
  

 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo  

taisyklių 8 priedas 

 

PATVIRTINTA  

Pakruojo vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo  

2022 m. kovo 29 d. protokolu Nr. 1 

 

 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė 

 (miesto VVG pavadinimas) 

 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m. 

  (vietos plėtros strategijos pavadinimas)  

   

metinė/galutinė įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus 

 

 

2022 m. kovo 29 d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo 

pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 
Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(toliau -  
paramos lėšos) 

suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų (toliau 

- prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų suma, už 

kurią sudaryta 

projektų finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų suma, 

numatyta sudarytose 

projektų finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota paramos 

lėšų suma, Eur 

1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. 

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 23506,86 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

Pradėtos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims vieši renginiai, kuriuose siekiama supažindinti su projekto veiklomis ir pakviesti dalyvauti 

veiklose. Parengti savanoriai vykdyti projekto veiklas. Vykdomos neformaliojo ugdymo mokymų veiklos, kuriose kreipiamas pagrindinis dėmesys - 

komunikavimui paslaugų sferoje, laimėjimų siekiui per bendravimo kultūros subtilybes, manierų lavinimui tarpusavio santykiuose tarp paslaugos teikėjo 

ir vartotojo, bendravimui informacinių komunikacinių technologjjų priemonėmis, ugdant įgūdžius komunikuojant elektroninėje erdvėje, taikant teisinę 

bazę, juridinių asmenų galimybes bei įsipareigojimus, analizuojant socialinių tinklų tikslinį ir saugų naudojimą, kreipiant dėmesį į komunikavimo 

patrauklumą ir kokybės stiprinimą ateities paslaugų sferoje. 

Įgyvendintos veiklos skirtos ekonomiškai neaktyviems asmenims projekto dalyviams informaciniai renginiai, amatininkų, gaminančių dirbinius iš odos, 

tekstilės ir mokymus, informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo efektyvesniam įvairių amatų mokymuisi ir įgytų gebėjimų sklaidai, viešinimui 

mokymai.  
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Įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims neformalūs mokymai pagal „Paviršių dažytojo, dekoruotojo“, „Virėjo“, „Pardavėjo“, „Socialinio 

darbuotojo padėjėjo, teikiančio socialines paslaugas įžanginio mokymo“ neformaliojo mokymo programas ir susitikimai su statybos, maitinimo, prekybos 

įmonių atstovai, vietos valdžios institucijomis  suinteresuotomis žmonių užimtumu ir jų socialinės gerovės kėlimu. 

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui sudarytos visos projekto finansavimo sutartys. 

Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 16,6 proc. ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 

15,5 proc. 

Numatomos veiksmo neformalių mokymų veiklos visos pradėtos vykdyti. Strategijos veiksmui numatyta paramos lėšų suma buvo pradėta naudoti visa, 

tačiau pateikus projektą Europos socialinio fondo agentūrai, daliai priemonių nebuvo skirtas finansavimas, todėl buvo sutaupyta paramos lėšų suma. 

Strategijos vykdytojas numato 1822,65 Eur paramos lėšų sumą panaudoti perkeliant lėšas prie kito veiksmo paramos lėšų dalies. Baigti įgyvendinti 2 vnt. 

projektai.  Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veikloms įgyvendinti 20393,11 Eur. 

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 6608,06 Eur, prisidėjimo suma 

1396,94 Eur. Bendra projekto suma 8005,00 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 23506,86 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 2242,27 Eur, prisidėjimo prie 

projekto savanorišku darbu 2436,85 Eur. Bendra projektų suma 28185,98 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  92,72 

proc. 

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: 

Sumažintos paramos lėšos  1822,95 Eur strategijos I tikslo, 1.1. uždavinio, 1.1.1. veiksmo projektų įgyvendinimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos 2021 m. gegužės 6 d. el. laiške pateiktu nurodymu “Dėl metinės ataskaitos”.  

Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 20,19 Eur. 

Pagal 1.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 23506,86 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 2242,27 Eur, prisidėjimo prie 

projekto savanorišku darbu 2436,85 Eur. Bendra projektų suma 28185,98 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  92,72 

proc. 

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 
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Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

Baigtos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims darbo įgūdžiams per savanorystes veiklas organizuojant ir vykdant renginių organizatorių, 

muziejininkų ir gidų parengimo veiklas. Pakruojo verslo informacijos centro projekto dalyvės gidės sėkmės istorija projekte tapo viena iš dešimties 

sėkmingiausių istorijų Europos socialinio fondo konkurse „Žingsniai“. 

Baigiamos įgyvendinti ekonomiškai neaktyviems asmenims darbo įgūdžiams įgyti per darbinę praktiką veiklos: praktinių darbo įgūdžių įgijimas dirbant 

santechninius darbus ir aplinkos tvarkymo darbus.  

Įvyko informaciniai renginiai, pažintiniai renginiai ekonomiškai neaktyviems asmenims, kurie darbinius įgūdžius įgijo per savanorystės veiklas.  

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. 

paramos lėšų sumai.  

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 21,16 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 

15,5 proc. Įgyvendintas 1 vnt. projektas. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 15750,82 Eur. 

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 2985,20 Eur. Bendra projekto suma 11435,20 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 1549,96 

Eur. Bendra projekto suma 9999,75 Eur.  

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: 

Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 0,21 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 2935,16 Eur. Bendra projektų suma 21434,95 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  99,99 

proc. 

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 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Baigtos įgyvendinti veiklos verslumo įgūdžių ir žinių suteikimui. Vykdytos verslumo neformalaus švietimo veiklos ir mokymai: verslo anglų kalbos 

mokymai, lyderystės mokymai, mentorystės procesas su patirtį turinčiais verslo atstovais, konsultacijos verslo pradžiai, susitikimai su verslo atstovais, 

verslo rinkos apžvalga, IT srities mokymai verslo pradžiai (El. parduotuvės, interneto svetainės kūrimas).  

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. 

paramos lėšų sumai.  
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Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 16,16 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 

15,5 proc. Įgyvendintas 1 vnt. projektas. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 8450,00 Eur. 

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. 

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: 

Likusi nepanaudota paramos lėšų suma 0,01 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. 

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 5 101399,70 18611,84 101143,14 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinamos projekto veiklos verslumo įgūdžių suteikimui: verslo konsultacijos, verslumo mokymai, dalyvavimas verslo konferencijose, mentorystės 

procesas su patyrusiais verslininkais, apmokymai su suteiktomis priemonėmis. Verslo pradžios sustiprinimui suteiktos priemonės jauno verslo atstovams: 

3D geometrijos automobilių diagnostikos įranga, automobilių keltuvas, skardos lankstymo ir valcavimo staklės, mikroautobuso nuoma, priekabos tipo 

keltuvo nuoma, šaudymo iš lanko su strėlėmis priemonės laisvalaikio i pramoginei veiklai vykdyti, įrangta šaudymui bazė, suteikta mini ekskavatoriaus 

nuoma jauno verslo atstovams, jog susistiprintų verslo pradžią.  

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategiją. Strategijos veiksmui yra sudarytos finansavimo sutartys 100 proc. 

paramos lėšų sumai.  

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 15,51 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 

15,5 proc. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 42056,76 Eur. 

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. 
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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. 

2021 m. veiksmo įgyvendinimo informacija: 

Įgyvendinti 5 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 16899,70 Eur, 

prisidėjimo suma 3100,00 Eur. Bendra projekto suma 19999,70 Eur. 

3.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 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3100,00  Eur, bendra suma 20000,00 Eur. 

4.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 16900,00 Eur, prisidėjimo suma 3100,00  Eur, bendra suma 20000,00Eur. 

5.UAB "Montaka" projektas „Verslo stiprinimas Pakruojo mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048, panaudota paramos suma 16900,00 Eur, prisidėjimo 

suma 3100,00  Eur, bendra suma 20000,00 Eur. 

Įgyvendinamas 1 projektas: 

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 16643,44 Eur, prisidėjimo suma 2362,49  Eur, bendra suma 19005,93 Eur. 

Likusi paramos suma 257,16 Eur, likusi veiklų įgyvendinimui. 

 Pagal 1.2.2. veiksmą panaudota paramos suma 101143,14 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 9217,03 Eur, prisidėjimo prie 

projekto savanorišku darbu arba piniginiu įnašu 8651,38 Eur. Bendra projektų suma 119011,55 Eur.  

Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  99,74 proc. 
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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.  

173355,15 15500,00 4 3 173355,15 18934,34 113956,04  

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Baigiamos įgyvendinti asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslaugos teikimo veiklos, klientų pavėžėjimo, skalbinių atvežimo ir išvežimo paslaugos 

veikla, mokymai savanoriams, informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį 

patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Veiksmo veiklos skirtos patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, 

negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtrauktiems į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims neturintiems pastovios gyvenamosios 

vietos. Asmenims (vaikams ir suaugusiems) ir šeimoms savo namų ūkiuose neturintiems galimybės naudotis vonia ar dušu ir taip tinkamai rūpintis asmenine 

higiena , neturintiems galimybės skalbtis rūbus patalynę, kitus skalbinius, juos išsidžiovinti ir išsilyginti. 

Baigiamos įvykdyti veiksmo veiklos asmenims, besinaudojantiems apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namų, nakvynės namuose ar krizių 

centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai asmenų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas, jų konsultavimas, 

tarpininkavimas ir atstovavimas teikiant šias paslaugas, darbinių įgūdžių ugdymas, savipagalbos grupių vedimas, psichologinės konsultacijos, grupiniai 

psichoterapijos užsiėmimai. 

Projekte vykdomos veiksmo veiklos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams, kurie yra socialinės rizikos šeimų bei senyvo amžiaus asmenys, 

informavimo, konsultavimo bei tarpininkavimo paslaugas, pasitelkiant motyvacinius filmukus, interaktyvias priemones, inovatyvius užsiėmimus, 

viešinimą, tiesiogiai bei masinių renginių metu, mokymai savanoriams, siekiant parengti juos veiklų vykdymui, teikiamos bendrosios socialinės paslaugos 

socialinės rizikos šeimų vaikams stovyklų metu, intensyvi krizių įveikimo pagalba dienos stovyklų metu.   

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategijos veiksmą. Strategijos veiksmui 100 proc. paramos lėšų sudarytos 

projekto finansavimo sutartys. 

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 18,31 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 

15,5 proc. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 65640,87 Eur. 

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. 
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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. 

2021 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 20725,57 Eur, prisidėjimo suma 4 943,44 Eur. Bendra projekto suma 25669,01 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 20167,53 Eur, prisidėjimo suma 

3 699,38  Eur. Bendra projekto suma 23866,91 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. 

Įgyvendinamas 1 projektas, kuris buvo pateiktas pagal 2021-04-08 Vietos projektų sąrašą, kurie skirti COVID-19 pasekmėms mažinti : 

1.Pakruojo miesto vietos veiklos grupė, partneriai Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Žvejų 

klubas „Beržtalis“ projektas „Pakylėjimo ir pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės paslauga“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0011. 

paramos suma 30812,84 Eur, prisidėjimo suma 0,00 Eur. Bendra projekto suma 30812,84 Eur. Likusi paramos suma 58042,21 Eur, veiklų įgyvendinimui. 

Pagal 2.1.1. veiksmą panaudota paramos suma 113956,04 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 8000,00 Eur, prisidėjimo prie 

projekto savanorišku darbu 10663,46 Eur. Bendra projektų suma 132619,50 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  

65,74 proc. 

Likusi paramos suma nepanaudota projektų įgyvendinimui 1356,90 Eur. 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projektui įgyvendinti likusi paramos suma 58042,21 Eur. 

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

mažinimui pasitelkiant savanorius ir savipagalbos grupes. 

70494,29 6200,00 6 5 70494,29 10383,24 47300,27 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinto projektų savanorių mokymų veiklos, savanorių paruošimas projekto veiklos vykdyti, darbui su senyvo amžiaus asmenimis ir senyvo amžiaus 

asmenų slauga. Įgyvendinto užimtumo veiklos t. y. mezgimo ir nėrimo bei choro  užsiėmimų veiklos. Įvykdytos informacijos apie galimybę gauti išsamią 

informaciją apie teikiamas socialines paslaugas Pakruojo rajone ir tarpininkavimą jas gaunant. Projekto veiklose dalyvavo projekto dalyviai kurie jaučia 

socialinę atskirtį ir kurie priklauso senyvo amžiaus asmenims, kuriems yra teikiama socialinė parama.  
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Įgyvendinto užimtumo ir turiningo laisvalaikio praleidimo veiksmo veiklos, kurių metu organizuojama išvyka į sociokultūrinį renginį, įtraukiami vaikai ir 

jaunuoliai į savanoriškas veiklas. Veiklos orientuotos į socialinės rizikos ir nepasiturinčiose šeimose gyvenančių bei socialinės rizikos vaikų ir jaunuolių 

socialinės atskirties mažinimą, jiems teikiamos kokybiškos ir prieinamos sociokultūrinės paslaugos sukūrimą. 

Įgyvendintos veiklos skirtos jaunimui, kuris patiria socialinę atskirtį, jog yra buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, 

šeimynų auklėtiniai ir šeimų jaunus narius, kuriose jaučiamas nepriteklius, nepasiturintys asmenys ir šeimos ir kuriems yra teikiama socialinė parama ir iš 

daugiavaikių šeimų vaikai. Vykdytos sociokultūrinės užimtumo ir laisvalaikio praleidimo veiklos su vairavimo simuliatoriumi veiklos vaikams ir 

jaunuoliams bei šeimoms, kurie jaučia socialinę atskirtį. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo savanoriškos veiklos organizavimas. 

Veiksmo veiklos yra skirtos visoms tikslinėms grupėms numatytoms pagal strategijos veiksmą. Strategijos veiksmui 100 proc. paramos lėšų  sudarytos 

projekto finansavimo sutartys. 

Strategijos veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis sudaro 23,50 proc.ir ji nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį 

15,5 proc. 

Įgyvendinti 4 vnt. projektai. Veiksmo paramos lėšų suma išmokėta veiklų įgyvendinimui 33408,52 Eur. 

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. 

2021 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 6368,53 Eur, prisidėjimo suma 1 355,86 Eur. Bendra projekto suma 7724,39 Eur. 
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2.Sporto klubas „Skorpionas-BJJ projektas „Aktyvus jaunimas – perspektyvus jaunimas!“, Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-19-0001, paramos suma 6760,00 Eur, 

prisidėjimo suma 1 307,70 Eur. Bendra projekto suma 8067,70 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. 

Įgyvendinamas 1 projektas, kuris buvo pateiktas pagal 2021-04-08 Vietos projektų sąrašą, kurie skirti COVID-19 pasekmėms mažinti : 

1. Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyrius projektas „Socialinės bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos stovyklose 

„Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0002, , paramos suma 13891,75 Eur, prisidėjimo suma 0,00 Eur. Bendra projekto 

suma 13891,75 Eur. Likusi paramos suma 22802,54 Eur, veiklų įgyvendinimui. 

Pagal 2.1.2. veiksmą panaudota paramos suma 47300,27 Eur, prisidėjimo prie projekto Pakruojo r. savivaldybės lėšų suma 3200,01 Eur, prisidėjimo prie 

projekto savanorišku darbu 7099,89 Eur. Bendra projektų suma 57600,16 Eur. Suplanuotos paramos lėšos projekto veiklų įgyvendinimui panaudotos  67,10 

proc. 

Likusi paramos suma nepanaudota projektų įgyvendinimui 391,47 Eur. 

Lietuvos samariečių bendrijos Pakruojo skyriaus projektui įgyvendinti likusi paramos suma 22802,54 Eur. 

 

Strategijos įgyvendinimui suplanuota iš ES struktūrinio fondo ir LR biudžeto lėšų 404399,44 Eur, pagal Strategiją vietos projektų įgyvendinimui 

2021 m. išmokėta paramos suma 319706,09 Eur t.y. išmokėta 79,06 proc. paramos lėšų sumos. 

 

 

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 455549,44 Eur  

Iš jų ES struktūrinių fondų lėšos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos 404399,44 Eur  

Pakruojo r. savivaldybės lėšos – 26400,00 Eur 

 ir privačios vietos plėtros projektų lėšos 24750,00 Eur. 

 

2021 m. gruodžio 31 d. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategija 2016-2022 m.“ 

įgyvendinimui panaudota lėšų: 
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Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) suma  - 319706,09 Eur. 

Pakruojo r. savivaldybės prisidėjimo prie vietos projektų lėšų suma -  25859,31 Eur. 

Prisidėjimo prie projekto projektų vykdytojų ar partnerių savanorišku darbu arba piniginiu indėliu suma -   33444,69 Eur.  

Bendra vietos projektų suma 379010,09 Eur.  

Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) projekto veiklų įgyvendinimui panaudota -  79,06 proc. 

Likusi Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšų (paramos lėšų) nepanaudotų ir negrąžintų lėšų suma – 1769,08 Eur. 

 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę 

paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje 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. 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

(pateikite sėkmingai įgyvendintų ar įgyvendinamų vietos plėtros projektų gerųjų pavyzdžių, bent po vieną kiekvienam iš strategijos tikslų; teikdami  metinę ataskaitą pavyzdžius 

teikite iš tų metų, už kuriuos atsiskaitote, o  teikdami galutinę ataskaitą  - pavyzdžius  iš viso vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpio) 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, 

nurodant projekto tikslus, tikslines grupes, pagrindines 

projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti 

rezultatus 

1. Asmeninės higienos ir priežiūros 

paslaugų plėtra, ir savanoriškos 

veiklos skatinimas bei aktyvinimas 

Pakruojo mieste. Nr.  

08.6.1-ESFA-V-911-19-0006 

Pakruojo Šv. Jono 

Krikštytojo parapija 

20725,81 Projektas yra skirtas Pakruojo miesto gyventojams, 

patiriantiems socialinį neįgalumą dėl senyvo amžiaus, 

negalios, vienišos tėvystės ar motinystės, skurdo, įtraukties 

į socialinės rizikos šeimų sąrašą, taip pat asmenims 

neturintiems pastovios gyvenamosios vietos. 

Projekto tikslas - mažinti socialinį neįgalumą ir jo pasekoje 

atsirandančią socialinę atskirtį, plečiant teikiamų socialinių 

paslaugų spektrą ir jų prieinamumą Pakruojo mieste.   

Projekto metu įgyvendinamos veiklos: 1.Asmeninės 

higienos ir skalbinių priežiūros paslauga (Patalpų remontas 

ir pritaikymas dušo, skalbyklos ir džiovyklos įrengimui; 

Reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimo ir montavimo 

darbai, dušo, skalbyklos ir džiovyklos, lyginimo vietos 
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įrengimui ir paslaugų teikimui; Asmeninės higienos ir 

skalbinių priežiūros paslauga;) 

2. Klientų pavėžėjimas, skalbinių atvežimas ir išvežimas; 

3. Seminarai savanoriams (Projekto vykdymo ir darbo 

organizavimo bazės sukūrimas); 

4. Informacijos apie įvairiose organizacija prieinamas 

socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę 

atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias 

paslaugas gaunant. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir vėlesniu metu 

Pakruojo mieste suaktyvinta ir populiaresnė savanorystė, 

dar aktualiau tai, jog savanoriauja vyresnio amžiaus 

asmenys, kurie taip pat patiria socialinę atskirtį. Šiuo metu 

yra įprasta matyti savanoriaujančius moksleivius ar 

studentus, tačiau vyresnio amžiaus savanorystės galimybės 

ribotos. Projekto savanorės 10 asm. senjorės 2 kartus per 

savaitę pagelbėja parapijai suteikti socialines asmeninės 

higienos ir skalbinių priežiūros paslaugas, tai labai didelis 

indėlis prie projekto įgyvendinimo. 

2. Inovatyvių laisvalaikio ir užimtumo 

veiklų organizavimas socialinę 

atskirtį patiriantiems Pakruojo 

miesto vaikams ir jaunuoliams. Nr.  

08.6.1-ESFA-V-911-19-0010 

Vykdytojas: 

Pakruojo Senamiesčio 

bendruomenė 

Partneris: Pakruojo 

automobilių sporto klubas 

6760,00 Projekto tikslas – skatinti socialinę atskirtį patiriančio 

jaunimo ir vaikų integraciją Pakruojo mieste, pasitelkiant 

inovatyvias laisvalaikio ir užimtumo veiklas.  

Projekto uždavinys yra organizuoti ir vykdyti socialinę 

atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunimui inovatyvias 

laisvalaikio ir užimtumo veiklas, skatinant juos įsitraukti į 

bendruomeninį gyvenimą ir pasijusti pilnaverčiais 

bendruomenės nariais. Projekto metu buvo vykdomos dvi 

veiklos: 1.Sociokultūrinių paslaugų teikimas socialinės 

atskirtį patiriantiems vaikams ir jaunuoliams.  Projekto 

dalyvių 30 asm. naudodamiesi vairavimo simuliatoriaus 

įranga, dalyvauja laisvalaikio ir užimtumo veiklose 2 

stovyklose po 11 d. Projekto metu pasiūlytos jaunimui 

individualios arba grupinės vairavimo patirties įgavimo 
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užimtumo veiklos su vairavimo simuliatoriumi. Po 

dalyvavimo stovyklose, projekto dalyviams buvo 

organizuojamas projekto veiklų baigiamasis renginys 

„Draugystės socialinis renginys“, kuriame buvo išrenkami 

geriausiai ir saugiausiai vairuojantys dalyviai. Socialinę 

atskirtį patiriantys vaikai 10 asm. iš socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų, dalyvavo Tarptautinės vaikų gynimo 

dienos šventime. Vaikų užimtumas buvo vykdomas su 

vaikiškais elektromobiliais ir organizuojamas piešimo 

konkursas. Vaikų piešiniai buvo eksponuojami miesto 

centrinėje aikštėje. 2. Socialinę atskirtį patiriančio jaunimo 

savanoriškos veiklos organizavimas. 15 asm. jaunuolių 

buvo kviečiami savanoriauti vykdomuose renginiuose, 

varžybose. 

Projekto nauda akivaizdi, kadangi vaikai ir jaunuoliai 

noriai dalyvavo projekto veiklose, kurios sumažino 

socialinę atskirtį. Šiuo metu projekto dalyviai noriai 

įsitraukia į kitų projekto veiklas ir akivaizdžiai matosi 

projekto suteikta nauda, kadangi dalyviai tapo 

bendruomeniškesni, norintys dalyvautų kartu kitose 

veiklose, laisviau bendraujantys ir turintys daugiau 

džiaugsmo. 

3. Pakruojo miesto ekonomiškai 

neaktyvių gyventojų užimtumo 

didinimas siekiant pagerinti 

įsidarbinimo galimybes. Nr. 08.6.1-

ESFA-V-911-19-0011 

Vykdytojas: Pakruojo 

verslo informacijos 

centras 

Partneriai: 

1.Pakruojo automobilių 

sporto klubas. 

2. Pakruojo kultūros 

centras. 

3. Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracija. 

8450,00 Projekto įgyvendinimui suburtos organizacijos iš 3  

sektorių NVO, verslo ir valdžios sektorių. Projekto tikslas 

– padidinti Pakruojo miesto ekonomiškai neaktyvių 

gyventojų įsidarbinimo galimybes, siekiant geresnės jų 

integracijos į darbo rinką, dalyvaujant gidų, muziejininkų 

ir renginių organizatorių visuomeninių praktinių darbo 

įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose.  

Projekto uždavinys – suteikti ekonomiškai neaktyviems 

asmenims žinių ir praktinių įgūdžių per savanorystės 

veiklas, siekiant įsidarbinimo galimybių didinimo. 
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4.Priimanti organizacija – 

J. Janeliūno ind. Įmonė 

„Transvito“ 

Projektas orientuotas į ekonomiškai neaktyvių asmenų 

tikslinę grupę – 15 asmenų.  

Projekto veiklos: 1. Informacinis motyvacinis renginys 

skirtas projekto vykdytojams ir projekto dalyviams; 2. 

Pažintinis vizitas į savanorystės veiklų atlikimo vietą; 3. 

Mokymai ir kursai projekto veiklų dalyviams; 4. 

Dalyvavimas gidų, muziejininkų ir renginių organizatorių 

praktinių įgūdžių įgijimo savanorystės veiklose, siekiant 

įgyti patirties ir įgūdžių. 

Praktinių įgūdžių įgijimas savanoriaujant teikia didelę 

naudą projekto veiklų dalyviams – savanoriams, kadangi 

suteikiami praktiniai įgūdžiai, savirealizacijos galimybė, 

mokymosi procesas, darbinė patirtis, nauji socialiniai 

įgūdžiai ir darbo aplinkos supratimas. Šių veiklų pagrindu 

yra galimybė skatinti ekonomiškai neaktyvių gyventojų 

užimtumo iniciatyvas, skirtas nedarbo mažinimui ir 

įsidarbinimo galimybių didinimui. Projekto veiklų dalyviai 

taps aktyvesniais gyventojais ir gebančiais įsilieti į darbo 

rinką. Pakruojo miestui buvo išugdyti 7 miesto gidai.  

Atsirado  asmenų, gebančių dirbti miesto gidais, 

muziejininkais ir renginių organizatoriais, kurie padės 

pritraukti ir išlaikyti turistų srautus, domėjimąsi Pakruojo 

miestu ir turizmo objektais bei rajone organizuojamais 

sporto ir kultūros renginiais. Projekto įgyvendinimo metu 

projekto veiklų dalyviai įgyja darbinius įgūdžius 

savanoriaudami per praktines veiklas. 

Projekto išugdytos miesto gidės sėkmės istorija išrinkta 

Europos socialinio fondo konkurse „Žingsniai“ tarp 10 

geriausių sėkmės istorijų. Projekto dalyviai su veiklų 

koordinatore ir Pakruojo miesto VVG pagalba įkūrė 

asociaciją „Pakruojo gidai“, kuri labai sėkmingai dirba 

turizmo srityje, teikia miesto gidų paslaugas, dalyvauja 
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visuomeninėje veiklose ir jaučiasi labai reikalingi miesto 

bendruomenei. 

4. Neformalių iniciatyvų 

įgyvendinimas Pakruojo miesto 

gyventojams siekiant paskatinti 

sukurti verslą. Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0002 

Projekto vykdytojas -  

Pakruojo verslininkų ir 

darbdavių asociacija. 

 

8450,00 Pakruojo verslininkų ir darbdavių asociacija įgyvendino 

projektą „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Pakruojo 

miesto gyventojams siekiant paskatinti sukurti verslą". 

Projekto tikslas – pagerinti Pakruojo miesto narių padėtį 

darbo rinkoje per neformalių iniciatyvų skirtų verslumo 

didinimui įgyvendinimą. Projekto uždavinys – formuoti 

projekto dalyvių verslumo kompetencijas ir gebėjimus. 

Įgyvendinto projekto veiklos, pagal neformalaus mokymo 

programą „Verslumo įgūdžių įgijimas ir kompetencijų 

stiprinimas“, kurią sudarė dalys:  I DALIS – Verslo anglų 

kalbos mokymai. Neformalūs mokymai verslo anglų kalba 

vykdomi siekiant patobulinti bendravimo anglų kalba 

įgūdžius su verslo anglų kalba susijusiomis temomis, 

praplėsti profesinį (verslo) žodyną ir aktyviau naudoti 

įgytas teorines žinias. II DALIS – Gerosios Lietuvos ir 

užsienio praktikos pasidalijimas su verslumo pavyzdžiais ir 

galimybėmis. Mokymus pravedė Dr. Doc. Donatas Jonikas 

ekonomikos mokslų daktaras, kuris rengia startuolius ne tik 

Lietuvoje. Mokymų užsiėmimo metu buvo pateikiamos 

inovatyvios verslo idėjos, pateikiami socialinio verslo 

pavyzdžiai, kurie padeda sukurti verslą ir tuo pačiu 

pagelbėja visuomenei išspręsti egzistuojančią socialinę 

problemą. III DALIS – Projekto vykdytojo mentorių 

savanorių teikiamos konsultacijos, susijusios su verslo 

pradžia ir verslumu. Patyrę verslininkų asociacijos 

verslininkai nariai perdavė verslo patirtį jauno verslo 

atstovams, konsultavo verslo pradžios klausimais. 

Susitikimų metu buvo dalinamasi verslo patirtimi, esant 

neformalioje aplinkoje. Neformalūs mokymai buvo 

vykdomi siekiant gyventojus paskatinti pradėti verslą.  
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Projekto tikslinė grupė – ekonomiškai neaktyvūs Pakruojo 

miesto gyventojai arba asmenys, kuriems yra teikiama 

socialinė parama.  Projekto veikloje dalyvavo 20 asmenų. 

5.  Verslo stiprinimas Pakruojo mieste. 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0048 

 

Projekto vykdytojas – 

UAB „Montaka“ 

16900,00 Projekto tikslas: sustiprinti verslumo gebėjimus ir 

pradedančiųjų verslininkų verslo plėtrą Pakruojo mieste.  

Projekto uždavinys: suteikti verslumo įgūdžius ir 

priemones verslo pradžios stiprinimui Pakruojo mieste. 

Projekto veiklos: 1. Mokymai projekto dalyviams: 

1.1.Verslumo skatinimo mokymų sesijos: Kaip efektyviai 

komunikuoti socialiniuose tinkluose;  E-prekybos 

galimybės; Verslo įžvalgos apie naujausias tendencijas bei 

įvykius verslo aplinkoje, konkurencingumą, smulkųjį ir 

vidutinį verslą, regionus bei kitas ekonomikos temas; 

Verslo licencijavimui būtini reikalavimai. Elektroninės 

paslaugos verslui. 

Verslumo skatinimo mokymuose dalyvavo 5 asm. projekto 

dalyviai. 1.2. Apmokymai darbui su automobilių 

važiuoklės geometrijos kampų reguliavimo įranga 2 asm. 

Jauno verslo atstovai 5 asm. dalyvavo verslumo skatinimo 

sesijų mokymuose. Ekonominės veiklos pradžioje 

sustiprinti 2 asm.  jauno verslo atstovams suteikiamos 

priemonės: automobilių važiuoklės geometrijos kampų 

reguliavimo įrangos komplektas. Vykdytojas suteikia jauno 

verslo atstovams patalpas verslo sustiprinimui. 

6. Pakylėjimo ir pagalbos galia, 

teikiant socialinio taksi ir gyvenimo 

mentorystės paslauga, Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-03-0011 

Pakruojo miesto vietos 

veiklos grupė. 

Partneriai Lietuvos 

samariečių draugijos 

Pakruojo skyrius, 

Pakruojo rajono 

savivaldybės 

administracija, Žvejų 

klubas „Beržtalis“ . 

88855,15 

 

Projekte teikiama socialinė pavežėjimo paslauga socialinę 

atskirtį patiriantiems asmenims, kurie dėl koronaviruso 

(COVID -19) pasekmių ir kitų įvairių aplinkybių bei yra 

emociškai ir finansiškai paveikti. Socialinė pavežėjimo 

paslauga per 2021 m. suteikta 52 kartus 37 unikaliems 

asmenims.  Tai unikali ir nauja nemokama paslauga 

Pakruojo mieste, kuri padeda užtikrinti socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų, kelionių organizavimą į ekonominio ir 

socialinio užimtumo vietas. Kartu yra suteikiama ir pagalba 
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išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, įsodinimas 

ir palyda.  Įgyvendinamas „Gyvenimo mentorystė“ 

procesas, kuriame dalyvauja 5 asm. globotiniai ir 5 asm. 

savanoriai gyvenimo mentoriai. Inovatyvi socialinė 

paslauga skatina teigiamų socialinių ryšių atsiradimą ir 

asmeninių socialinių bei gyvenimo įgūdžių suteikimą.  

2022 m. vasarą numatomos 3 vnt. vaikų ir jaunuolių krizių 

įveikimo dienos stovyklos „Prie Kruojos“. 30 asm. iš 

socialinę atskirtį patiriančių šeimų, pagerins savo 

psichologinę būseną, sutvirtins bendrumo jausmą, didins 

socializaciją į bendruomenę, atras ryšį su bendraamžiais po 

koronaviruso (COVID -19) laikotarpio išgyvenimų, 

laisvalaikio veiklose. 
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. 

 

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos: 

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio 

pavadinimas  

Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, 

kurie 

įtraukti į 

vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. 

Rezultato rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai, 

kurių padėtis 

25 asm. 

20 proc. 

25 asm. 

20 proc. 

35  asm. 

20 proc. 

57 asm. 

20 proc. 

Visuose I tikslo projektuose numatoma siekti 20 proc. rezultato rodiklio 

nuo BIVP projekto dalyvių skaičiaus. Projekto vykdytojai numatė, jog 

nuo dalyvaujančių projekto dalyvių skaičiaus 20 proc. dalyvių sieks 
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darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. 

rezultato rodiklio t.y. 27 asmenys pagerins darbo padėtį praėjus 6 mėn. 

Po dalyvavimo ESF veiklose. 2 asm.. projektų dalyviai jau praėjo 6 

mėn., kaip sudalyvavo veiklose ir 10 asm. Pagerėjo padėtis t.y įsidarbino 

arba pradėjo savarankišką veiklą. 

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.  

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. 

Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (110x20/100). (Pateikiami 

projekto vykdytojų raštai su pagrindžiančiais dokumentais darbo 

sutartys, Sodra pažymos, savarankiškai veikiančių pažymos). 

2021 m. informacija: 

Įgyvendinti 13 vnt.  projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti rezultato 

rodiklio įgyvendinimo, kadangi projektuose planuota, jog pagal I tikslą 

įgyvendinamuose projektuose BIVP projektų veiklų dalyvių padėtis 

darbo rinkoje pagerės praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose 

20 proc.  Pasiektas rezultatas, jog 57 asm., BIVP projektų veiklų dalyvių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, t.y. pradėjo dirbti pagal darbo sutartį ir savarankiškai veikti. 

 Projektuose, kuriuose pasiektas rodiklis:  
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1. Pagal Uždavinys Nr. 1.1. 21 asm. projekto dalyviai: 

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. 

2. Pagal Uždavinys Nr. 1.2. 36 asm. projekto dalyvis: 

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 4 asm.,; 

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 1 asm.; 

Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5 asm., Laisvalaikio ir 

sporto klubo „Vajetau“ projekto 6 asm., Lietuvos samariečių draugijos 

Pakruojo skyriaus projekto 5 asm., UAB „Montaka projekto 5 asm., VšĮ 

„Valdresta“ projekto, 5 asm., Pakruojo senamiesčio bendruomenės 

projekto 5 asm. 

 (Pateikiamas projekto vykdytojo Pakruojo rajono verslininkų ir 

darbdavių asociacijos raštas. Kituose 6 projektuose, kuriuose buvo 

remiami jauno verslo atstovai laikoma, jog dalyviai dalyvaudami 

projekto veiklose ir praėjus 6 mėn. po dalyvavimo projekto veiklose, 

dalyvio padėtis darbo rinkoje pagerėjo, kadangi dalyviai turėjo išsiėmę 

savarankiško darbo formas patvirtinančius dokumentus ir tęsė veiklų 

vykdymą po projekto.).Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę 

(173x20/100). 

Verslumo lygis 

Pakruojo r. sav. 

(veikiančių 

įmonių skaičius, 

tenkantis 1 000 

gyventojų), vnt. 

16,5 16,5 16,5 22,78 Visi pagal I tikslą 1.2. uždavinį pateikti projektai prisidės prie verslumo 

lygio didėjimo skaičiaus Pakruojo rajone, kadangi bus remiami verslo 

subjektai. Rodiklio pasiekimas bus skaičiuojamas, kuomet bus 

įgyvendinti strategijos I tikslo. 1.2.2. veiksmo projektai. 

2020 m. informacija: 

Įgyvendinti projektai pagal Strategijos I tikslą 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“. 
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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. 

Rodiklis bus pasiektas ir matuojamas 2022 m. 

2021 m. informacija: 

Įgyvendinti projektai pagal Strategijos I tikslą, 1.2 uždavinį prisidėjo 

prie numatomo pasiekti Strategijos rezultato rodiklio pasiekimo ir 

padidinoverslumo lygį, kadangi 63 asm. dalyvavo projekto veiklose, 

kuriose buvo suteikiamos verslumo žinios ir/ar priemonės verslo 

pradžios stiprinimui. 

2021 m. verslumo lygis Pakruojo r. sav. (veikiančių įmonių skaičius, 

tenkantis 1 000 gyventojų) rodiklis  buvo 22,78 proc. 

Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (411/18042*1000) 

Informacijos šaltinis: LR Statitikos departamento duomenų bazė 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/. 

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

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes), asm. 

75 110 110 112 

Projektų veiklose dalyvaus 110 as. Projekto dalyvių, jau yra sudalyvavę 

97 asm. Projekto dalyviai. 

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.  

2021 m. informacija: 

Įgyvendinti 5 vnt. projektai, kurie prisidėjo prie numatomo pasiekti 

produkto rodiklio įgyvendinimo „BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes)“, kadangi projektuose 112 asm. 
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dalyvavo projekto veiklose: Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos projekto 

32 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 5 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. 

2021 m. informacija: 

Įgyvendinti 5 projektai, kurie prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto 

rodiklio įgyvendinimo „Projektus, įgyvendins socialiniai partneriai ar 

NVO“: 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. 

Rodiklis 2021 metais pasiektas. 

Projekto 

dalyviai 

dalyvavę darbo 

praktikos ir/ arba 

25 25 25 25 

8 asm. projekto dalyvių dalyvavo ir baigė dalyvauti projekto veiklose, 

kuriuose įgijo darbinius įgūdžius pagal Pameistrystės sutartį be mokymo 

sutarties prie aplinkos tvarkymo darbų ir daugiabučių administravimo 

atliekamų funkcijų.  



22 
 

 

savanorystės 

veiklose, asm. 

15 asm. projekto dalyvių sudalyvavo projekto veiklose, kuriuose įgijo 

darbinių įgūdžių per savanorystės veiklas. Įgijo darbinius įgūdžius 

miesto gidų, sporto ir kultūros renginių organizatorių bei muziejininkų 

veiklose per savanorišką veiklą. 

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. 

2021 m. informacija:  

Rodiklis pasiektas 2020 metais. 

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 60 60 63 

Projektų veiklose dalyvaus 110 ams. Projekto dalyvių, jau yra 

sudalyvavę 97 asm. Projekto dalyviai. 

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.  

2021 m. informacija: 
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BIVP projektų veiklų dalyviai 57 asm. įgyvendintuose 6 projektuose 

dalyvavo projekto veiklose  ir prisidėjo prie produkto rodiklio „BIVP 

projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, siekimo: 

Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos projekto 22 asm., 

Pakruojo automobilių sporto klubo projekto 5 asm., Pakruojo 

senamiesčio bendruomenės projekto 5 asm., Lietuvos samariečių 

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

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

Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau" projektas dar įgyvendinamas, 4 

asm.,jauno verslo atstovai baigė dalyvavimą projekte, o 2 asm. dar 

suteikiamos priemonės verslo pradžios stiprinimui. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

5 7 7 7 

3 vnt. Projektų įgyvendinti, kuriuose projekto vykdytojas arba partneris 

buvo NVO organizacija. 2 vnt. Projektai dar įgyvendinami su NVO 

organizacija. 

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".  

2021 m. informacija: 

Rodiklis pasiektas 2020 metais. 

BIVP projektų 

dėka sustiprinta 

jauno verslo 

subjektų, 

skaičius 

12 30 30 31 

Projekų veiklose numatoma, jog dalyvaus 30 asm. jauno verslo atstovų, 

kuriems bus suteikta parama verslo pradžios sustiprinimui. 14 asm. 

jauno verslo atstovų jau yra suteikta parama (mokmai verslumo 

klausimais, verslo konsultacijos, dalyvavimas verslo parodose, 

mentorystės procesas, paramos priemonės). 

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 
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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. 

2021 m. informacija: 

BIVP projektų dėka sustiprinti 31 jauno verslo subjektas 6 vnt. vietos 

projektuose: Pakruojo automobilių sporto klubo projekte 5 asm., 

Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus projekte 5 asm.,  UAB 

„Montaka“ projekte 5 asm., VšĮ „Valdresta“ projekte 5 asm. 

Laisvalaikio ir sporto klubas "Vajetau" projektas dar įgyvendinamas 4 

asm.,jauno verslo atstovai baigė dalyvauti projekte, o 2 asm. dar 

suteikiamos priemonės verslo pradžios stiprinimui. 

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

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai (vietos 

bendruomenės 

nariai) praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. 

10 proc. 

31 asm. 
10 proc. 

31 asm. 

11,89 proc. 

91 asm. 

12,29 proc. 

94 asm. 

Projektuose projekto vykdytojai numatė, jog sieks nuo dalyvaujančių 

asmenų skaičiaus projekto veiklose, jog 20 proc. projekto dalyvių baigus 

dalyvauti ESF veiklose ir praėjus 6 mėn. savanoriaus.  

Projektuose, kurie baigė įgyvendinti veiklas, dar nėra praėjęs 6 mėn. 

terminas po dalyvavimo ESF veiklose. 

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.  

Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (84/725*100). 

2021 m. informacija: 
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Įgyvendinti 8 vnt. projektai prisidėjo prie numatomo pasiekti Strategijos 

rezultato rodiklio praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, 

pradės savanoriauti socialinių partnerių organizacijose ar NVO: 

Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos projekto  15 asm., Pakruojo 

nestacionarių paslaugų centro projekto 8 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.  

Įgyvendinamuose 2 vnt. projektuose numatoma pasiekti rezultato 

rodiklį, jog 11 asm. po dalyvavimo ESF veiklose savanoriaus socialinėse 

ar NVO organizacijose ir taip bus įsitraukiama į bendruomenės veiklas 

bei mažinama socialinė atskirtis. 

Apskaičiuojama pagal rodiklio formulę (94/765*100). 

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.  

 

305 

 

765 765 806 

Projektų veiklose numatoma, jog dalyvaus 630 asm. projekto dalyvių. 

Veiklose jau yra sudalyvavę 637 asm. projekto dalyvių. 

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.  

2021 m. informacija: 

Įgyvendintuose 8 vnt. projektų veiklose dalyvavo 725 asm. BIVP 

projektų veiklų dalyviai, kurie prisidėjo prie numatomo pasiekti 

produkto rodiklio įgyvendinimo ir buvo suteiktos socialinės ir 
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sociokultūrinės paslaugos bei padidinta integracija į visuomenę: 

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 45 asm.,  Pakruojo Senamiesčio bendruomenė projekto 

40 asm.  

Likusiuose įgyvendinti 2 vnt. projektuose numatoma, jog dalyvaus: 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės projekte 85 asm., 2021 m. 

sudalyvavo 30 asm. nemokamoje pavežėjimo paslaugoje ir gyvenimo 

mentorystės procese ir Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus 

projekte numatoma, jog dalyvaus 50 asm. 2021 m. projekto veiklose 

dalyvavo jau 51 asm. įvadiniame projekto renginyje, senjorų judėjimo 

terapijose, fotografijos ir šakočių edukacijose. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

6 10 10 10 

Įgyvendinami 8 projektai, kurių projektų vykdytojai yra Pakruojo mieste 

veikiančios nevyriausybinės organizacijos. Iš jų 5 projektai jau yra 

įgyvendinti. 

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. 

2021 m. informacija: 

10 vnt. projektų prisidėjo prie numatomo pasiekti produkto rodiklio, 

kuriuos įgyvendino socialinių partnerių ar NVO organizacijos: Pakruojo 

Šv. Jono Krikštytojo parapija, Pakruojo nestacionarių paslaugų centro 

projekto partneris Pakruojo sveikatos klubas „Valia", Lietuvos 

samariečių draugijos Pakruojo skyrius,  Pakruojo rajono sporto centro 
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projekto partneris Futbolo klubas „Pakruojis", Sporto klubas 

„Skorpionas-BJJ“,  Sporto klubas „Extreme Gym", Pakruojo moterų 

draugija, Pakruojo Senamiesčio bendruomenė, Pakruojo miesto vietos 

veiklos grupė,  Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyrius. 

Rodiklis pasiektas 2021 metais. 

Pasiūlytos 

naujos 

socialinės ir kt. 

paslaugos soc. 

atskirties 

mažinimui, 

skaičius. 

14 16 16 14 

Įgyvendinamuose 8 projektuose  yra pasiūlytos 10 naujos Pakruojo 

miestui inovatyvios socialinės ar sociokultūrinės paslaugos.  

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.   

2021 m. informacija: 

10 vnt. projektuose sukurtos 14 vnt. paslaugų, kurios prisidės prie 

numatomo pasiekti produkto rodiklio įgyvendinimo ir kurių metu buvo 

pasiūlytos socialinės ir sociokultūrinės paslaugos 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 
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vnt.,   Sporto klubas „Extreme Gym" projekto 1 vnt., Pakruojo 

Senamiesčio bendruomenė projekto 2 vnt.  

Pakruojo miesto gyventojams buvo pasiūlytos įvairios paslaugos: 

asmeninės higienos ir skalbinių priežiūros paslauga, klientų pavėžėjimas 

prie skalbinių ir asmeninės higienos paslaugos, 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.   

Pakruojo miesto vietos veiklos grupės įgyvendiname projekte 

pasiūlytos 3 vnt. paslaugos: nemokamo pavežėjimo į gydymo įstaigas, 

kapines pas artimuosius, maisto prekių parduotuves ar į kitas svarbias 

asmenims vietas. Paslauga gali pasinaudoti senatvės pensijos asmenys, 

neįgalieji asmenys, kurių darbingumo lygis 55 proc. ir mažesnis ir 

daugiavaikės šeimos; gyvenimo mentorystės proceso paslauga 5 asm. 

globotiniams, kuriems sudėtingas gyvenimo etapas ir krizių įveikimo 

vaikų ir jaunuolių vasaros stovyklos 3 vnt. po 10 d., 30 asm.  

2021 m. suteiktos 2 vnt. paslaugos. 

Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo skyriaus įgyvendiname 
parojekte pasiūlytos 3 vnt.  paslaugos: judėjimo terapijos paslaugos 

senjorams, fotografijos ir šakočių edukacijos, fotografijos vaikų ir 

jaunuolių vasaros stovyklos 2 vnt. po 10 d. 20 asm. 

 2021 m. suteiktos 2 vnt. paslaugos. 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, 

kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros 

strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu. 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

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

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: Didinti miesto gyventojų įsidarbinimo galimybes. 

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Pakruojo r. sav. proc.: 

2014 m. – 56,5, siekiama reikšmė 2022 m. – 62,75 proc. 

(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio 

reikšmė, taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta 

rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, 

paaiškinamos nepasiekimo priežastys) 

 

Užimtųjų ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Pakruojo r. sav. proc. 

pasiekta rodiklio reikšmė: 

2019 m. – 67,9 proc.; 

2020 m. – 69,2 proc.; 

2021 m. 71,4 proc. 

Informacijos šaltinis: LR Statitikos departamento duomenų bazė 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/. 

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

Asmenys (šeimos), kurioms nustatytas socialinių paslaugų poreikis yra 

tenkinamas, proc. : 2014 m. – 83, siekiama reikšmė 2022 m. - 100 proc. 

(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, 

taikyta metodika pasiektai rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra 

mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo 

priežastys) 

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinio rūpybos skyriaus 

duomenimis 2021 m. asmenims (šeimoms), kurioms nustatytas socialinių 

paslaugų poreikis yra tenkinamas 100 proc, išskyrus ilgalaikės socialinės globos 

paslaugos nepilnai tenkinamos t.y. apgyvendinimo paslaugos.  

Rodiklio reikšmė galutinai bus skaičiuojama už 2022 m. 

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje 

yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius 

turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų 

planas“ nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. 
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1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį) 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. Europos socialinio fondo agentūros projekto vykdytojų dėmesio ir 

darbo jėgų nukeipimas į projekto administravimo procedūrų procesą, 

o ne į projekto veiklų įgyvendinimą ir darbą su projekto dalyviais.  

Svarbiausia įgyvendinant projektą turėtų būti suteikiama nauda projekto 

dalyviui ir projekto rezultatai vietos bendruomenei. Tačiau kol kas projektų 

įgyvendinime lieka administravimo procedūros svarbiausios. Projekto 

vykdytojai koncentruoja dėmesį, jog būtų ataskaitos tvarkingos, lėšos 

įsisavinamos, o po to tik veiklų kokybė ir nauda projekto dalyviui.  

Pakruojo miesto VVG ėmėsi veiksmų pagelbėdami prie projekto 

administravimo naštos, suteikė konsultacijas, pagelbėjo tarpininkaudami 

probleminių klausimų išsprendime su Europos socialinio fondo agentūra. 

Projekto vykdytojai galėjo visą dėmesį skirti kokybiškų veiklų įgyvendinimui 

ir į naudą projekto dalyviui. 

2. Gavus 14 miestų VVG kvietimą iš LR vidaus reikalų ministerijos 

teikti rezervinius vietos projektus susijusius su COVID-19 situacijos 

pagerinimu Lietuvoje, Pakruojo miesto VVG 2020-05-29 patvirtinto 

Pakruojo miesto VVG rezervinis projektų sąrašą paramos sumai 

109 610,14, savanoriškas indėlis 15939,30 Eur. Pateikti 2 projektai: 

1. Pareiškėjas Pakruojo miesto VVG projektas „Pakylėjimo ir 

pagalbos galia, teikiant socialinio taksi ir gyvenimo mentorystės 

paslaugas“, paramos suma 77435.95 Eur; 2. Pareiškėjas Lietuvos 

samariečių bendrija Pakruojo skyriaus projektas „Socialinės 

bendrystės ir socialinių bendravimo įgūdžių skatinimas fotografijos 

stovyklose „Fotografija Lietuvai“ ir senjorų sambūryje paramos 

suma 32174.19 Eur.  

Iki 2020-12-31 LR vidaus reikalų ministerija nėra priėmusi 

sprendimo dėl rezervinių projektų finansavimo. 

Pakruojo miesto VVG lygiagrečiai atliko kvietimą teikti rezervinius projektus 

ir miesto strategijos keitimą tam, jog būtų paspartintas strategijos keitimo 

procesas ir projektų tvirtinimas Pakruojo miesto VVG. 

Pakruojo miesto VVG atliko skubiau veiksmus, jog būtų spėtos iki 2022 m. 

gruodžio 31 d.  įgyvendinti projektų veiklos. 

3. Pakruojo miesto vietos veiklos grupė susiduria su strategijos 

administravimui lėšų trūkumu, kadangi vietos plėtros projektai, kurie 

įgyvendinami pagal projektų sąrašą, sudarytą koronaviruso 

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė vadovaudamasi LR finansų ministro 

2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintų taisyklių „Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklės“ 199 punktu ir LR vidaus reikalų 
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(COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti, bus vykdomi 

iki 2022-12-27. Strategijos administravimas turi būti pratęstas, dėl 

strategijoje suplanuotų ir  vietos projektuose pasiektų rezultato 

rodiklių „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ ir 

„Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys 

dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose“ vietos projektų vykdytojų apklausos ir 

pasiekimo fiksavimo. 

ministro 2016 m. liepos  20 d. įsakymu Nr. 1V-505 (2021 m. gegužės 24 d. 

įsakymo Nr. 1V-439 redakcija) patvirtintu „Siūlomų atrinkti ir finansuoti 

pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 

08.6.1-ESFA-T-910 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 

administravimas“ ir Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ vietos plėtros strategijų sąrašas“ bei 2021 m. rugsėjo 27 d. LR 

vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių 

programų departamento raštu „Dėl Pakruojo miesto vietos veiklos grupės 

plėtros strategijos 2016-2022 m. keitimo”  prašė LR vidaus reikalų 

ministerijos papildomo finansavimo 22 352,49 Eur Pakruojo miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2016-2022 m. administravimo 

projektui „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo 

administravimas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0002. 

Gautas LR vidaus reikalų ministerijos 2022-02-28 raštas Nr. 1D-1196, jog 

preliminariai pritaria, kad minėtam projektui būtų skirtas papildomas 

finansavimas – 22 352,49 euro. Pateiktas prašymas dėl papildomo 

finansavimo Europos socialinio fondo agentūrai derinimui. 
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. 

  

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

ataskaitose) 

2019-08-27 išrinkta nauja Pakruojo miesto VVG valdyba.  2019-12-23 išrinktas naujas Pakruojo miesto VVG vadovas. 2020 m. kovo 10 d. 

išrinktas valdybos narys Svajūnas Miknevičius. 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo 

struktūros /įmonės 

(toliau – verslas) 

Savivaldybės 

taryba/tarybos 
Fiziniai asmenys 

Miesto VVG narių 

skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių 

10 2 1 2 
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metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 
0 0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG 

nariai ataskaitiniais 

metais, vnt.  

0 0 0 0 

Iš viso pagal atskirus 

sektorius ataskaitiniais 

metais, vnt.: 

10 2 1 2 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:  
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, valdymo organų 

narių kompetencijų stiprinimo veiklos 

(mokymai, keitimosi su kitomis VVG gerąja 

patirtimi renginiai 

Įvykusių mokymų / renginių tema (-

os) 

Įvykusių mokymų / renginių 

data, trukmė (tiksli data, val. 

skaičius) 

Dalyvių skaičius 

1. Mokymo renginys Pakruojo miesto VVG 

valdybos nariams 

Pakruojo miesto vietos plėtros 

strategijos 2016-2022 m. įgyvendinimas: 

mokymai Pakruojo miesto vietos veiklos 

grupės valdybos nariams. 

2019-03-07 10 asm. 

2. Mokymo renginys 

Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą 

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti 

skirtų projektų administravimas 

2019-01-28, 8 ak. val. 5 asm. 

3. Mokymo renginys 

Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą 

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti 

skirtų projektų administravimas 

2019-04-11, 8 ak. val. 6 asm. 

4. Mokymo renginys 

Pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą 

Vietos plėtros strategijai įgyvendinti 

skirtų projektų rengimas 

2019-09-25, 8 al. val. 5 asm 

5. Gerosios patirties pasidalijimas su Biržų miesto 

VVG 

 2020-03-05 30 asm. 

6. Gerosios patirties pasidalijimas su Joniškio 

miesto VVG 
- 2020-03-17 30 asm. 
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7. 

 

Gerosios patirties pasidalijimas su Rokiškio 

miesto VVG 
- 2020-11-19 60 asm. 

8. Gerosios patirties pasidalijimas su Rokiškio 

miesto VVG 

 2020 m. 06 mėn. 50 asm. 

9. Verslo forumas  - 2021 m. Dalyvauta verslo forume nuotoliniu 

būdu, kuriame apžvelgiamos verslo 

tendencijos, importas, eksportas, rinkos, 

marketingas ir rinkodara, vadovo 

vaidmuo organizacijose, darbuotojų 

motyvavimo ir vertinimo priemonės ir 

metodai, ES fondų veikla Lietuvoje ir 

Europoje. 

2021 m. – 02 mėn. - 

10. Interaktyvaus leidinio  

„Miestų bendruomenių projektai 2017-2021“ 

pristatymo renginys 

Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo 

miesto vietos veiklos grupės pristatymas 

nuotoliniu būdu. 

2021 m. 03 mėn. 

 

70 asm. 

11. Socialinio verslo forumas 2021 m.  Dalyvauta socialinio verslo forume 

nuotoliniu būdu, kuriame apžvelgiamos 

soc. verslo tendencijos Lietuvoje ir 

Europoje. 

2021-03 mėn. - 

12.  Video konferencijoje vykdomoje įgyvendinant 

Rokiškio socialinės paramos centro projektą 

„Bendradarbiavimas ir informacijos apie 

socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“, 

projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0525, Pakruojo miesto VVG projektų gerosios 

patirties pristatymas 

Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo 

miesto vietos veiklos grupėje 

pristatymas 

2021-07 mėn. 30 asm. 

13.  Varėnos miesto VVG bendradarbiavimo 

projekto „Socialinės patirties, kultūrinės ir 

istorinės atminties tiltai“ (08.6.1-ESFA-T927-

01-0393) gerųjų projektų pavyzdžių 

parodymas Pakruojo mieste 

Bendradarbiavimo projekto dalyviams 

buvo pristatomi Pakruojo miesto VVG 

projektai ir aplankomos projektų 

įgyvendinimo vietos Pakruojo mieste. 

2021-07 mėn. 30 asm. 
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14.  Varėnos miesto VVG bendradarbiavimo 

projekto „Socialinės patirties, kultūrinės ir 

istorinės atminties tiltai“ (08.6.1-ESFA-T927-

01-0393) Pakruojo miesto VVG veiklos 

pristatymas renginyje 

Vietos projektų įgyvendinamų Pakruojo 

miesto vietos veiklos grupėje 

pristatymas 

2021-10 mėn. 50 asm. 

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. 

 

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  
( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

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

kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

1. Informacinis renginys „Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-

2022 m. įgyvendinimas ir aktualijos“ 

2019-03-27 nuo 10:00 val. iki 12:30 val. 

2. Pakruojo miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 2016-2022 m. pristatymas 

Vilniaus Žirmūnų mokymo centro Pakruojo skyriaus vykdomo projekto viešajame 

renginyje 

2019-12-27, nuo 12:00 val. iki 16 val.  

3. Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos susirinkime 2019-10-25 nuo 10:00 val. iki 11:00 val. 

4. Pakruojo moterų draugijos baigiamasis projekto renginys 2019-09-27 

5. 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 grupė 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. 

 

2020 metai 
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6. Strategijos ir įgyvendinamų projektų informacija skelbiama Pakruojo miesto vietos 

veiklos grupė interneto svetainėje: www.pakruojomiestovvg.lt ir Facebook 

socialiniame puslapyje Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bei Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos interneto svetainėje: www.pakruojis.lt. 

2021 metai 

7.  Pakruojo miesto vietos veiklos grupė 2021-12-16 organizavo 2 val. informacinį 

renginį, kartu ir socialinę akciją “Dovanok Pakylėjimą”. Dalyvavo 45 asmenys 

renginyje. Informaciniame renginyje detaliai buvo pristatyta strategijos įgyvendinimo 

situacija ir rezultatai, aktualijos ir naujo finansavimo etapo galimybės, pristatyti pagal 

strategiją įgyvendinti ir vis dar įgyvendinami projektai, projekto dalyviai pasidalino 

mintimis ir kokią naudą suteikė projektų veiklos, apie projekto veiklų tęstinumą. 

Renginys viešinamas: https://www.pakruojomiestovvg.lt/naujienos/informacinis-

renginys-ir-padekos-popiete-projektu-vykdytojams/ ir 

https://www.facebook.com/Pakruojo-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-

106790047629425. 

2021-12-16 

8.  Pakruojo miesto vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. 

pristatyta ir suderinta su visuomene el. priemonėmis: Pakruojo miesto vietos veiklos 

grupė interneto svetainėje: www.pakruojomiestovvg.lt; Facebook socialiniame 

puslapyje Pakruojo miesto vietos veiklos grupė bei Pakruojo rajono savivaldybės 

administracijos interneto svetainėje: www.pakruojis.lt. 

2022-03-15 

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite. 

 

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos  (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos 

plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais: 

3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik  už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose 

informacija) 

Eil. 

Nr. 

Susirinki

mo / 

balsavim

o taikant 

rašytinę 

procedūr

ą data 

(metai, 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro narių 

skaičiaus 

susirinkimo / 

balsavimo 

Už priimtą sprendimą gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp už 

priimtą 

sprendimą  gautų 

balsų, tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

 NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavu

sių narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

už 

priimtą 

sprendi

mą gautų 

Iš jų balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  
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mėnuo, 
diena) 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną (proc.) 

balsų 

skaičius 

sprendimą gautų 

balsų skaičiaus  

1. 2020-

03-10 
1. 

Patvirtin

ti 

Pakruoj

o miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

vietos 

plėtros 

strategij

os 

„Pakruo

jo 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

plėtros 

strategij

a 2016–

2022 

m.“ 

įgyvendi

nimo 

metinę 

ataskaitą 

už 2019 

m.  

 

15 11 3 1 8 4 3 1 53,33 8 7 1 87,5 

  2. 

Patvirtin

ti 

15 11 3 1 8 4 3 1 53,33 8 7 1 87,5 
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Pakruoj

o miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

2019 m. 

finansin

ę 

ataskaitą

. 

 

 
  3. Iš 

Pakruoj

o miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

valdybo

s 

atšaukti 

Pakruoj

o rajono 

savivald

ybės 

deleguot

ą 

valdybo

s narę 

Aušrą 

Dvelien

ę 

15 11 3 1 8 4 3 1 53,33 7 6 1 85,71 

  4. Į 

Pakruoj

o miesto 

vietos 

15 11 3 1 8 4 3 1 53,33 7 6 1 85,71 



38 
 

 

veiklos 

grupės 

valdybą 

patvirtin

ti 

Pakruoj

o rajono 

savivald

ybės 

deleguot

ą 

valdybo

s narį 

Svajūną 

Miknevi

čių. 

 

 
2. 2020-

06-03 
1. 

Patvirtin

ti 

Strategij

os 

„Pakruo

jo 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

strategij

a 2016–

2022 

m.“ 

pakeitim

us  ir 

teikti 

15 11 3 1 14 7 4 3 93,33 14 11 3 78,57 
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derinti 

LR 

vidaus 

reikalų 

minister

ijai. 

 

                

3. 2021-

03-10 
1. 

Patvirtin

ti 

Pakruoj

o miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

vietos 

plėtros 

strategij

os 

„Pakruo

jo 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

plėtros 

strategij

a 2016–

2022 

m.“ 

įgyvendi

nimo 

metinę 

ataskaitą 

15 11 3 1 8 6 1 1 53,33 8 7 1 87,5 
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už 2020 

m.  
  2. 

Patvirtin

ti 

Pakruoj

o miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

2020 m. 

finansin

ę 

ataskaitą

. 

15 11 3 1 8 6 1 1 53,33 8 7 1 87,5 

4. 2021-

04-08 
1. 

Patvirtin

ti 

Strategij

os 

„Pakruo

jo 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

strategij

a 2016–

2022 

m.“ 

pakeitim

us  ir 

teikti 

derinti 

LR 

vidaus 

15 11 3 1 9 6 2 1 60,0 9 8 1 88,89 
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reikalų 

minister

ijai. 
5. 2021-

09-14 
1. D

Strategi

jos 

„Pakru

ojo 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

strategij

a 2016–

2022 

m.“ 

pakeiti

mų 

iniciavi

mas ir 

tvirtini

mas, 

vadova

ujantis 

LR 

vidaus 

reikalų 

ministr

o 2016 

m. 

liepos  

20 d. 

įsakym

u Nr. 

15 11 3 1 11 7 3 1 73,33 11 10 1 90,91 
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1V-505 

(2021 

m. 

gegužės 

24 d. 

įsakym

o Nr. 

1V-439 

redakcij

a) ir LR 

vidaus 

reikalų 

ministe

rijos 

2021 m. 

gegužės 

6 d. el. 

laiške 

pateiktu 

nurody

mu 

„Dėl 

metinės 

ataskait

os” . 

6. 2021-

11-08 
1.Dėl 

strategij

os 

„Pakru

ojo 

miesto 

vietos 

veiklos 

15 11 3 1 12 9 2 1 80,0 12 11 1 91,67 
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grupės 

strategij

a 2016–

2022 

m.“ 

pakeiti

mų 

tvirtini

mo, 

vadova

ujantis 

2021-

09-27 

LR 

vidaus 

reikalų 

ministe

rijos ES 

investic

ijų ir 

tarptaut

inių 

progra

mų 

departa

mento 

raštu 

„Dėl 

Pakruoj

o 

miesto 

vietos 

veiklos 
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grupės 

plėtros 

strategij

os 

2016-

2022 m. 

keitimo

“. 

3.3.2. Informacija apie miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia informacija nebuvo 

teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro narių 

skaičiaus 

susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną (proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 

tarybos 

atstovams  

1. 2019-03-

26 

1.Dėl strategijos 

„Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupės strategija 

2016-2022 m.“, 

atrankos kriterijų, 

jų vertinimo balų ir 

vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

vertinimo ir 

atrankos vidaus 

tvarkos aprašo 

12 4 4 4 7 2 3 2 58,33 7 5 2 71,43 
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patikslinimo 

patvirtinimo. 

2.Dėl strategijos 

„Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupės strategija 

2016-2022 m.“ 

Kvietimas Nr. 4 

pagal 1.2.1., 1.2.2.. 

veiksmus 

patvirtinimo. 

12 4 4 4 7 2 3 2 58,33 7 5 2 71,43 

3.Dėl vietos plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

vertintojų sąrašo 

tvirtinimo.  

12 4 4 4 7 2 3 2 58,33 7 5 2 71,43 

  4. Dėl vietos 

plėtros projektų 

atrankos plano 

patvirtinimo 

12 4 4 4 7 2 3 2 58,33 7 5 2 71,43 

  5. Dėl 

Apibendrintos 

informacijos apie 

vietos veiklos 

grupės sudarytus 

vietos plėtros 

projektų sąrašus 

patvirtinimo 

12 4 4 4 7 2 3 2 58,33 7 5 2 71,43 

2. 2019-06-

06 

1. Dėl vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų 

vertinimo ataskaitų 

ir išvadų 

pristatymo. (I 

vertintojas). 

12 4 4 4 9 3 3 3 75 3 3 3 66,67 

2. Dėl vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų 

vertinimo ataskaitų 

12 4 4 4 9 3 3 3 75 3 3 3 66,67 
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ir išvadų 

pristatymo.  

(II vertintojas). 

  3. Dėl vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų naudos 

ir kokybės 

vertinimo 

ataskaitos Nr. 4 

patvirtinimo. 

12 4 4 4 9 3 3 3 75 3 3 3 66,67 

  4. Dėl Vietos 

plėtros projektų 

sąrašo Nr. 4 

tvirtinimo. 

12 4 4 4 9 3 3 3 75 3 3 3 66,67 

3. 2020-05-

07 

1. Patvirtinti 2020-

03-10 Vietos 

plėtros projektų 

atrankos planą. 

12 4 4 4 11 4 3 4 91,67 11 7 3 63,64 

  2. 

Patvirtinti 

Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupės plėtros 

strategijos 

„Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupės strategija 

2016-2022 m.“, 

2020-03-10 Vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų 

vertinimo ir 

atrankos vidaus 

tvarkos aprašą 

pagal Strategijos II 

tikslą 2.1. 

Uždavinį. 2.1.1 ir 

2.1.2 veiksmus.  

 

12 4 4 4 11 4 3 4 91,67 11 7 3 63,64 
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  3.Patvirtinti 

strategijos 

„Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupės strategija 

2016-2022 m.“ 

Kvietimą Nr. 5 

pagal Strategijos II 

tikslą 2.1. 

Uždavinį. 2.1.1 ir 

2.1.2 veiksmus.  

 

12 4 4 4 11 4 3 4 91,67 11 7 3 63,64 

  4. Patvirtinti vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų 

atitikties vertinimą 

bendriesiems 

vertinimo 

kriterijams paskirtą 

vertintoją ir 

patvirtinti vietos 

plėtros projektinių 

pasiūlymų 

atitikties vertinimą 

prioritetiniams 

vertinimo 

kriterijams 

pasamdytus 

vertintojus. 

 

12 4 4 4 11 4 3 4 91,67 11 7 3 63,64 

4. 2020-05-

29 

1. 

Balsuoti Pakruojo 

miesto vietos 

veiklos grupės 

nariams, kuomet 

bus svarstomas 

Pakruojo miesto 

vietos veiklos 

grupės vietos 

12 4 4 4 8 2 3 3 66,67 8 5 3 62,5 
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plėtros projektinis 

pasiūlymas. 

 

  3.Pritarti Pakruojo 

miesto vietos 

veiklos grupės 

vietos plėtros 

projektiniam 

pasiūlymui 

„Pakylėjimo ir 

pagalbos galia, 

teikiant socialinio 

taksi ir gyvenimo 

mentorystės 

paslaugas“ ir 

įtraukti į Rezervinį 

vietos plėtros 

projektų sąrašą Nr. 

5. 

Pritarti Lietuvos 

samariečių 

bendrija Pakruojo 

skyriaus vietos 

plėtros 

projektiniam 

pasiūlymui 

„Socialinės 

bendrystės ir 

socialinių 

bendravimo 

įgūdžių skatinimas 

fotografijos 

stovyklose 

„Fotografija 

Lietuvai“ ir 

senjorų 

sambūryje“ ir 

įtraukti į Rezervinį 

vietos plėtros 

12 4 4 4 8 2 3 3 66,67 8 5 3 62,5 
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projektų sąrašą Nr. 

5. 
  4. Patvirtinti 

Rezervinį vietos 

plėtros projektų 

sąrašą Nr. 5. 

 

12 4 4 4 8 2 3 3 66,67 8 5 3 62,5 

5. 2021-04-

08 
1.Strategijos 

„Pakruojo 

miesto vietos 

veiklos grupės 

strategija 2016–

2022 m.“  

Vietos plėtros 

projektų sąrašo 

Nr. 5 

tvirtinimas 

12 4 4 4 8 3 2 3 66,67 8 5 3 62,5 

  2.Apibendrintos 

informacijos 

apie vietos 

veiklos grupės 

sudarytus vietos 

plėtros projektų 

sąrašus 

tvirtinimas. 

12 4 4 4 8 3 2 3 66,67 8 5 3 62,5 

 

 

 

 

 

 

 




