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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 socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą 

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų tinklą socialiai pažeidžiamoms Molėtų miesto gyventojų grupėms 

1.1.1. Veiksmas: Socialinio taksi paslaugos teikimas neįgaliesiems vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis ir tarpininkavimas gaunant 

paslaugą  užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų 

kūrimą ir palaikymą  

17 966,28   1 456,73 1 

 

0 

 

0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.  

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 20 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0184, 

finansavimo suma 17 966,28 Eur. 

1.1.2. Veiksmas: Socialinių ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas smurtą patiriantiems asmenims užtikrinant paslaugų prieinamumą 

(tarpininkavimą) skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą bei užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis 

organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

18 148,50 1 471,50 1 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.  

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. kovo 3 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181, finansavimo 

suma 18 145,02 Eur. 
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1.1.3. Veiksmas: Molėtų miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrinę, socialinę, meninę, praktinę, pažintinę, sportinę veiklą mažinant socialinę 

atskirtį ir užtikrinant savanorišką veiklą bei informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos 

veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

25 715,00 2 085,00 1 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.  

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. kovo 3 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0180, 

finansavimo suma 25 715,00 Eur. 

1.1.4. Veiksmas: Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimoms 

12 950,00 1 050,00 1 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.4 veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.  

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta2020 m. vasario 24 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169, 

finansavimo suma 11 766,87 Eur. 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant užimtumą ir verslumą  

2.1. Uždavinys: Įgyvendinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą didinančias iniciatyvas 

2.1.2. Veiksmas: Kartų namų idėja: partnerystės, dialogo ir mokymosi visą gyvenimą organizavimas užtikrinant neformalų švietimą ir senjorų, 

neaktyvaus jaunimo, darbingų bedarbių savanorišką veiklą bendruomenėje 

69 350,00 5 622,97 1 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.  

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta2020 m. vasario 20 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168, 

finansavimo suma 41 699,13 Eur. 

2.1.3. Veiksmas: Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę 

48 350,01 3 920,27 1 0 0 0 0,00 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų 

švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas ir įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, tačiau įgyvendinamas 

nebus. Pakeistoje Strategijoje buvo padidintos skiriamos lėšos ir atitinkamai buvo padidinta rodiklio reikšmė: rodiklis (dalyvių skaičius) buvo 

20, pakeitus strategiją numatytas rodiklis – 40 dalyvių. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai 

pasirašyti. Priežastis – šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir 

neaktyvūs gyventojai, tuo labiau, kad 2.1.2. veiksmo įgyvendinime dalyvaus tokia pati tikslinė grupė.  

2.2. Uždavinys: Įgyvendinti verslo idėjų realizavimą skatinančias iniciatyvas 

2.2.1. Veiksmas: Bendruomenės poreikius atitinkančio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas ir užtikrinimas užtikrinant informacijos sklaidos ir 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

27 500,00 5 500,00 1 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui.  



4 
 

Pastaba: veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 27 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0173, 

finansavimo suma 23 954,23 Eur. 

2.2.2. Veiksmas: Gyventojų verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas  

32 000,00 2 594,59 1 0 0 0 0,00 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: Paraiška 2019 m. pabaigoje pateikta ESFA vertinimui ir sutarties pasirašymui, tačiau atsiimta, 

kadangi keičiamos Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių nuostatos, susijusios su parama verslo pradžiai.  

Veiksmas bus pradėtas įgyvendinti nuo 2020 metų II ketvirčio, kadangi atitinkamai bus patikslinta paraiška. Po patikslinimo paraiška bus 

teikiama ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti.  

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:  

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 

     

Pastaba. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius neteikiama, kadangi jų nėra. Strategijos įgyvendinimo veiklos 

pradėtos įgyvendinti nuo 2020 metų I ketvirčio. 

 

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 socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą 

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų tinklą socialiai pažeidžiamoms Molėtų miesto gyventojų grupėms 
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Rezultato rodikliai: 
Sunkumus 

patiriančių 

šeimų 

skaičiaus 

mažėjimo 

pokytis 

8 proc.   0 proc. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 20 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1. 
Sunkumus 

patiriančiose 

šeimose 

gyvenančių 

vaikų 

mažėjimo 

skaičiaus 

pokytis 

6 proc.   0 proc. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 20 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3. 

Produkto rodikliai: 
Sukurtų naujų 

paslaugų 

skaičius 

1 vnt. 3 vnt. 0 0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 21 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3. 
Suorganizuotų 

renginių 

skaičius 

5 vnt. 5 vnt. 0 0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 21 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3. 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant užimtumą ir verslumą  

2.1. Uždavinys: Įgyvendinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą didinančias iniciatyvas 
Rezultato rodikliai: 
Bedarbių, 

įsigijusių 

verslo 

liudijimus, 

20 proc. 

 

  0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 
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skaičiaus 

didėjimas 
dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 

Produkto rodikliai: 
Naujų 

neformalaus 

švietimo 

programų 

skaičius 

3 vnt. 2 vnt.*  0 0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas.  

*2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto 

neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas ir įtrauktas į vietos 

plėtros projektų sąrašą Nr. 2, kuriame buvo nurodytas produkto 

rodiklis – 2 vnt.. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus 

teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – 

šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą 

tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir 

neaktyvūs gyventojai. Dėl šios priežasties Projektuose, kurie 

įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti 

rodiklio reikšmė nurodoma mažesnė, nurodyta vietos plėtros 

projektų sąraše Nr. 2. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 
Renginių, 

skirtų 

darbingų 

bedarbių ir 

neaktyvių 

gyventojų 

užimtumui 

didinti, 

organizavimas 

5 vnt. 3 vnt.*  0 0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. 

*2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto 

neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų 

gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas ir įtrauktas į vietos 

plėtros projektų sąrašą Nr. 2, kuriame buvo nurodytas produkto 

rodiklis – 2 vnt.. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus 

teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – 

šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą 
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tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir 

neaktyvūs gyventojai. Dėl šios priežasties Projektuose, kurie 

įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti 

rodiklio reikšmė nurodoma mažesnė, nurodyta vietos plėtros 

projektų sąraše Nr. 2. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 

2.2. Uždavinys: Įgyvendinti verslo idėjų realizavimą skatinančias iniciatyvas 
Rezultato rodikliai: 
Bedarbių, 

įsigijusių 

verslo 

liudijimus, 

skaičiaus 

didėjimas 

20 proc. 

 

  0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 

Produkto rodikliai: 
Verslumą 

skatinančių  

renginių 

skaičius 

5 vnt. 7 vnt. 0 0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, 

dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 
 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

Komentarai  

1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 
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 (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: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 
 

(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) 

Pastaba. Informacija apie efekto rodiklius bus teikiama galutinėje ataskaitoje. 

 

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.  Vietos plėtros strategijoje numatytas 2.1.1. veiksmas „Darbingų neaktyvių neįgaliųjų užimtumo didinimas, siekiant 

pagerinti jų padėtį darbo rinkoje per savanorišką veiklą“. Balandžio ir gegužės mėnesiais vykdytų mokymų metu 

buvo išsiaiškinta, kad nebus šiam veiksmui pareiškėjo: teoriškai galimas pareiškėjas būtų Molėtų krašto žmonių su 

negalia sąjunga, tačiau ši NVO neturi jokių administracinių ir finansinių galimybių įsipareigoti 5-erius metus tęsti 

projekto veiklas pasibaigus projektui. 

Vietos plėtros strategijoje numatytas 2.1.4. veiksmas „Neaktyvių jaunų žmonių informavimas ir konsultavimas, 

įtraukiant į visuomeninę ir kultūrinę veiklą organizuojant neformalų švietimą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir 

palaikymą“. Balandžio ir gegužės mėnesiais vykdytų mokymų metu buvo išsiaiškinta, kad neįmanoma įvykdyti šio 

veiksmo reikalavimų tikslinei grupei: suplanuotas veiksmo vykdymui 40-ties jaunų neaktyvių asmenų skaičius šiuo 

konkrečiu laikotarpiu neįgyvendinamas. 2015-09-21–2018-09-30 buvo vykdomas Projektas „Atrask save“, kurio 

Veiksmai atlikti 

vadovaujantis Vietos 

plėtros strategijų atrankos 

ir įgyvendinimo  

taisyklių Aštuntuoju 

skirsniu.  

Molėtų miesto vietos 

veiklos grupės „Molėtų 

aitvarai“ visuotinio 

susirinkimo 2020 m. 

sausio 28 d. protokoliniu 
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tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, 

įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones. Projekte dalyvavo 70 Molėtų rajono jaunų 

žmonių. Tačiau pagal Molėtų Užimtumo tarnybos informaciją, šiandien projekto veiksmui įgyvendinti būtino 

skaičiaus jaunų neaktyvių asmenų Molėtų mieste fiziškai nebus. Molėtų miesto jaunimas arba dirba, arba studijuoja, 

arba emigravę. Be to, tokia situacija nuolat kinta: padirbėję keletą mėnesių jaunuoliai emigruoja, vėliau vėl grįžta. 

Todėl įsipareigojimas įgyvendinti projektą su planuojama tiksline grupe, vietos VVG nuomone, negalimas. 

sprendimu Nr. VP-7 

pakeista Molėtų miesto 

vietos veiklos grupės 

„Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros Strategija.  

2. 2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant 

pagerinti jų gyvenimo kokybę“ įgyvendinimui pakeistoje Strategijoje buvo padidintos skiriamos lėšos ir atitinkamai 

buvo padidinta rodiklio reikšmė: rodiklis (dalyvių skaičius) buvo 20, pakeitus strategiją numatytas rodiklis – 40 

dalyvių. Tačiau projektas Pareiškėjo sprendimu nebus teikiamas ESFA finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis 

– šiandien kyla didelė rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą tikslinę grupę: socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir 

neaktyvūs gyventojai, tuo labiau, kad 2.1.2. veiksmo įgyvendinime dalyvaus tokia pati tikslinė grupė. 

Įvertinusi realią 

gyventojų amžiaus ir 

užimtumo situaciją 

Molėtų mieste VVG 

neturi galimybių 

prieštarauti ar įtakoti 

Pareiškėjo 

apsisprendimą. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

ataskaitose) 
 

Pavadinimas 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. 

 

3 

 

3 

 

3 

Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. 0 1 2 

Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.  0 1 2 

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: 3 3 3 

 

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) 
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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. Mokymai Molėtų miesto vietos veiklos grupei 

„Molėtų aitvarai“ 

Esminiai vietos projektų vertinimo kriterijai 2019 m. gegužės 20-21 d., 

16 val. 

10 

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.  Seminaras vietos plėtros projektų rengėjams ir 

vykdytojams 

Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją 

atitinkantų projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti? 

2019 m. balandžio 23-24, 

29-30 d. 32 val. 

10 

2.  Seminaras vietos plėtros projektų rengėjams ir 

vykdytojams 

Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją 

atitinkantų projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti? 

2019 m. gegužės 22-23,27-

28 d.  32 val.  

13 

 

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.  Strategijos įgyvendinimo vietoje pakabintas plakatas apie projektą, jo 

tikslą, finansavimą 

2019 m. vasario 22 d. 

2. Įžanginis straipsnis laikraštyje „Vilnis“ 2019 m. kovo 5 d. laikraščio numerio 18 (8190) 5 p.  

3.  Visos Strategijos įgyvendinimo naujienos skelbiamos tinklapyje 

www.moletai.lt  

Nuo 2019 m. vasario 8 d. informacija pasiekiama adresu: 

https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvg-moletu-aitvarai  

 

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) 

 

http://www.moletai.lt/
https://www.moletai.lt/go.php/lit/Miesto-vvg-moletu-aitvarai
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Eil. 

Nr. 

Susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data 

(metai, 

mėnuo, 

diena) 

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 

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  

Bendr

as 

narių 

skaiči

us 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai  

Iš jų 

verslo 

atstov

ai 

Iš jų 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

i 

Bendr

as 

dalyva

vusių 

narių 

skaičiu

s 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

saviv

aldyb

ės 

taryb

os 

atstov

ai 

Bendras 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai

, 

tenka

ntys 

versl

ui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkan

tys 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

ms  

1. 2019-07-

02 VP-2 

1. Kreiptis į VRM dėl leidimo 

keisti Molėtų miesto VVG 

„Molėtų aitvarai“ strategiją.  

9 / 3 / 3 / 3 6 / 2 / 3 / 1 66,66 6 / 3 / 1 50 

 

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  

Ben

dras 

nari

ų 

skaič

ius 

Iš jų 

NVO 

atstova

i  

Iš jų 

versl

o 

atsto

vai 

Iš jų 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

i 

Bendras 

dalyvavu

sių narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivald

ybės 

tarybos 

atstovai 

Bendr

as už 

priimt

ą 

sprend

imą 

gautų 

balsų 

skaičiu

s 

Iš jų 

balsa

i, 

tenk

anty

s 

versl

ui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkan

tys 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

ms  

1. 2019-05-

06 VP-1 

1. Patvirtinti 2019-2023 metų 

Molėtų miesto VVG „Molėtų 

aitvarai“ vietos plėtros 

9 / 3 / 3 / 3 6 / 2 / 3 / 1 66,66 6 / 3 / 1 50 



12 
 

strategijos įgyvendinimo 

projektų atrankos kriterijų ir 

finansavimo sąlygų aprašą. 

2. Patvirtinti Molėtų miesto 

VVG „Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ir atrankos vidaus 

tvarkos aprašą su priedais 

2. 2019-08-

05 VP-4 

1. Patvirtinti Molėtų miesto 

vietos veiklos grupės „Molėtų 

aitvarai“ vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo 1 

kvietimo vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitą. 

2. Patvirtinti Molėtų miesto 

vietos veiklos grupės „Molėtų 

aitvarai“ vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo 1 

kvietimo vietos plėtros 

projektų sąrašą. 

9 / 3 / 3 / 3 7 / 3 / 2 / 2 77,77 6 / 3 / 3  50 

3. 2019-08-

12 VP-5 

1. Patvirtinti Kvietimą Nr. 3 

teikti vietos plėtros 

projektinius pasiūlymus. 

2. Patvirtinti Tikslintą 

Kvietimą Nr. 2 teikti vietos 

plėtros projektinius 

pasiūlymus. 

9 / 3 / 3 / 3 9 / 3 / 3 / 3 100 8 / 5 / 3  62,50 

4. 2019-10-

30 VP-6 

1. Patvirtinti Molėtų miesto 

vietos veiklos grupės „Molėtų 

aitvarai“ vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo 2 ir 

3 kvietimų vietos plėtros 

9 / 3 / 3 / 3 7 / 3 / 3 / 1 77,77 5 / 4 / 1  80 
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projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitas. 

2. Patvirtinti Molėtų miesto 

vietos veiklos grupės „Molėtų 

aitvarai“ vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo 1 

kvietimo vietos plėtros 

projektų sąrašus Nr. 2 ir Nr. 3. 
 

 

                                      Elektroninis parašas                         Leta Kalinauskaitė 

                                               (parašas)                                        (vardas ir pavardė) 


