 Eur.

Pagal 2.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 33408,52 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma

3200,00 Eur, prisidėjimo prie projekto savanorišku darbu 7099,89 Eur. Bendra projektų suma 43708,41 Eur. Suplanuotos

paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos 98,84 proc.



INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ (7)

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros

strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui planuotos lėšos:

Vietos plėtros projektų įgyvendinimui lėšų suma 330000,00 Eur

Iš jų ES struktūrinių fondų lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 278850,00 Eur

Pakruojo r. savivaldybės lėšos – 26400,00 Eur

ir privačios vietos plėtros projektų lėšos 24750,00 Eur.

2020 m. gruodžio 31 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos

grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ įgyvendinimui panaudota:

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) suma - 261 834,94 Eur.

Prisidėjimo prie projektų Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma - 26242,27 Eur.

Prisidėjimo prie projekto projektų vykdytojų ar partnerių savanorišku darbu arba piniginiu indėliu

suma - 31047,32 Eur.

Bendra projektų suma 319124,53 Eur.

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) projekto veiklų įgyvendinimui panaudota -

96,70 proc.



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

Įgyvendinamuo

se ir baigtuose

projektuose

numatyta

pasiekti

rodiklio

reikšmė

Pasiekta

rodiklio

reikšmė

Paaiškinimas

1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Rezultato rodikliai:

BIVP projektų

veiklų dalyviai,

kurių padėtis

darbo rinkoje

pagerėjo

praėjus 6

mėnesiams po

dalyvavimo

ESF veiklose,

proc.
20 proc. Asmenys 27 25

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti rezultato rodiklio

įgyvendinimo, kadangi projektuose 25 BIVP projektų veiklų dalyvių

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 5 asm., Pakruojo

suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro projekto 5 asm., Vilniaus

Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 5

asm., VšĮ Valdresta projekto 3 asm., Pakruojo verslo informacijos centro

projekto 3 asm., Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos

projekto 4 asm. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y.

pradėjo dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti. (Pateikiami

projekto vykdytojų raštai su pagrindžiančiais dokumentais darbo

sutartys, Sodra pažymos, savarankiškai veikiančių pažymos).

Planuojama, jog Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos

projekte dar 2 asm. BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo

rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, t.y.

pradės dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti.



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (2):

Verslumo

lygis

Pakruojo r.

sav.

(veikiančių

įmonių

skaičius,

tenkantis 1

000

gyventojų),

vnt.

16,5 0

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai išvardinti 1.1. dalyje prisidėjo prie

numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio

įgyvendinimo, kadangi projektuose BIVP projektų dėka

sustiprinta 29 jauno verslo subjektai: Pakruojo automobilių

sporto klubo, Laisvalaikio ir sporto klubo „Vajetau“, Lietuvos

samariečių draugijos Pakruojo skyriaus, UAB „Montaka“, VšĮ

„Valdresta“.

Planuojama, jog Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekte

dar bus 2 asm. sustiprinta jauno verslo pradžia.

Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas, kuomet bus

įgyvendinti strategijos I tikslo. 1.2.2. veiksmo projektai.



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (3):

1.1. Uždavinys: Vykdyti veiklas, skirtas gyventojų darbinių įgūdžių ugdymui.

Produkto rodikliai:

BIVP

projektų

veiklų

dalyviai

(įskaitant

visas tikslines

grupes), asm.

75 Asmenys 110 110

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai išvardinti prisidėjo prie numatomo pasiekti

produkto rodiklio įgyvendinimo „BIVP projektų veiklų dalyviai

(įskaitant visas tikslines grupes)“, kadangi projektuose 110 asm.

projekto dalyvavo projekto veiklose ir gavo naudą: Pakruojo

„Atžalyno“ gimnazijos projekto 30 asm., Pakruojo suaugusiųjų ir

jaunimo švietimo centro projekto 25 asm., Vilniaus Žirmūnų darbo

rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto, 25 asm., VšĮ

Valdresta projekto 10 asm., Pakruojo verslo informacijos centro

projekto 20 asm.

Projektų,

kuriuos

visiškai arba

iš dalies

įgyvendino

socialiniai

partneriai ar

NVO,

skaičius

5 Skaičius 5 5

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto

rodiklio įgyvendinimo „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai

ar NVO“ 5 vnt.: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto partneris

Žeimelio bendruomenės centras, Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo

švietimo centro projekto partneris Pakruojo rajono jaunimo

organizacijų sąjunga "Apskritas stalas", Vilniaus Žirmūnų darbo

rinkos mokymo centro (Pakruojo skyrius) projekto partneris

Pakruojo Senamiesčio bendruomenė, VšĮ Valdresta, Pakruojo verslo

informacijos centro projekto partneris Pakruojo automobilių sporto

klubas, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos 2

projektai, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo senamiesčio

bendruomenė, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius. VšĮ

Valdresta 2 projektai,



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (4):

Projekto

dalyviai

dalyvavę

darbo

praktikos ir/

arba

savanorystės

veiklose,

asm.

25 Asmenys 25 25

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti

produkto rodiklio įgyvendinimo „Projekto dalyviai dalyvavę

darbo praktikos ir/arba savanorystės veiklose“, kuriuose 25

projekto dalyviai dalyvaus darbo praktikos ir/arba

savanorystės veiklose: VšĮ Valdresta 10 asm. projekto dalyvių

dalyvavo darbo praktikos veiklose, Pakruojo verslo

informacijos centro 15 asm. projekto dalyvių įgijo darbo

praktikos per savanorystės veiklas gidų, muziejininkų ir

renginių organizatorių veiklose.



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (5):

1.2. Uždavinys: Organizuoti veiklas, skirtas gyventojų verslumo įgūdžių ugdymui, skatinant naujų verslo subjektų įsikūrimą ir plėtrą.

Produkto rodikliai:

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes), asm.

50 Asmenys 61 61

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai išvardinti prisidėjo prie numatomo pasiekti

produkto rodiklio įgyvendinimo „BIVP projektų veiklų dalyviai

(įskaitant visas tikslines grupes)“, kadangi projektuose 61 asm. projekto

dalyvavo projekto veiklose ir gavo naudą: Pakruojo rajono verslininkų ir

darbdavių asociacijos projekto 22 asm., Laisvalaikio ir sporto klubas

"Vajetau" projekto 6 asm., Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5

asm., Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekto 3 asm., Lietuvos

samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus projekto 5 asm., UAB "Montaka"

projekto 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekto 5 asm.

Planuojama, jog prie produkto rodiklio pasiekimo prisidės Pakruojo

rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos įgyvendinamo projekto 10

asm., kurie gaus naudą dalyvaudami projekte.

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius.

5 Skaičius 7 7

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio

įgyvendinimo „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai ar NVO“ 7

vnt.: VšĮ Valdresta, Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos

2 projektai, Pakruojo automobilių sporto klubas, Pakruojo senamiesčio

bendruomenė, Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius,

Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau".



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (6):

BIVP 

projektų 

dėka 

sustiprinta 

jauno verslo 

subjektų, 

skaičius

12 Asmenų 30 29

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti

Strategijos rezultato rodiklio įgyvendinimo, kadangi

projektuose BIVP projektų dėka sustiprinta 29 jauno verslo

subjektai: Pakruojo automobilių sporto klubo, Laisvalaikio ir

sporto klubo „Vajetau“, Lietuvos samariečių draugijos

Pakruojo skyriaus, UAB „Montaka“, VšĮ „Valdresta“.

Planuojama, jog Pakruojo senamiesčio bendruomenės projekte

dar bus 2 asm. sustiprinta jauno verslo pradžia.



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (7):

2. Tikslas: Didinti asmenų patiriančių socialinę atskirtį integraciją į visuomenę gerinant jų gyvenimo kokybę.

Rezultato rodikliai:

Socialinių 

partnerių 

organizacijo

se ar NVO 

savanoriauja

ntys dalyviai 

(vietos 

bendruomen

ės nariai) 

praėjus 6 

mėnesiams 

po 

dalyvavimo 

ESF 

veiklose, 

proc.

10 proc. Proc. 80 asm. 84 asm.

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti

Strategijos rezultato rodiklio praėjus 6 mėnesiams po

dalyvavimo ESF veiklose, pradės savanoriauti socialinių

partnerių organizacijose ar NVO ir taip bus įsitraukiama į

bendruomenės veiklas bei mažinama socialinė atskirtis,

kadangi 84 asm. projekto dalyviai savanoriavo: Pakruojo Šv.

Jono Krikštytojo parapijos projekto 10 asm., Pakruojo

nestacionarių paslaugų centro projekto 3 asm., Lietuvos

samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 35 asm.,

Pakruojo rajono sporto centro projekto 10 asm., Sporto klubo

„Skorpionas-BJJ projekto 2 asm., Sporto klubas „Extreme

Gym" projekto 5 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4

asm., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm.



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (8):

2.1. Uždavinys: Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, teikiant gyventojų poreikius tenkinančias, paslaugas.

Produkto rodikliai:

BIVP 

projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas 

tikslines 

grupes), 

asm. 

200
Asmenys 630 637

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti

produkto rodiklio įgyvendinimo 725 asm. projekto veiklų

dalyvių gavo naudą iš projekto veiklų: Pakruojo Šv. Jono

Krikštytojo parapijos projekto 145 asm., Pakruojo

nestacionarių paslaugų centro projekto 25 asm., Lietuvos

samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 355 asm.,

Pakruojo rajono sporto centro projekto 69 asm., Sporto klubo

„Skorpionas-BJJ projekto 20 asm., Sporto klubas „Extreme

Gym" projekto 26 asm., Pakruojo moterų draugija projekto 4

asm., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 15 asm.

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba 

iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, 

skaičius.

4 Skaičius 8 8

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti

produkto rodiklio įgyvendinimo 8 projektai kuriuos

įgyvendino socialinių partnerių ar NVO: Pakruojo Šv. Jono

Krikštytojo parapija, Pakruojo nestacionarių paslaugų centro

projekto partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia", Lietuvos

samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono

sporto centro projekto partneris Futbolo klubas „Pakruojis",

Sporto klubas „Skorpionas-BJJ“, Sporto klubas „Extreme

Gym", Pakruojo moterų draugija, Pakruojo Senamiesčio

bendruomenė.



1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai (9):

Pasiūlytos

naujos

socialinės ir

kt. paslaugos

soc.

atskirties

mažinimui,

skaičius.

8 Vienetai 10 10

2020 m. informacija:

Įgyvendinti projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti

produkto rodiklio įgyvendinimo, kurių metu buvo pasiūlyta 10

naujų socialinių ir kt. paslaugų socialinės atskirties

mažinimui: Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto

2 vnt., Pakruojo nestacionarių paslaugų centro projekto 1 vnt.,

Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekto 2

vnt., Pakruojo rajono sporto centro projekto 1 vnt., Sporto

klubo „Skorpionas-BJJ projekto 1 vnt., Sporto klubas

„Extreme Gym" projekto 1 vnt., Pakruojo moterų draugija

projekto 1 vnt., Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto

2 vnt. Buvo sukurtos bendrosios, specialiosios ir

sociokultūrinės paslaugos: asmeninės higienos ir skalbinių

priežiūros paslauga, klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimo

ir išvežimo paslauga, užimtumo terapija, savipagalbos grupės,

psichologinės konsultacijos, grupiniai psichoterapijos

užsiėmimai, vaikų krizių įveikimo stovyklas, inovatyvi

paslauga su vairavimo simuliatoriumi bei mezgimo nėrimo

užsiėmimai, pažintinės ir kultūrinės išvykos, vaikų vasaros

stovyklos, informacijos skleidimas apie įvairiose

organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas

paslaugas.



Viešinimo informacija 2020 m. apie Strategijos įgyvendinimą ir veiklos vykdymą, dėl susidariusios 

COVID-19 ekstremalios situacijos Lietuvoje, vyko tik interneto svetainėse:

1.Pakruojo miesto vietos veiklos grupės interneto svetainėje: www.pakruojomiestovvg.lt;

2. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje: www.pakruojis.lt; 

3. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės socialinio puslapio Facebook paskyroje: Pakruojo miesto VVG.

Pakruojo miesto VVG įsipareigoja įvykdyti informacinį renginį visuomenei ir pristatyti strategijos 

įgyvendinimo rezultatus, kuomet bus galima dėl susidariusios situacijos.

http://www.pakruojomiestovvg.lt/
http://www.pakruojis.lt/


Visuotinis narių susirinkimas atsakingas už:

• Strategijos ir jos pakeitimų tvirtinimą;

• Metinių Strategijos ataskaitų tvirtinimą;

• Galutinės Strategijos ataskaitos tvirtinimą.

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovas atsakingas už:

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos  „PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

PLĖTROS STRATEGIJA 2016 – 2022 M.“ įgyvendinimo kontrolę, įgyvendinimo ataskaitų pateikimą, veiklos 

pristatymą visuomenei.

STRATEGIJOS ADMINISTRAVIMAS

Kolegialus VVG valdymo organas (valdyba) atsakingas už:

• vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijų, jų balų ir vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo 

ir atrankos vidaus tvarkos aprašo tvirtinimą;

• vietos plėtros projektų vertintojų sąrašo tvirtinimą;

• vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitų tvirtinimą;

• siūlomų finansuoti ir rezervinio projektų sąrašo tvirtinimą (atsižvelgiant į vietos plėtros projektų vertintojų 

vertinimo ataskaitoje pateiktas vertinimo išvadas);

• stebėsenos ataskaitų svarstymą ir tvirtinimą;

• rizikų, susijusių su vietos plėtros įgyvendinimu, valdymą;

• kitus klausimus, susijusius su Strategijos įgyvendinimu.



Pakruojo miesto vietos veiklos grupė

pristato strategijos 

„PAKRUOJO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PLĖTROS 

STRATEGIJA 2016 – 2022 M.“ 

įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus

Pakruojo miesto bendruomenei.

Pastebėjimų ir pasiūlymų laukiame iki 2021 m. kovo 08 d. 15 val.

Adresu: Pergalės g. 4, Pakruojis

arba el. paštu info@pakruojomiestovvg.lt

Vadovė Vaida Šeižė

Mob. +370 606 86600

mailto:info@pakruojomiestovvg.lt

