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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

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

pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(toliau -  paramos 

lėšos) suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą. 

1.1. Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. 

1.1.1. Veiksmas: Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams 

(ypatingai  signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą. 

 

151620,00 26966,57 3 0 151442,96 40802,70 54466,97 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 
Įgyvendinami projektai. 2019 m. pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes): 

1. Miesto ateljė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0005). Pareiškėjas: Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialas. 

Partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė "ELVA". Socialinės integracijos centras (asociacija). Sutarties įsigaliojo 2018-07-30.  

Į projektą įtraukta 16 dalyvių (iš 40 dalyvių). 

2. "Kitas aš" (08.6.1-ESFA-V-911-04-0006). Pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. Partneriai: Regbio klubas 

"Baltrex". Vaikų sporto klubas "Gytariai". Sutartis įsigaliojo 2018-07-31. 

Į projektą įtraukti 33 dalyviai (iš 99 dalyvių). 

3. Šeimos LOGOritmas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0009). Pareiškėjas: Socialinės integracijos centras (asociacija). Partneriai: Šiaulių apygardos 

probacijos tarnyba. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Šiaulių regbio ir žolės riedulio (buvusi Šiaulių sporto mokykla „Klevas“). 

Sutartis įsigaliojo 2018-11-27. 
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Į projektą įtraukta 10 dalyvių (iš 36 dalyvių). 

 

Nuo 2018 m. veiklos tęsiamos sėkmingai. Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems 

gyventojams ir jų šeimos nariams (ypatingai  signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms). Veiklos: 1) bendrosios socialinės paslaugos ir kitos 

reikalingos paslaugos; 2) informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas bei tarpininkavimas 

jas gaunant; 3) neformalus švietimas; 4) savanoriška veikla; 5) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida. Įsigytos priemonės, įranga 

mokymams, informavimui ir konsultavimui. 

 

Viešinimas: https://nrda.lt/miesto-atelje-2/; http://www.siauliaivvg.lt/naujienos/duris-atvere-miesto-atelje/; http://www.siauliaivvg.lt/wp-

content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose. 

 

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

1. Paramos lėšų dalis mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 0,1 proc., t. y. 177,04 Eur.  

2. Prisidėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita. Viršyta iš viso: 51,31 proc., t. 

y. 13836,13 Eur.: 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą. Panaudota 100 proc. , t. y. 13393,99 Eur. 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje numatyta lėšų suma. Viršyta: 101,94 proc., t. y. 13836,13 Eur. 

 

Nepanaudotos lėšas planuojama perskirstyti keičiant Strategiją 2020 m. I ketv. 

 

1.2. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą. 

1.2.1. Veiksmas: Sociokultūrinių, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir veiklų, skatinančių pagalbą sau per pagalbą kitam, vykdymas, siekiant 

integruoti socialinę atskirtį patiriančius darbingus pensinio amžiaus asmenis. 

59430,00 10570,00 2 0 55027,18 11862,19 24399,88 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinami projektai: 

1. Senjorų agapė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0001). Pareiškėjas: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Partneriai: „ŠVIESA“,, Šiaulių mokytojų 

pensininkų klubas. VšĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31. 

Į projektą įtraukta 49 dalyviai (iš 60 dalyvių). 

 

2.  Kelio žvaigždė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0003). Pareiškėjas: MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVĖS "ARASAI". Partneriai: Šiaulių dailės 

mokykla. VšĮ Šiaulių letenėlė. Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31. 

Į projektą įtraukta 11 dalyvių (iš 60 dalyvių).  

Informacija internete (svetainė sukurta projekto lėšomis) https://www.mtdarasai.com/ 

https://nrda.lt/miesto-atelje-2/
http://www.siauliaivvg.lt/naujienos/duris-atvere-miesto-atelje/
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
https://www.mtdarasai.com/
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Nuo 2018 m. veiklos tęsiamos sėkmingai. Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems 

pensinio amžiaus asmenims. Veiklos: 1) bendrosios socialinės paslaugos ir kitos reikalingos paslaugos; 2) savanoriškos veiklos skatinimas 

(mokymai); 3) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida.  

 

Viešinimas: https://www.mtdarasai.com/, http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija apie vykdomas 

veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose. 

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

1. Paramos lėšų dalis mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą. Nepanaudota: 7,4 proc., t. y. 4402,82 Eur.  

2. Prisidėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita. Viršyta iš viso: 12,23 proc., t. 

y. 1292,19 Eur.: 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma mažesnė Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 7,4 proc., t. y. 388,94 Eur. 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Viršyta: 31,6 proc., t. y. 1681,13 Eur. 

 

Nepanaudotos lėšas planuojama perskirstyti keičiant Strategiją 2020 m. I ketv. 

 

1.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę. 

1.3.1. Veiksmas: Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa. 

95512,5 16987,50 1 0 44472,13 8470,88 17722,12 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
Įgyvendinami projektai: 

1. ĮGALINK IR SIEK (08.6.1-ESFA-V-911-04-0007). Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų centras. Partneriai: Asociacija "Minties bitės". VšĮ 

"Geroji širdis". VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-30. 

Į projektą įtraukti 4 dalyviai (iš 31).  

 

Nuo 2018 m. veiklos pradėtos vykdyti, aktyviai informacija skelbiama socialiniuose tinkluose, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais. 

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jaunų asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa – motyvavimas, informavimas apie 

projekto veiklas, siektinus rezultatus.   

Viešinimas: http://www.socin.lt/isigalink-ir-siek/; 

https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater; http://www.siauliaivvg.lt/wp-

content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija apie vykdomas veiklas viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose bei 

susitikimuose su socialiniais partneriais.  

 

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

https://www.mtdarasai.com/
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
http://www.socin.lt/isigalink-ir-siek/
https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf


5 
 

1. Paramos lėšų dalis mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 53,44 proc., t. y. 51040,37 Eur.  

2. Prisidėjimo lėšų suma mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota iš viso: 50,14 proc., t. y. 8516,62 Eur.: 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 52,94 proc., t. y. 4466,78 Eur. 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 47,37 proc., t. y. 4049,84 Eur. 

 

Nepanaudotos lėšas planuojama perskirstyti keičiant Strategiją 2020 m. I ketv. 

 

Lėšos nėra panaudotos, kadangi VVG administracinio vertinimo etape pareiškėjas atsiėmė projektinį pasiūlymą. Vertinimas nutrauktas. 2019 

m. planuotas skelbti papildomas kvietimas neįvyko, kadangi 2019 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą. Atsižvelgiant į 

šią aplinkybę, iki kol bus patvirtinti kvietimo dokumentų pakeitimai, buvo stabdomas paraiškų priėmimas pagal šią priemonę. 

Papildomą kvietimą planuojama skelbti 2020 m. II ketv. po Strategijos pakeitimo. 

 

1.4. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę 

atskirtį.   

1.4.1. Veiksmas: Pagalbos namuose organizavimas ir priežiūros paslaugų teikimas, siekiant sugrąžinti darbingus gyventojus, 

prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į darbo rinką ir/ar visuomeninį gyvenimą. 

29515,00 5249,43 2 1 26934,38 11005,21 13489.64 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai: 

 

1. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius) (08.6.1-ESFA-V-911-04-0002). Pareiškėjas: 

Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras. Partneriai: Šiaulių universitetas. Šiaulių valstybinė kolegija. VšĮ Respublikinė 

Šiaulių ligoninė. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31. 

Projektas įgyvendintas sėkmingai, 2019 m. gruodžio mėn. pateikta galutinė ataskaita. 

Į projektą įtraukti 45 dalyviai (iš 45 dalyvių).  

Tęsiama Strategijoje numatytų rezultato ir produkto rodiklių stebėsena.  

 

2. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0004). Pareiškėjas: Viešoji 

įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Partneriai: Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Šiaulių miesto neįgaliųjų 

draugija.  Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija "Atgaja". Sutartis įsigaliojo 2018-07-27. 

Pasiektas rodiklis: 3 dalyviai (iš 40 dalyvių). 

 

Nuo 2018 m. veiklos įgyvendinamos/įgyvendintos sėkmingai. Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, 
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prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius. Veiklos: 1) bendrosios socialinės paslaugos ir kitos reikalingos paslaugos; 2) informavimas apie 

įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas bei tarpininkavimas jas gaunant; 3) neformalus švietimas; 4) 

savanoriškos veiklos skatinimas; 5) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida. Įsigytos priemonės informavimui ir konsultavimui (biuro baldai 

ir kt.). 

Viešinimas: http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/; http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf. Informacija 

apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose. 

 

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

1. Paramos lėšų dalis mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 8,74 proc., t. y. 2580,62 Eur.  

2. Prisidėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita. Viršyta iš viso: 109,65 proc., t. 

y. 5755,78 Eur.: 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 0.14 proc., t.y. 3.66 Eur. 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje numatyta lėšų suma. Viršyta: 217,99 proc., t.y. 5759,44 Eur. 

 

Nepanaudotos lėšas planuojama perskirstyti keičiant Strategiją 2020 m. I ketv. 

 

1.5. Uždavinys: Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę. 

1.5.1. Veiksmas: Iniciatyvų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų (pabėgėlių ir kitataučių)  ir jų šeimos narių integraciją į 

bendruomenę įgyvendinimas. 

67920,00 12080,00 1 0 12080,58 67911,68 20925,97 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Projektas „Gyvenu LT“ (08.6.1-ESFA-V-911-04-0008). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių 

pramonininkų asociacija. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis įsigaliojo 

2019-01-02. 

Į projektą nėra įtraukta nei vieno dalyvio (iš 46 dalyvių), kadangi Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai labai neaktyvūs, jiems keliami 

specialūs reikalavimai. Tačiau aktyviai bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir 

kt.), užimtumo tarnyba ir kt. 

 

Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi asmenys (pabėgėliai ir kitataučiai) ir jų šeimos nariai. Veiklos: 1) bendrosios 

socialinės paslaugos ir kitos reikalingos paslaugos; 2) informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas 

paslaugas bei tarpininkavimas jas gaunant; 3) neformalus švietimas; 4) savanoriškos veiklos skatinimas; 5) bendradarbiavimas ir informacijos 

sklaida. Įsigytos priemonės informavimui, konsultavimui ir kitoms veikloms vykdyti. Parengtos ir ištransliuotos 3 TV laidos:  

I TV laida. https://www.youtube.com/watch?v=o-mWUOCKdww  

II TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=Q_99MRpRU3g 

http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/
http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Santraukos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=o-mWUOCKdww
https://www.youtube.com/watch?v=Q_99MRpRU3g
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III TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=RMGkkfX5JfQ 

 

Viešinimas: https://nrda.lt/gyvenu-lt/ Informacija apie vykdomas veiklas viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose. 

 

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

1. Paramos lėšų dalis mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 0,01 proc., t.y. 8,32 Eur.  

2. Prisidėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita. Viršyta: 0,01 proc., t.y. 0,58 

Eur.: 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma mažesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Nepanaudota: 0,01 proc., t.y. 0,59 Eur. 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje numatyta lėšų suma. Viršyta: 0,02 proc., t.y. 1,17 Eur. 

 

Nepanaudotos lėšas planuojama perskirstyti keičiant Strategiją 2020 m. I ketv. 

 

2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą. 

2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai. 

2.1.1. Veiksmas: Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo  užtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant 

bendradarbystės platformą.   

130000,00 23121,32 0 0 0 0 0 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 
Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti vertinimui. Vertinimas 

užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki 

įsigalios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio - 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Strategijų rengimo, 

atrankos ir keitimo.  

 

Nesudaryta projektų sutarčių už Strategijoje numatytą veiksmui lėšų sumą, iš viso 153121,32 Eur: 

1. Paramos lėšų suma 130000,00 Eur. (84, 9 proc.) 

2. Prisidėjimo lėšų suma, iš viso 23121,32 Eur. (15,1 proc.) 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma 11484,10 Eur (7,5 proc.) 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma 11637,22 Eur (7,6 proc.) 

 

2.1.2. Veiksmas: Teikti paramą (priemonėms, įrangai) VVG teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra pradėję  vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti  ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose, 

ekonominės veiklos pradžiai.   

https://www.youtube.com/watch?v=RMGkkfX5JfQ
https://nrda.lt/gyvenu-lt/
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100000,00 25000,00 0 0 0 0 0 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 
Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti vertinimui. Vertinimas 

užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki 

įsigalios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio - 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros dėl Strategijų rengimo, 

atrankos ir keitimo. 3) 2019 m. gruodžio mėn. LR vidaus reikalų ministerija inicijavo priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 ,,Spartesnis vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo esminį keitimą. Aprašo pakeitimo projektą planavo patvirtinti iki 2020 

m. sausio 31 d. Šie pakeitimai turės tiesioginės įtakos vertinimui. 

 

Nesudaryta projektų sutarčių už Strategijoje numatytą veiksmui lėšų sumą, iš viso 125000,00 Eur: 

1. Paramos lėšų suma 100000,00 Eur. (80 proc.) 

2. Prisidėjimo lėšų suma, iš viso 25000,00 Eur. (20 proc.) 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma 0,00 Eur (0 proc.) 

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma 25000,00 Eur (20 proc.) 

 

2.2. Uždavinys: Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas  gyventojams integruojantis į darbo rinką. 

2.2.1. Veiksmas: Suteikti praktinius darbo įgūdžius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis. 

130457,25 23021,87 1 0 64988,75 11807,95 0 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai: 

 

1. Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo 

rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis pasirašyta 2019-10-03. Strategijos veiksmus. 

 

Veiklos pradėtos vykdyti. Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - ekonomiškai neaktyvūs, socialinę atskirtį patiriantys darbingi  

gyventojai. VVG teritorijos gyventojai  (t. y. socialinę atskirtį patiriančios šeimos, neaktyvūs darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo 

atostogose ar auginantys vaikus)VPS  įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai, 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir 

savarankišką darbą vykdantys asmenys. Veiklos: 1) naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas; 2) bedarbiais esančių ir ekonomiškai 

neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant 

neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.: profesinis orientavimas, motyvavimas imtis 

aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės 

veiklos vykdymo veiklų; 3) savanoriškos veiklos skatinimas; 4) bendradarbiavimas ir informacijos sklaida.  
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Viešinimas: https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose 

tinkluose. 

 

Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

 

Nesudaryta projektų sutarčių už Strategijoje numatytą veiksmui lėšų sumą, iš viso 76682,42 Eur (49, 96 proc.): 

1. Paramos lėšų suma 65468,50 Eur  

2. Prisidėjimo lėšų suma, iš viso 64998,82 Eur  

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma 0,00 Eur  

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma 64998,82 Eur  

 

Planuojama, kad 2020 m. vasario mėn. bus pasirašyta sutartis likusiai sumai (paraiška vertinama). 

 

2.2.2. Veiksmas: Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarančias  sąlygas tikslinių grupių atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti 

darbo rinkos paklausą. 

96602,75 17181,41 1 0 48538,50 8296,43 0 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

Įgyvendinami/įgyvendinti projektai: 

 

1. Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo 

rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis pasirašyta 2019-10-03. Projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos 

veiksmus. 

 

Veiklos pradėtos vykdyti. Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - ekonomiškai neaktyvūs, socialinę atskirtį patiriantys darbingų  

gyventojai. VVG teritorijos gyventojai  (t. y. socialinę atskirtį patiriančios šeimos, neaktyvūs darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo 

atostogose ar auginantys vaikus) VPS  įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai, 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir 

savarankišką darbą vykdantys asmenys. Veikla:  vaikų priežiūros paslaugų organizavimas, sudarant  sąlygas tikslinių grupių atstovams 

integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos paklausą.  

Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta dalis priemonių vaikų priežiūrai vykdyti. 

 

Viešinimas: https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose 

tinkluose. 

 

https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/
https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/
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Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis): 

 

Nesudaryta projektų sutarčių už Strategijoje numatytą veiksmui lėšų sumą, iš viso 56949,23 Eur (50 proc.): 

1. Paramos lėšų suma 48064,25 Eur (50 proc.) 

2. Prisidėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita., iš viso 8884,98 Eur (51,71 

proc.) 

2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma 4266,91 Eur  

2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma 4618,07 Eur  

 

Planuojama, kad 2020 m. vasario mėn. bus pasirašyta sutartis likusiai sumai (paraiška vertinama). 

 

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. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto 

gyventojams, prižiūrintiems savo 

šeimos narius (ligonius) 

VšĮ Šiaulių paliatyvios 

pagalbos ir slaugos 

centras 

12176,88 Projektas baigtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio 

mėn. 

Projektas svarbus Šiaulių miesto bendruomenei 

tuo, kad prisideda prie paliatyvios pagalbos 

paslaugų prieinamumo gerinimo, skatins 

savanorystę ir empatiją sunkiai sergantiems 

ligoniams, prisida prie sunkius ligonius 

slaugančiųjų artimųjų grąžinimo į visuomeninį 

gyvenimą, paskatina grįžti į darbo rinką.   

Projekto tikslas: sugrąžinti darbingus Šiaulių 

miesto gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius 

savo artimuosius į visuomeninį gyvenimą. 

Tikslinė grupė: Asmenys, prižiūrintys 
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(slaugantys) sunkią negalią ir dėl ligos krizę 

patiriančius šeimos narius (t. y. asmenį, kuriam 

pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 

įstatymą yra nustatytas visiško 

nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos 

Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 

įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar 

visiškas nedarbingumas bei jų slaugomi šeimos 

nariai). Į projektą įtraukta daugiau nei 40 asm. 

Projekto įgyvendinimo metu paslaugų teikimas 

tikslinei grupei apima platų paslaugų 

asortimentą: nuo socialinio darbuotojo paslaugų, 

numatytų socialinių paslaugų kataloge 

(https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5), 

psichologo, psichoterapeuto paslaugų, teikiamos 

sielovados paslaugos, meno ir rankdarbių 

užsiėmimai, ir neseniai pasaulio šalių praktikoje 

pradėta ir vis populiarėjanti jojimo 

(hipoterapijos) terapija. Dienos užimtumo 

paslaugų teikimas prižiūrimiems asmenims 

sudarė sąlygas neįgaliems asmenims tarpusavyje 

bendrauti, įsitraukti į socialinius ryšius, gauti 

dvasinę bei psichologinę pagalbą. Tikslinės 

grupės narių įsitraukimas į projekto veiklas, 

sustiprino jų tarpusavio ryšius, skatino 

bendravimą, bendradarbiavimą. Išplėtota 

savanoriška veikla - darbui su neįgaliaisiais 

apmokyta 15 savanorių. Parengti savanoriai 

dienos užimtumo centre sunkiai sergantiems  

asmenims, kuriuos prižiūri/slaugo jų artimieji, 

talkino specialistams teikiant reabilitacijos, 

sielovados, meno ir rankdarbių, hipoterapijos 

paslaugas. Kompleksiškas paslaugų teikimas 
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šeimoms, kurios prižiūri sunkią negalią turinčius 

narius:  gerinamas šeimų narių namų aplinkos 

emocinis mikroklimatas, mažinama socialinė ir 

ekonominė  atskirtis, suteikiant psichosocialinę, 

užimtumo terapiją ir kitą reikalingą pagalbą. 

Apie projektą: 

http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/ 

www.vvgsiauliai.lt 

Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos 

(priedas 2). 

2. Senjorų agapė Šiaulių šv. Ignaco 

Lojolos bažnyčia 

25312,18 Projektas orientuotas į senjorų asmeninį ir 

profesinį aktyvinimą, teikiant pagalbą sau per 

pagalbą kitiems. Agapė esmė – besąlygiška ir 

nekelianti reikalavimų meilė kitam žmogui; 

duodanti, dovanojanti, tausojanti ir globojanti. 

Agapėje vyksta socialiniai mainai, asmenybės 

augimas, stiprėja socialiniai įgūdžiai ir pan.  

Projekto tikslas - senjorų aktyvios pozicijos 

įtvirtinimas: pagalba sau per pagalbą kitam. 

Veiklos:  

- „Senjorų pusryčiai“ – tiesioginių 

susitikimų atviroje klasėje-terasoje senjorai 

dalinasi įdomiomis patirtimis, vyksta 

užsiėmimai, teminės šventės.  

- „Senjorų akademija“. Tikslas – 

formuoti modernius ir praktiškai pritaikomus 

asmeninius ir dalykinius įgūdžius per senjorų 

neformalų švietimą. Į skaitmeninio raštingumo, 

kultūrinio sąmoningumo ir raiškos klubą 

įsitrauks 40 dalyvių.  

- „Pasimatuok savanorystę“ – tai teorinė 

ir praktinė (kompleksinė) senjorų savanoriškos 

veikla, suteikianti senjorams galimybę padėti sau 

per pagalbą kitiems. Viso 48 savanoriai. 

http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/
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Senjorų dūzgės“. Tikslas – sudaryti sąlygas 

vienoje vietoje suburti įvairius visuomenės 

atstovus bendrystei (motyvacijai, skatinimui, 

įkvėpimui, dalinimuisi informacija, dalykinių 

ryšių užmezgimui ir kt.). Dalyviai (viso 150 

asmenų): projekte dalyvaujantys pensinio 

amžiaus asmenys (tikslinė grupė), mokyklos 

bendruomenė, partnerių atstovai, Šiaulių m. ir 

rajono VVG atstovai, verslo asocijuotos 

organizacijos ir kt.  

Renginį sudarys 2 dalys:  

I dalis. Verslo salelės. Renginio metu sodo 

pievelėje bus verslo salelės. Betarpiškam 

bendravimui, savęs, savo galimybių pristatymui, 

susitiks senjorai ir verslo atstovai. Galimybių 

mainai pagerins darbingų pensinio amžiaus 

asmenų situaciją darbo rinkoje. 

II dalis. „Senjorų akademija“ veiklos 

rezultatų pristatymo dūzgės sodo atviroje 

klasėje-terasoje. Senjorų, kartu su mokiniais, 

parengtos sociokultūrinės programos pristatymas 

visai miesto bendruomenei. 

Renginių metu (bei jiems ruošiantis) Šiaulių 

profesinio rengimo centro mokiniai (konditeriai, 

virėjai, kaip švenčių organizatoriai, biuro 

administratoriai, floristai, vizualinės reklamos 

gamintojai ir kt.) atliks mokymosi/savanorišką 

praktiką. 

Per projektą bus suorganizuoti 3 renginiai, 1 

kartą metuose (balandžio – birželio mėn.). 

Viename renginyje dalyvaus vidutiniškai 50 

dalyvių. 

Apie projektą: 

www.vvgsiauliai.lt 
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Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos 

(priedas 2). 

3. Kelio žvaigždė VšĮ MTD ,,Arasai“ 29715,00 Projekto tikslas - stiprinti pensinio amžiaus 

asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į 

kūrybinę saviraišką. 

Tikslinė grupė: darbingi pensinio amžiaus 

asmenys. 

Į projektą įtraukiami ir pensinio amžiaus 

savanoriai. Organizuojamos veiklos sudaro 

sąlygas socialiniam aktyvumui ir padeda 

pagyvenusiems žmonėms susitvarkyti su 

emocijomis, gerėja jų psichologinė savijauta ir 

pasitenkinimas gyvenimu, pensinio amžiaus 

asmenys skatinami būti naudingais bei 

reikalingais kitiems:  

1. Dienos stovykla - pensinio amžiaus 

asmenų ir globojamų gyvūnų renginys, 

susitikimai su sergančiais vaikais bei vizitai pas 

kitus pensinio amžiaus asmenis užtikrinantys 

pagalbą sau per pagalbą kitam.; 

2. Mokymų ciklas - savanorystės 

pažinimas, pensinio amžiaus grupės asmenims 

suteiks žinių apie savanorišką veiklą, ugdys jų 

kūrybiškumą, bendradarbiavimą bei tobulins 

komunikacinius įgūdžius reikalingus atliekant 

savanorišką veiklą, kuri patenkins bendravimo 

poreikį, mažins vienišumo jausmą ir padės 

prasmingai įsilieti į visuomeninę veiklą; 

3. Įamžinti fotografijoje - visą Šiaulių 

miesto visuomenę supažindins su projektu, 

projekte dalyvaujančiais pensinio amžiaus 

asmenimis, atskleis tikslinės grupės švelnumą, 

psichologinę gerovę, socialinį aktyvumą ir 
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naudingumą visuomenėje, poreikius ir kasdienes 

problemas. 

Kompleksiškos ir inovatyvios paslaugos prisidės 

prie Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo iki 2022 m. 

Projekto trukmė: 48 mėn. 

 

Apie projektą: 

https://www.mtdarasai.com/, www.vvgsiauliai.lt 

 

Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos 

(priedas 2). 

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

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio 

pavadinimas  

Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, 

kurie 

įtraukti į 

vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą. 

1.1. Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai. 

Rezultato rodikliai: 
R-1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. - 0 

proc. 

2020 m. - 

10 proc. 

2023 m. - 

  0,57 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 175 asm.).  

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas. Veiklos tęsiamos. 

https://www.mtdarasai.com/
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dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

20 proc. 

R-1.2. 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 57 asm.). 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį savanoriai įtraukti į mokymus. 

Savanoriška veikla tęsiama projektų veiklose. 

R-1.3. Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 175 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 

Produkto rodikliai: 
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P-1.1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

asm. 

2020 m. 60 

asm. 

2023 m. 

100 asm. 

166 175 59 Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių 

anketos ir dalyvių sąrašai.  Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose 

projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. 

 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Miesto Ateljė (16 asm./40 asm.) 

2. „Kitas Aš“ (33 asm./99 asm.) 

3. „Šeimos LOGOritmas (10 asm./36 asm.) 

 

BIVPP pradėti įgyvendinti nuo 2018 m. liepos mėn. 

 
P-1.1.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 1 

projektas 

2023 m. 2 

projektai 

3 3 3 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių 

projektams įgyvendinti (3 projektai). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų 

pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė 

įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus  ir/arba LR Juridinių 

asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės 

organizacijos deklaracijas. 

 

 
P-1.1.3. 

Projektų 

veiklose 

dalyvaujančių 

savanorių 

skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

savanorių 

2020 m. 7 

savanoriai 

2023m. 10 

savanorių 

53 57 24 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 57 asm.). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: 

mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos 

sutartys.  

 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Miesto Ateljė (11 savanorių/40 savanorių) 

2. „Kitas Aš“ (5 savanoriai/5 savanorių) 

3. „Šeimos LOGOritmas“ (8 savanoriai/8 savanorių)  

 

1.2. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą. 
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Rezultato rodikliai: 
R-1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. - 0 

proc. 

2020 m. - 

10 proc. 

2023 m. - 

20 proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 120 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 

R-1.2. 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 58 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį savanoriai įtraukti į mokymus. 

Savanoriška veikla tęsiama projektų veiklose. 

R-1.3. Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 120 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 
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projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose). 

Produkto rodikliai: 
P-1.2.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

asm. 

2020 m. 55 

asm. 

2023 m. 

100 asm. 

120 120 60 Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių 

anketos ir dalyvių sąrašai.  Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose 

projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. 

 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Senjorų agapė (49 asm./60 asm.) 

2. Kelio žvaigždė (11 asm./60 asm.) 

 

BIVPP pradėti įgyvendinti nuo 2018 m. liepos mėn. 
P-1.2.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 1 

projektas 

2023 m. 2 

projektai 

2 2 2 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių 

projektams įgyvendinti (2 projektai). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų 

pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė 

įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus  ir/arba LR Juridinių 

asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės 

organizacijos deklaracijas. 

 

 
P-1.2.3. 

Projektų 

veiklose 

dalyvaujančių 

savanorių 

skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

savanorių 

2020 m. 2 

savanoriai 

2023 m. 5 

savanoriai 

10 58 32 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 58 asm.). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: 

mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos 

sutartys.  

 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Senjorų agapė (17 savanorių/28 savanorių) 

2. Kelio žvaigždė (15 savanorių/30 savanorių) 
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1.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę. 

Rezultato rodikliai: 
R-1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. - 0 

proc. 

2020 m. - 

10 proc. 

2023 m. - 

20 proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 31 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 

R-1.2. 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 15 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį savanoriai nebuvo įtraukti į 

mokymus.  

R-1.3. Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 31 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 
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mėnesiams po 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose). 

Produkto rodikliai: 
P-1.3.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

asm. 

2020 m. 25 

asm. 

2023 m. 40 

asm. 

31 31 4 Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių 

anketos ir dalyvių sąrašai.  Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose 

projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. 

 

BIVPP: ĮGALINK IR SIEK (4 asm./31 asm.). 

 

BIVPP pradėti įgyvendinti nuo 2018 m. liepos mėn. 

P-1.3.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 1 

projektas 

2023 m. 2 

projektas 

1 1 1 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių 

projektams įgyvendinti (1 projektas). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų 

pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė 

įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus, nevyriausybinės 

organizacijos deklaracijas. 

P-1.3.3. 

Projektų 

veiklose 

dalyvaujančių 

savanorių 

skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

savanorių 

2020 m. 5 

savanoriai 

2023 m. 10 

savanorių 

10 15 0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 15 asm.). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: 

mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos 

sutartys.  

 

BIVPP: 

1. BIVPP: ĮGALINK IR SIEK (0 savanorių/15 

savanorių). 

 

 

1.4. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę 

atskirtį.   
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Rezultato rodikliai: 
R-1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. - 0 

proc. 

2020 m. - 

10 proc. 

2023 m. - 

20 proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 80 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 

R-1.2. 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 30 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį savanoriai įtraukti į mokymus. 

Savanoriška veikla tęsiama projektų veiklose. 

R-1.3. Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 80 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 
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projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose). 

Produkto rodikliai: 
P-1.4.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

asm. 

2020 m. 20 

asm. 

2023 m. 40 

asm. 

65 80 48 Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių 

anketos ir dalyvių sąrašai.  Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose 

projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. 

 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, 

socialinės atskirties mažinimas (3 asm./35 asm.). 

2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, 

prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius) (45 asm./45 

asm.). Projektas baigtas 2019 gruodžio mėn. 

 

 

BIVPP pradėti įgyvendinti nuo 2018 m. liepos mėn. 
P-1.4.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 0 

projektų 

2023 m. 1 

projektas 

2 2 2 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių 

projektams įgyvendinti (2 projektai). 

 

2019 m. gruodžio mėn. 1 projektas visiškai įgyvendintas. 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų 

pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė 

įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus  ir/arba LR Juridinių 

asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės 

organizacijos deklaracijas. 

 
P-1.4.3. 

Projektų 

veiklose 

dalyvaujančių 

savanorių 

skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

savanorių 

2020 m. 2 

savanoriai 

30 30 18 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 30 asm.). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: 

mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos 

sutartys.  
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2023 m. 5 

savanoriai 
 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, 

socialinės atskirties mažinimas (3 savanoriai/15 savanorių). 

2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, 

prižiūrintiems  savo šeimos narius (ligonius) (15 savanorių/15 

savanorių). Projektas baigtas 2019 gruodžio mėn. 

 

1.5. Uždavinys: Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę. 

Rezultato rodikliai: 
R-1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. - 0 

proc. 

2020 m. - 

10 proc. 

2023 m. - 

20 proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 46 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 

R-1.2. 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 6 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį savanoriai įtraukti į mokymus. 

Savanoriška veikla tęsiama projektų veiklose. 

R-1.3. Darbingi 

asmenys (vietos 

bendruomenės 

nariai), kurių 

socialinė 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

proc. 

  0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtraukti dalyvių skaičiaus (ne mažiau 46 asm.). 

 

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m. 
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atskirtis 

sumažėjo dėl 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo 

projekto 

veiklose 

(praėjus 6 

mėnesiams po 

projekto veiklų 

dalyvių 

dalyvavimo ESF 

veiklose). 

2020 m. 5 

proc. 

2023 m. 10 

proc. 

liepos mėn. Per šį laikotarpį projektų dalyviai įtraukti į 

projektų veiklas, tačiau jų dar nebaigė. Veiklos tęsiamos. 

Produkto rodikliai: 
P-1.5.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

asm. 

2020 m. 12 

asm. 

2023 m. 40 

asm. 

40 46 0 Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių 

anketos ir dalyvių sąrašai.  Tas pats asmuo, dalyvavęs keliose 

projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą. 

 

Rodikliai pagal BIVPP: 

1. Gyvenu LT (0 asm./46 asm.). 

 

Sutartis įsigaliojo 2019-01-02. 

 

 
P-1.5.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 0 

projektų 

2023 m. 1 

projektas 

1 1 1 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų pasirašytų sutarčių 

projektams įgyvendinti (1 projektas). 

 

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: projektų 

pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG pateikė 

įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus  ir/arba LR Juridinių 

asmenų registro išplėstinius sąrašus, nevyriausybinės 

organizacijos deklaracijas. 

 
P-1.5.3. 

Projektų 

veiklose 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

6 6 0 Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus 

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 6 asm.). 
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dalyvaujančių 

savanorių 

skaičius. 

2014 m.  0 

proc. 

2020 m. 2 

proc. 

2023 m. 5 

asm. 

 

Strategijoje rodiklio reikšmė pateikta procentais, tačiau 

„Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, 

suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė“, „Įgyvendinamuose ir 

baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė“ ir 

„Pasiekta rodiklio reikšmė“ nurodoma skaičiais. Visos rodiklio 

reikšmės turi būti ne mažesnė, nei Strategijoje numatytą 

rodiklio reikšmę procentais. 

 

2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą. 

2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai. 

Rezultato rodikliai: 
R-2.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

proc. 

2020 m. 10 

proc. 

2023 m. 20 

asm. 

  0 Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas 

įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti 

vertinimui. Vertinimas užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių 

objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio 

- 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo 

patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros 

dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo.  

 

Produkto rodikliai: 
P-2.1.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

asm. 

2020 m. 50 

asm. 

2023 m. 

100 asm. 

0 0 0 Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas 

įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti 

vertinimui. Vertinimas užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių 

objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio 

- 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo 

patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros 

dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo.  



27 
 

 
P-2.1.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 0 

projektų 

2023 m. 1 

projektas 

0 0 0 Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas 

įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti 

vertinimui. Vertinimas užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių 

objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio 

- 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo 

patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros 

dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo.  

 

2.2. Uždavinys: Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas  gyventojams integruojantis į darbo rinką. 

Rezultato rodikliai: 
R-2.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyvių, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

proc. 

2020 m. 10 

proc. 

2023 m. 20 

asm. 

  0 Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas 

įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti 

vertinimui. Vertinimas užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių 

objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio 

- 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo 

patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros 

dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo.  

 

Produkto rodikliai: 
P-2.2.1. BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes). 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m.  0 

asm. 

2020 m. 

110 asm. 

2023 m. 

230 asm. 

0 0 0 Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas 

įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti 

vertinimui. Vertinimas užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių 

objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio 

- 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo 
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patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros 

dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo.  

 
P-2.2.2. 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius. 

Rodikliai 

iki 2023 

m.: 

2014 m. 0 

projektų 

2020 m. 1 

projektas 

2023 m. 2 

projektai 

0 0 0 Per ataskaitinį laikotarpį veiksmas nebuvo pradėtas 

įgyvendinti. Šiaulių m. VVG projektiniai pasiūlymai pateikti 

vertinimui. Vertinimas užsitęsė dėl nuo VVG nepriklausančių 

objektyvių priežasčių: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės 

projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio 

- 2018 liepos mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir 

sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo 

patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip buvo atliktos procedūros 

dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo.  

 

* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius sutampa 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) 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

Komentarai  

1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą. 

E-1.1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Šiaulių mieste. 

Rodikliai iki 2023 m.: 

2014 m. – 33 vnt./tūkst. gyv. 

2020 m. – 30 vnt./tūkst. gyv. 

2023 m. – 28 vnt./tūkst. gyv. 

(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) 

2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą. 
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E-2.1. Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste. 

Rodikliai iki 2023 m.: 

2014 m.  459 Eur/mėn. 

2020 m. 499 Eur/mėn. 

2023 m. 526 Eur/mėn. 
 

(Vidutinis neto darbo užmokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus) 

(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). 

* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius sutampa 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. 

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.  Iki 2019-12-31 dėl objektyvių, nuo VVG 

nepriklausančių priežasčių nebuvo įgyvendintas 

kvietimų planas. Papildomas kvietimas (1.3. veiksmui) 

turėjo būti skelbiamas 2019 m., prieš tai įvykdžius 

Strategijos keitimą. Strategijos keitimas nebuvo 

atliktas, kadangi vėlavo projektų vertinimas ir sutarčių 

pasirašymas. Tai turėjo įtakos ir rezultatų pasiekimui.  

Planuojama, kad 2020 m. II ketv. bus pakeista Šiaulių 

miesto vietos plėtros strategija ir bus skelbiamas 

papildomas kvietimas.  

 

 

 

 

Priežastys: 

1. Buvo sustabdytas BIVP projektų paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki 

įsigalios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai.  

2. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė vykdydama jai priskirtas funkcijas 

nuo 2017 m. lapkričio mėn. atliko/vykdė patikrinimą, kurio tikslas įvertinti, 

kaip buvo atliktos procedūros dėl Vietos plėtros strategijų rengimo, atrankos ir 

keitimo. Atsižvelgiant į tai, buvo gautas Finansų ministerijos prašymas laikinai 

stabdyti finansavimo skyrimą ir projektų sutarčių sudarymą pagal priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, kol iš Lietuvos Respublikos 

valstybės kontrolės nebus gautas patvirtinimas dėl procedūrų tinkamumo. 

Vertinimas baigtas 2018 m. liepos mėn.  

Palaikėme ryšį su projektų pareiškėjais, informavome apie susidariusią 

situaciją. 

Visa informacija skelbiama www.vvgsiauliai.lt 

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) 
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Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

1 2 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

1 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

2 2 1 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

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

ataskaitose) 

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. Pakruojyje vyko susitikimas su 

Pakruojo VVG . Projektų valdymo 

konsultantė, veiklų organizatorė 

kartu su projekto „Miesto ateljė“ 

dalyve dalijosi gerąja projektų 

įgyvendinimo patirtimi. Renginio 

metu atvirai dalintasi informacija, 

dalytasi įžvalgomis, vertintos 

stiprybės ir galimybės įgyvendinat 

miesto VPS. Aptarta, kaip didinti 

Susitikimas „Darbinis aljansas: 

VVG patirtis ir iššūkiai“.  
2019-03-27 6 
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vietos bendruomenių socialinę 

integraciją, gerinti jų įsidarbinimo 

galimybes, išnaudojant verslo ir 

vietos valdžios ryšius. 

Apie susitikimą žr.  

www.vvgsiauliai.lt 

2019 m. vyko aktyvus bendradarbiavimas su Akmenės VVG. Toliau vyksta patirties dalijimasis su Pakruojo, Mažeikių, Klaipėdos vietos 

veiklos grupėmis. Aptartos veiklų vykdymo - susitikimo galimybės 2020 m. Veikla vėlavo, kadangi: 1) Buvo sustabdytas BIVP projektų 

paraiškų  priėmimas ir vertinimas iki įsigalios Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimai. 2) 2017 spalio - 2018 liepos 

mėn. sustabdytas BIVPP finansavimas ir sutarčių pasirašymas dėl LR valstybės kontrolės vykdomo patikrinimo, siekiant įvertinti, kaip 

buvo atliktos procedūros dėl Strategijų rengimo, atrankos ir keitimo. 

VVG projektų vadovė dalyvavo ESFA ir LR VRM organizuotuose renginiuose: 

2019-02-13 – „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas miestuose“ (Panevėžys). 

2019-10-24 – „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (Byliškės, Prienų r.). 

2019-12-03 – „Kaip atrasti sėkmingo projekto formulę“ (Kaunas). 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli 

data, val. skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1. Mokymai VPP vykdytojams, kurie 

įtraukti į atrinktų finansuoti 

projektinių pasiūlymų sąrašą - kaip 

sėkmingai įgyvendinti ir 

administruoti projektą. Mokymai 

sudaryti iš dviejų dalių: 2 mokymai 

grupėje ir individualios 

konsultacijos visą projektų rengimo 

laikotarpį, atsižvelgiant  į  VPP 

vykdytojų projektines idėjas. 

Mokymų/konsultacijų turinys 

atlieps priemonės Nr. 06.6.1-ESFA-

V-911 reikalavimus projektams, 

„Vietos plėtros projektų rengimas ir 

administravimas“ 

2019-05-13, 15-17 val. (mokymai 

grupėje). 

Dalyviams vyko individualios 

konsultacijos pagal individualų 

laiko suderinimą. 

 

19 
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stebėsenos rodikliai remiamos 

veiklos, išlaidų tinkamumo 

reikalavimai, pagrindiniai paraiškos 

pildymo aspektai ir kt. 

Apie mokymus žr.  

www.vvgsiauliai.lt 

Projektų vykdytojai (pagal poreikį) konsultuojami projektų administravimo klausimais, tarpininkaujame, bendraujame su ESFA 

sprendžiant iškilusius sunkumus. 

Iš viso 2017-2019 m. pravesti 9 mokymai: 7 mokymai „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas“, 2 mokymai „Vietos plėtros 

projektų rengimas ir administravimas“. Vyko individualios konsultacijos. 

 

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. Visa naujausia/aktuali informacija apie, įgyvendinamą Strategiją bei kita 

informacija, susijusi su  Šiaulių m. VVG vykdomu projektu visai 

visuomenei pateikiama iš projekto lėšų sukurtoje Šiaulių m. vietos veiklos 

grupės interneto svetainėje www.siauliaivvg.lt  bei VVG steigėjų - Šiaulių 

m. savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių 

pramoninkų asociacijos, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos 

"Apskritas stalas" interneto svetainėse. 

2019 m. sausio mėn. iki dabar (pastoviai). 

2. Konferencija ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas: 

socialinės inovacijos Šiauliuose“ Dalyviai: Šiaulių miesto bendruomenė 

(įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus), NVO, privatūs 

juridiniai asmenys, savivaldybės atstovai ir kt. 

2019-11-28, 16.00 val. iki 18.00 val. 

Konferencijos organizuojamos nuo 2016 m. Šiaulių 

verslo ir pasiekimų parodų metu. 

3. Parengtas ir Šiaulių dienraštyje Etaplius išspausdintas straipsnis 

"Socialinės inovacijos Šiauliuose" (https://www.etaplius.lt/siauliu-miesto-

vietos-pletros-strategijos-igyvendinimas-socialines-inovacijos-siauliuose). 

kuriame pateikiama informacija apie Strategijos įgyvendinimą Šiaulių 

mieste. 

2019-12-13 

Straipsnis matomas pastoviai. 
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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. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendima

i 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

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 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atsto

vai 

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 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

1. - - - - - - - - - - - - - - - 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, 

už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

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- Patvirtintas 3 1 1 1 2 1 1 0 66,7 2 2 0 100 proc. 
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28 Nr. 

2019/1 

bendruomenių 

inicijuotos 

vietos plėtros 

projektų 

sąrašas Nr.1/4 
2. 2019-03-

28 Nr. 

2019/1 

Vykdyti 

Šiaulių miesto 

vietos plėtros 

strategijos 

neesminio 

keitimo 

procedūrą. 

3 1 1 1 2 1 1 0 66,7 2 2 0 100 proc. 

3. 2019-10-

10 Nr. 

2019/2 

Patvirtintas 

bendruomenių 

inicijuotos 

vietos plėtros 

projektų 

sąrašas Nr.1/5 

3 1 1 1 2 1 0 1 66,7 2 1 1 100 proc. 

4. 2019-10-

10 Nr. 

2019/2 

Vykdyti 

Šiaulių miesto 

vietos plėtros 

strategijos 

neesminio 

keitimo 

procedūrą. 

3 1 1 1 2 1 0 1 66,7 2 1 1 100 proc. 

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

 

PATEIKIAMI PRIEDAI:   
1. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolas, 3 lapai. 

2. Projektų įgyvendinimo akimirkos, 5 lapai. 

 

 

_______________    _Diana Armalienė, projekto vadovė___ 

        (parašas)                       (vardas ir pavardė) 


