
PATVIRTINTA:  Pakruojo 

miesto vietos veiklos 

grupės valdybos

2021 m. balandžio mėn. 8 

d. 

posėdžio protokolu Nr. 2

2021-04-08

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė

( miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių 6 priedas

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

(Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus pateikimo forma )

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUDARYTUS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠUS

(formos užpildymo data)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. TIKSLAS. 

Didinti miesto 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybes. 

190000,00 160550,00 29450,00 189815,77 158727,35 31088,42

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 125 asmenys; 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 10 projektų; 3. 

Projekto dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 25. 4. BIVP 

proejektų dėka 

sustiprintų  verslų , 

skaičius:12.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 165 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 12 

projektų; 3. Projekto 

dalyviai dalyvavę 

darbo praktikos ir/ 

arba savanorystės 

veiklose, asm.: 2015 

m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25. 

4. BIVP proejektų 

dėka sustiprintų 

verslų, skaičius: 30.

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.1. Uždavinys. 

Vykdyti veiklas, 

skirtas gyventojų 

darbinių įgūdžių 

ugdymui.

50000,00 42250,00 7750,00 49645,97 40427,35 9218,62

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 75 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 5 projektai. 3. 

Projekto dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 25.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 105 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 5 

projektai. 3. Projekto 

dalyviai dalyvavę 

darbo praktikos ir/ 

arba savanorystės 

veiklose, asm.: 2015 

m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25.



4

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.1.1. Veiksmas. 

Organizuoti 

neformalius 

profesinius 

mokymus 

darbingiems 

neaktyviems 

gyventojams.

30000,00 25350,00 4650,00 28210,77 23527,35 4683,42

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 50 

asm. 3.2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 3 projektai. 

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 75 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 3 

projektai. 
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1. Projektas. 

„Pakruojo miesto 

gyventojų 

įsidarbinimo 

galimybių 

didinimas 

mokantis amatų“ 

. Vykdytojas: 

Pakruojo 

suaugusiųjų ir 

jaunimo švietimo 

centras.

Partneris - 

Pakruojo rajono 

jaunimo 

organizacijų 

sąjunga,, 

Apskritasis stalas“.

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

10000,00 8450,00 1550,00 10000,00 8450,00 1550,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 15 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 1 projektas. 

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1 

projektas. 
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2. Projektas: 

„KELRODIS -

jaunų asmenų 

galimybių studija: 

per nūdienos 

reikmes bei 

trūkumus į 

kokybišką ir 

inovatyvią 

tarnystę ateities 

paslaugų sferoje“. 

Vykdytojas: 

Pakruojo 

,,Atžalyno“ 

gimnazija.

Partneris – 

Žeimelio 

bendruomenės 

centras

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

10000,00 8450,00 1550,00 8028,37 6627,35 1401,02

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 15 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 1 projektas. 

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1 

projektas. 
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

3. Projektas: 

Pakruojo miesto 

gyventojų 

darbinių 

kompetencijų 

formavimas ir 

įsidarbinimo 

galimybių 

didinimas“. 

Vykdytojas: 

Viešoji įstaiga 

„Vilniaus Žirmūnų 

darbo rinkos 

mokymo centras“ 

(Pakruojo skyrius).

Partneris – 

Pakruojo 

Senamiesčio 

2018-05-14 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 2, 

patvirtintas 

2018-05-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

10000,00 8450,00 1550,00 10182,40 8450,00 1732,40

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 1 projektas. 

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1 

projektas. 
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.1.2. Veiksmas. 

Organizuoti 

darbo įgūdžiams 

įgyti skirtą 

praktiką ir 

savanorystės 

veiklas 

darbingiems 

neaktyviems 

gyventojams.

20000,00 16900,00 3100,00 21435,20 16900,00 4535,20

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 2 projektai. 3. 

Projekto dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 25.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 30 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 2 

projektai. 3. Projekto 

dalyviai dalyvavę 

darbo praktikos ir/ 

arba savanorystės 

veiklose, asm.: 2015 

m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 25.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1. Projektas: „Įgyk 

naujus įgūdžius, 

įsitvirtink darbo 

rinkoje!“. 

Vykdytojas: 

Viešoji įstaiga 

"Valdresta"

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

10000,00 8450,00 1550,00 11435,20 8450,00 2985,20

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 10 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 1 projektas. 3. 

Projekto dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 10.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 10 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1 

projektas. 3. Projekto 

dalyviai dalyvavę 

darbo praktikos ir/ 

arba savanorystės 

veiklose, asm.: 2015 

m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 10.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2. Projektas: 

„Pakruojo miesto 

ekonomiškai 

neaktyvių 

gyventojų 

užimtumo 

didinimas siekiant 

pagerinti 

įsidarbinimo 

galimybes“. 

Vykdytojas.Viešoji 

įstaiga „Pakruojo 

verslo 

informacijos 

centras“.

Partneriai – 1. 

Pakruojo 

automobilių sporto 

klubas; 2. 

Pakruojo r. 

savivaldybės 

administracija; 3. 

Pakruojo kultūros 

centras; 4. Ind. V. 

Janeliūno įm. 

"TRANSVITO".

2018-05-14 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 2, 

patvirtintas 

2018-05-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

10000,00 8450,00 1550,00 10000,00 8450,00 1550,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 15 

asm. 2.Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 1 projektas. 3. 

Projekto dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 15.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2.Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1 

projektas. 3. Projekto 

dalyviai dalyvavę 

darbo praktikos ir/ 

arba savanorystės 

veiklose, asm.: 2015 

m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 15.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.2. Uždavinys. 

Organizuoti 

veiklas skirtas 

gyventojų 

verslumo įgūdžių 

ugdymui, 

skatinant naujų 

verslo subjektų 

įsikūrimą ir 

plėtrą.
140000,00 118300,00 21700,00 140169,80 118300,00 21869,80

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 50 asmenų; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 5  projektai; 3. 

BIVP projektų dėka 

sustiprinti verslai, 

skaičius: 12.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 60 

asmenų; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 7 

projektai; 3. BIVP 

projektų dėka 

sustiprinti verslai, 

skaičius: 30,
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.2.1. Veiksmas. 

Vykdyti 

neformalaus 

mokymo 

programas, 

skirtas tikslinės 

grupės verslumo 

įgūdžių įgijimui ir 

tobulinimui. 20000,00 16900,00 3100,00 20157,96 16900,00 3257,96

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 20 asmenų; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 2 projektai.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 30 

asmenų; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 2 

projektas.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1. Projektas: 

Neformalių 

iniciatyvų 

įgyvendinimas 

Pakruojo miesto 

gyventojams 

siekiant paskatinti 

sukurti verslą. 

Vykdytojas: 

Pakruojo 

verslininkų ir 

darbdavių 

asociacija

2018-12-12  

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 3, 

patvirtintas 

2018-12-12  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

10000,00 8450,00 1550,00 10155,00 8450,00 1705,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 10 asmenų; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 1 projektai.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 20 

asmenų; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektai.

Projektas:
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2. Projektas: 

"Pradėk verslą 

šiandien!", 

Pareiškėjas: 

Pakruojo 

verslininkų ir 

darbdavių 

asociacija.

2019-06-06  

Vietos projektų 

sąrašas Nr. 4, 

patvirtintas 

2019-06-06  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

10000,00 8450,00 1550,00 10002,96 8450,00 1552,96

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 10 asmenų; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 1 projektai.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 10 

asmenų; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektai.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.2.2.  „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“

120000,00 101400,00 18600,00 120011,84 101400,00 18611,84

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 30 

asmenų; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 3  

projektai; 3. BIVP 

projektų dėka 

sustiprinti verslai, 

skaičius: 12.

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 30 

asmenų; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 5 

projektai; 3. BIVP 

projektų dėka 

sustiprinti verslai, 

skaičius: 30.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1. Projektas: 

Pradedamo verslo 

subjektų verslumo 

gebėjimų 

stiprinimas ir 

pagalbos verslo 

pradžiai teikimas 

Pakruojo mieste. 

Vykdytojas: 

Pakruojo 

Senamiesčio 

bendruomenė

2018-12-12  

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 3, 

patvirtintas 

2018-12-12  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

20000,00 16900,00 3100,00 20000,00 16900,00 3100,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 5 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 1 projektas; 3. 

BIVP proejktų dėka 

projektų dėka 

sustiprintų verslųi, 

skaičius: 5

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 5 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektas; 3. BIVP 

proejktų dėka projektų 

dėka sustiprintų 

verslųi, skaičius: 5

2. Projektas: Jauno 

verslo stiprinimas  

ir verslumo 

skatinimas 

Pakruojo mieste. 

Vykdytojas 

Lietuvos 

samariečių 

bendrija Pakruojo 

skyrius.

2018-12-12  

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 3, 

patvirtintas 

2018-12-12  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

20000,00 16900,00 3100,00 20000,00 16900,00 3100,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 5 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 1 projektas; 3. 

BIVP proejktų dėka 

projektų dėka 

sustiprintų verslųi, 

skaičius: 5

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 5 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektas; 3. BIVP 

proejktų dėka projektų 

dėka sustiprintų 

verslųi, skaičius: 5
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

3. Projektas: 

Pagalbos verslo 

pradžiai teikimas 

Pakruojo miesto 

jauno verslo 

atstovams siekiant 

sustiprinti verslus. 

Vykdytojas: 

Laisvalaikio ir 

sporto klubas 

„VAJETAU.

2018-12-12  

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 3, 

patvirtintas 

2018-12-12  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

20000,00 16900,00 3100,00 20005,92 16900,00 3105,92

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 5 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 1 projektas; 3. 

BIVP proejktų dėka 

projektų dėka 

sustiprintų verslųi, 

skaičius: 5

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 5 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektas; 3. BIVP 

proejktų dėka projektų 

dėka sustiprintų 

verslųi, skaičius: 5

4. Projektas: 

Pradedančiojo 

verslo 

konsultavimas ir 

plėtros spartinimas 

Pakruojo mieste. 

Vykdytojas: 

Pakruojo 

automobilių sporto 

klubas

2018-12-12  

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 3, 

patvirtintas 

2018-12-12  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

20000,00 16900,00 3100,00 20005,92 16900,00 3105,92

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 5 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 1 projektas; 3. 

BIVP proejktų dėka 

projektų dėka 

sustiprintų verslųi, 

skaičius: 5

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 5 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektas; 3. BIVP 

proejktų dėka projektų 

dėka sustiprintų 

verslųi, skaičius: 5



18

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

5. Projektas: 

"Verslo pradžios ir 

verslumo 

stiprinimas 

Pakruojo mieste. 

Pareiškėjas: VšĮ 

"Valdresta"

2019-06-06  

Vietos projektų 

sąrašas Nr. 4, 

patvirtintas 

2019-06-06  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

20000,00 16900,00 3100,00 20 000,00 16 900,00 3 100,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 5 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 0 projektas; 3. 

BIVP proejktų dėka 

projektų dėka 

sustiprintų verslųi, 

skaičius: 5

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 5 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 1 

projektas; 3. BIVP 

proejktų dėka projektų 

dėka sustiprintų 

verslųi, skaičius: 5

6. Projektas: "Verslo 

stiprinimas 

Pakruojo mieste". 

Pareiškėjas: UAB 

"Montaka"
2019-06-06  

Vietos projektų 

sąrašas Nr. 4, 

patvirtintas 

2019-06-06  

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

20000,00 16900,00 3100,00 20 000,00 16 900,00 3 100,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 5 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 0 projektas; 3. 

BIVP proejktų dėka 

projektų dėka 

sustiprintų verslųi, 

skaičius: 5

1. BIVP projektų 

veiklų dalyviai - 5 

asmenys; 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 0 

projektas; 3. BIVP 

proejktų dėka projektų 

dėka sustiprintų 

verslųi, skaičius: 5
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

II. TIKSLAS. 

Didinti asmenų 

patiriančių 

socialinę atskirtį 

integraciją į 

visuomenę 

gerinant jų 

gyvenimo kokybę.

265549,44 243849,44 21700,00 273167,02 243849,44 29317,58

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 355 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 6. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. - 10.

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 725 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 10. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. - 16 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2.1. Uždavinys. 

Gerinti socialinių 

paslaugų kokybę 

ir prieinamumą, 

teikiant gyventojų 

poreikius 

tenkinančias, 

paslaugas.

140000,00 118300,00 21700,00 147208,88 118300,00 28908,88

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 355 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 6. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. - 10.

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 725 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 10. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. - 16 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

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.

188855,15 173355,15 15500,00 192289,49 173355,15 18934,34

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 225 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 3. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -7 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) –505 

asmenų. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius – 4 

vnt. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius - 8 .



22

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1. Projektas: 

„Asmeninės 

higienos ir 

priežiūros 

paslaugų plėtra, 

ir savanoriškos 

veiklos skatinimas 

bei aktyvinimas 

Pakruojo mieste“. 

Vykdytojas: 

Pakruojo Šv. Jono 

Krikštytojo 

parapija.

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

25000,00 21125,00 3875,00 26 163,70 21125,00 5038,70

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. -25 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 1. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. - 1 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) – 55 

asmenys. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius – 1 

vnt. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius - 2 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2. Projektas: 

„Socialinės 

įtraukties 

didinimas per 

socialinių įgūdžių 

ugdymą ir 

palaikymą ir 

psichosocialinę 

pagalbą Pakruojo 

mieste“. 

Vykdytojas: 

Pakruojo 

nestacionarių 

socialinių paslaugų 

centras,

Partneris – 

Pakruojo sveikatos 

klubas „Valia“.

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

25000,00 21125,00 3875,00 25000,00 21125,00 3875,00

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. -25 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 1. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. - 1 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. -25 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. - 1 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

3. Projektas: 

„Socialinę atskirtį 

patiriančių 

asmenų 

integracija į 

Pakruojo miesto 

bendruomenę, 

teikiant 

bendrąsias ir 

specialiąsias 

socialines 

paslaugas“. 

Vykdytojas: 

Lietuvos 

samariečių 

bendrija Pakruojo 

skyrius. 

Partneris – 

Pakruojo 

nestacionarių 

socialinių paslaugų 

centras.

2018-05-14 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 2, 

patvirtintas 

2018-05-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

50000,00 42250,00 7750,00 52270,64 42250,00 10020,64

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. -50 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 0. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. - 2 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. -350 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. - 2 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

4. Projektas: 

"Pakylėjimo ir 

pagalbos galia, 

teikiant socialinio 

taksi ir gyvenimo 

mentorystės 

paslaugas". 

Pareiškėjas - 

Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupė. Partneriai: 

1. Lietuvos 

samariečių 

draugijos Pakruojo 

skyrius;2. Pakruojo 

rajono 

savivaldybės 

administracija;3.Ž

vejų klubas 

„Beržtalis“.

2021-04-08 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 5, 

patvirtintas 

2021-04-08 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

88855.15 88855.15 0,00 88855.15 88855.15 0,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)-75 asm.; 

2.Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 projektas; 3. 

Pasiūlytos naujos socialinės ir 

kitos paslaugos socialinės 

atskirties mažinimui- 3 

socialinės paslaugos;.

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)-75 asm.; 

2.Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1 projektas; 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kitos paslaugos 

socialinės atskirties 

mažinimui- 3 socialinės 

paslaugos.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2.1.2. Veiksmas. Teikti 

sociokultūrines 

paslaugas 

(švietimo, 

kultūros, 

laisvalaikio 

organizavimo), 

skirtas tikslinės 

grupės socialinės 

atskirties 

mažinimui 

pasitelkiant 

savanorius ir 

savipagalbos 

grupes.

76694,29 70494,29 6200,00 80877,53 70494,29 10383,24

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 130 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 3. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -7 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 220 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 6. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. -8 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1. Projektas. 

„Aktyvaus ir 

motyvuoto 

jaunimo ugdymas 

teikiant 

laisvalaikio ir 

užimtumo 

paslaugas“. 

Vykdytojas: 

Pakruojo rajono 

sporto centras,

Partneris – Futbolo 

centras 

„Pakruojis“.

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

8000,00 6760,00 1240,00 8199,2 6760,00 1439,20

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 1. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -1 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 75 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. -1 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

2. Projektas. 

„Laisvalaikio 

užimtumo 

organizavimas 

socialinės rizikos 

vaikams ir 

jaunuoliams. 

Vykdtyojas. Sporto 

klubas „Extreme 

Gym“

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

8000,00 6760,00 1240,00 9160,3 6760,00 2400,3

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 1. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -1 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. -1 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

3. Projektas. 

„Aktyvus 

jaunimas – 

perspektyvus 

jaunimas!“

Vykdytojas. Sporto 

klubas 

„SKORPIONAS-

BJJ“. 2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

8000,00 6760,00 1240,00 8 067,70 6760,00 1307,7

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 0. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -1 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. -1 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

4. Projektas. 

„Socialinę atskirtį 

patiriančių 

senjorų 

integravimas į 

Pakruojo miesto 

visuomeninę 

veiklą, jų 

užimtumo ir 

aktyvaus 

laisvalaikio 

organizavimas“. 

Vykdytojas. 

Pakruojo moterų 

draugija.

2017-11-23 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 1, 

patvirtintas 

2017-06-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

4

8000,00 6760,00 1240,00 8092,64 6760,00 1332,64

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 0. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -0 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 35 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. -0 .
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

5. Projektas. 

„Inovatyvių 

laisvalaikio ir 

užimtumo veiklų 

organizavimas 

socialinę atskirtį 

patiriantiems 

Pakruojo miesto 

vaikams ir 

jaunuoliams“. 

Vykdytojas. 

Pakruojo 

Senamiesčio 

bendruomenė.

Partneris – 

Pakruojo 

automobilių sporto 

klubas.

2018-05-14 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 2, 

patvirtintas 

2018-05-14 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

8000,00 6760,00 1240,00 10 663,40 6760,00 3903,4

1.BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 20 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 2015 m. 

- 0, siekiama reikšmė 

2022 m. - 0. 3. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -1 .

1.BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), asm.: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 40 

asm. 2. Projektų, 

kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikšmė 2022 m. - 1. 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 

m. -2 .



32

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

6. Projektas: 

Socialinės 

bendrystės ir 

socialinių 

bendravimo 

įgūdžių 

skatinimas 

fotografijos 

stovyklose 

„Fotografija 

Lietuvai“ ir 

senjorų 

sambūryje. 

Pereiškėjas:Lietuv

os samariečių 

bendrija Pakruojo 

skyrius

2021-04-08 

BIVP projektų 

sąrašas Nr. 5, 

patvirtintas 

2021-04-08 

Valdybos 

posėdžio 

protokolas Nr. 

2

36694.29 36694.29 0,00 36694.29 36694.29 0,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)-30 asm.; 

2.Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius - 1 projektas; 

3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kitos paslaugos 

socialinės atskirties 

mažinimui- 3.

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)-30 asm.; 

2.Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 projektas; 3. 

Pasiūlytos naujos socialinės ir 

kitos paslaugos socialinės 

atskirties mažinimui- 3.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

IŠ VISO: 455549,44 404399,44 51150,00 462982,79 402576,79 60406,00

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 480 asmenys; 2. 

Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius: 16 

projektų;  3. Projekto 

dalyviai dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 m. 

- 25. 4. BIVP projektų 

dėka sustiprintų verslų, 

skaičius:vnt. 12. 5. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. paslaugos 

soc. atskirties mažinimui, 

skaičius: 2015 m. - 0, 

siekiama reikmė 2022 m. -

10.

1. BIVP projektų veiklų 

dalyviai - 890 asmenys; 

2. Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius: 22 projektų;  

3. Projekto dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

savanorystės veiklose, 

asm.: 2015 m. - 0, 

siekiama reikšmė 2022 

m. - 25. 4. BIVP 

projektų dėka 

sustiprintų verslų, 

skaičius:vnt 30. 5. 

Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. atskirties 

mažinimui, skaičius: 

2015 m. - 0, siekiama 

reikmė 2022 m. -16.

* Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz.,kai  vietos plėtros strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų ar kai vietos plėtros strategijos konkrečiam veiksmui įgyvendinti atrinkta daugiau projektų), jas įterpkite. Jeigu pildant 

lentelę paaiškėja, kad yra perteklinių eilučių (pvz., kai vietos plėtros strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje,  tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų ar kai vietos plėtros strategijos konkrečiam veiksmui įgyvendinti atrinkta mažiau projektų), jas ištrinkite. Lentelės 1-2 skiltyse pateikta 

informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų 

planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. Lentelės 2 skiltyje pateikta informacija apie projekto pavadinimą turi sutapti su atitinkamame vietos plėtros projektų sąraše pateiktu projekto pavadinimu.
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Informacija apie strategijos uždavinių 

įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių 

pasiekimo suplanavimą

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Strategijos finansavimo planas (eurais)

VVG į  projektų 

sąrašą (-us) įtrauktų 

projektų produkto 

rodikliai ir jų 

reikšmės

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų finansuoti 

išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategij

os (toliau 

- 

strategij

a) tikslų, 

uždavini

ų, 

veiksmų 

numeriai

*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

Vadovė

(VVG administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Vaida Šeižė

(vardas, pavardė)


