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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: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą 

1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą. 

1.1.1. Veiksmas:  Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant. 

44 714,61  1 3677,832 0 3 44 829,33 4 700,69 44 714,61 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

2019 m. įgyvendinti 3 projektai:  

 

1. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Šilutės miesto jaunimo verslumo ugdymas mokantis ir praktiškai veikiant“: 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti veikla  Įgyvendinama veikla Baigta įgyvendinti veikla 

1. Verslo pradmenų mokymai. 

 

Jauni, ekonomiškai 

neaktyvūs, priklausantys 

socialinės rizikos 

grupėms, 

nestudijuojantys ir 

nedalyvaujantys jokiuose 

mokymuose dalyviai. 

- - Projekto baigimo data 

2019-05-31 

2. Kūrybinės dirbtuvės. 

 

- - Projekto baigimo data 

2019-05-31 

3. Praktinis produktų/gaminių 

išbandymas. 

- - Projekto baigimo data 

2019-05-31 

 

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai 

 

 

 
1  PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS 
2 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai
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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 

 

 

 

 

 

2. Tarptautinės mokslininkų ir ekspertų sąjungos projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo verslumo ugdymas turizmo srityje“: 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti veikla  Įgyvendinama veikla Baigta įgyvendinti veikla 

1. Bendrųjų įgūdžių 

mokymai skirti suteikti 

verslumo žinių mokantis ir 

praktiškai veikiant turizmo 

srityje 

Jauni, ekonomiškai 

neaktyvūs, 

nestudijuojantys ir 

nedalyvaujantys jokiuose 

mokymuose  dalyviai. 

- - Projekto baigimo data 

 2019-04-11 

2. Bendrųjų įgūdžių 

mokymai skirti suteikti 

verslumo žinių mokantis ir 

praktiškai veikiant IT srityje. 

 

- - Projekto baigimo data 

 2019-04-11 

 

 

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai  

 

 

 

 

 

 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai
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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 

 

3. UAB "Šilutė turgavietė" projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo ugdymas bei  įgūdžių suteikimas praktikos metu“: 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti veikla  Įgyvendinama veikla Baigta įgyvendinti veikla 

1. Savanoriškos veiklos 

organizavimas ir savanorystės 

mokymas. 

Jauni, ekonomiškai 

neaktyvūs dalyviai; 

savanoriai dalyviai.   

- - Projekto baigimo data 

2019-03-13 

2. Darbingo amžiaus 

neaktyvaus vietos jaunimo 

mokymas. 

- - Projekto baigimo data 

2019-03-13 

3. Darbingo amžiaus 

neaktyvaus vietos jaunimo 

praktika darbo vietoje. 

- - Projekto baigimo data 

2019-03-13 

 

Informacija apie įgyvendintą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai 

 

 Strategijoje 1.1. uždaviniui numatytos šios tikslinės grupės (atskiram veiksmui tikslinės grupės neišskirtos):  

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai; 

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

darbą  vykdantys asmenys; 

3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų 

atstovai.  

Įgyvendintos veiklos dėl visų tikslinių grupių.  

 

Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta  44 714,61  Eur lėšų suma. Išnaudota  paramos 44 829,33 Eur lėšų suma, viršija numatytą paramos lėšų sumą 114,72 

Eur, Numatoma sudengti skirtumą iš VVG lėšų, ar esant galimybei iš VPS netiesioginių išlaidų.  

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai
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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 

Strategijoje 1.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.  

 

1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą 

būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“.  

33873,843 2786,164 1 0 33 874,00 2 786,00 0 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:  

Veiksmas įgyvendinamas. Pasirašyta 1 paramos sutartis  2020-11-30. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės turizmo informacinio centro projektas 

„Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“. 2020 m. gruodžio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas.  Panaudota paramos lėšų suma 4 139,10 Eur 

2021 m. , tai sudaro 5,87% įsisavintų paramos lėšų 2021 m. Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau prognozuojama, 

kad projektas bus įgyvendintas laiku, nes projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2022-10-30. Su pareiškėju aptartos dvi projekto gyvendinimo 

strategijos: veiklų tankinimas 1-e 2021 m.  pusmetyje arba veiklų perkėlimas į 2-ą pusmetį ir jų tankinimas.   

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Socialinę integraciją gerinančių 

renginių organizavimas. 

Šilutės miesto gyventojai, imigrantai 

(įskaitant pabėgėlius); 

Darbingi ekonomiškai neaktyvūs 

imigrantai;  

Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje veikiančių vietos veiklos 

grupių savanoriai 

+ + - 

Valstybinės lietuvių kalbos mokymai 

imigrantams. 

- - - 

Bendradarbiavimo platformos kūrimas - - - 

 

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai  

 

 
3 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS 
4 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
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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 

 

Strategijoje 1.1.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 

1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus 

1.2.1. Veiksmas: Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir  verslui 

pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas 

112031,275 9214,696 0 0 0 0 0 

Informacija apie 1.2.1.7 veiksmo įgyvendinimą: 

 

Veiksmas nepradėtas įgyvendinti ir nebus įgyvendinamas, jis išbrauktas iš Vietos plėtros strategijos. Buvo gauta viena projekto paraiška už visą 

veiksmui suplanuotą paramos sumą 112031,27 Eur. Paramos sutartis projekto įgyvendinimui nesudaryta. Dėl to  Vidaus reikalų ministerija  2021-01-18 

raštu „Dėl vietos plėtros projektų sąrašų bei vietos plėtros strategijos pakeitimo inicijavimo“ Nr. 1D-303,  iniciavo  VšĮ „Šilutės ligoninė“ projektą „Šilutės 

miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas, suteikiant jiems naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių“,  iš braukimą iš projektų sąrašo ir 

Strategijos keitimą.  2021-01-25 aukščiau minėtas projektas išbrauktas iš projektų sąrašo, 2021-02-24   patvirtinta atnaujinta strategiją, išbraukiant veiksmui 

numatytas lėšas iš Strategijos finansinio plano. Bendromis VRM ir VVG pajėgomis veiksmo įgyvendinimo rizikos yra išvengta panaikinant veiksmą.  

 

 

 

 
  

 
5 112031,27 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24  ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA.  
6 9214,69 Eur SUMA PAGAL 2021-02-24  ATNAUJINTĄ VPS YRA IŠBRAUKTA. 
7 2021-02-24  ATNAUJINT VPS, 1.2.1  VEIKSMAS IŠBRAUKTAS IŠ  STRATEGIJOS. 
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1.2.2. Veiksmas: Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas. 

55 911,908 45 98,819 1 0 55 911,90 9 312,40 52544,02 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Veiksmas pradėtas įgyvendinti. Pasirašyta 1 paramos sutartis  2020-01-28. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 projektas „Kurianti Šilutė - projektinio 

įsidarbinimo dirbtuvės“. 2020 m. , 2020 m įsisavinta paramos lėšų  57,54%.  2021 m. dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. 

Aptarta su pareiškėju, kad dėl projekto specifikos – būtinų kontaktinių veiklų, bus keičiama projekto paramos sutartis ir prailgintas projekto įgyvendinimo 

terminas  6 mėn.    

Jaunimo edukacinio centro projektas „Kurianti Šilutė - projektinio įsidarbinimo dirbtuvės“ 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Inventoriaus projektinio įsidarbinimo  dirbtuvių įrengimui 

įsigijimas ir projektinio įsidarbinimo dirbtuvių įrengimas 

projekto dalyviams 

1. Darbingas ekonomiškai 

neaktyvus jaunimas 

2. Jaunas verslas (fiziniai 

ir juridiniai asmenys)  

3. Projekto savanoriai 

- - 2020-04 

Įvadinio ir konsultuojančių seminarų pravedimas. + +  

Bendrųjų įgūdžių mokymų surengimas - - 2020-08-25 

Individualus projekto dalyvių informavimas ir konsultavimas + +  

Mokymo metodikos parengimas - - 2020-03-31 

Interneto ryšio ir komunalinės patalpų išlaidos + +  

Jaunimo praktika darbo vietoje. + +  

Savanoriškos veiklos organizavimas. + +  

 

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai  

 

Strategijoje 1.2.2. veiksmui numatyta 7,6 proc prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 

2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. 

2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos 

grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. 

2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas 

ir  savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas ir pravedimas pasitelkiant savanorius. 

 
8 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS.   
9 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS. 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
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60 614,4010 4 985,6011 1 0 60 614,00 4 995,90 23 645,52 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmas pradėtas įgyvendinti. Pasirašyta 1 paramos sutartis   2020-12-18. Veiksme numatytas ir įgyvendinamas 1 Šilutės Soroptimos klubo projektas 

„Socialinę gerovę kuriame drauge“. 2021 m. sausio mėn. gautas 10 162,20 Eur avansas.  Panaudota paramos lėšų suma 23 645,52 Eur 2021 m. 2021 m. 

įsisavinta paramos lėšų 5,87%.  Dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Tačiau prognozuojama, kad projektas bus 

įgyvendintas laiku, nes projekto veiklų įgyvendinimas numatytas iki 2022-10-30. Aptarta su pareiškėju, kad veiklos, kurioms būtinas gyvas/kontaktinis 

dalyvavimas bus tankinamos. Užsitęsus karantino laikotarpiui neatmetama pasinaudoti projekto įgyvendinimo pratęsimo galimybe 6 mėn. 

 

Šilutės Soroptimos klubo projektas „Socialinę gerovę kuriame drauge“ 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos ir inventoriaus 

įsigijimas. 

1.Ssocialinę atskirtį 

patiriantys gyventojai.   

2. Savanoriai. 

+ + - 

Renginių organizavimas. - - - 

Bendrųjų įgūdžių mokymų surengimas - - - 

Seminarų-praktikumų surengimas. - - - 

Lavinamųjų užsiėmimų organizavimas. - - - 

Savanoriškos veiklos organizavimas. - - - 

 

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai  

 

Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

 
  

 
10 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS.   
11 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS.   

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
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2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems 

darbingiems gyventojams 

2.2.1. Veiksmas: Užimtumo skatinimui reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės informavimą, konsultavimą, 

tarpininkavimą,  kitą pagalbą įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas. 

84 194,2212 6925,0713 5 1 84194,22 8 722,97 43 511,42 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Veiksmas pradėtas įgyvendinti 2020 m. Su 6 projektais pasirašytos paramos sutartys. 5 projektai įgyvendinamai, 1 projektas įgyvendinamas. 3 projektai 

dėl COVID-19 paskelbto karantino pratęsė paramos sutartis 6 mėn.  

Strategijoje 2.1.1. veiksmui numatyta 7,6 proc. prisidėjimo lėšų sumos dalis suplanuota įgyvendintų projektų finansavimo sutartyse nėra mažesnė už 

strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai 

 

1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektas „Renkuosi Šilutę“ 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Mokymai projekto dalyviams Darbingi neaktyvūs 

gyventojai iki 29 m. 

amžiaus 

- - - 

Savanoriškos praktikos atlikimas Šilutės miesto švietimo 

įstaigose. 

- - - 

Savanoriškos praktikos apibendrinamojo renginio 

organizavimas. 

- - - 

 

Šilutės rajono savivaldybės administracijos projekto  „Renkuosi Šilutę“ įgyvendinimui gautas avansas 3 787,66 Eur. Projekto veiklos nepradėtos įgyvendinti, 

nes dėl COVID-19 paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos ( projekto įgyvendinimas yra tiesiogiai susijęs su mokyklomis, moksleiviais.) 

Siekiant išvengti rizikos – lėšos nenaudojamos. Aptartos visos projekto įgyvendinimo galimybės. Tikimasi, kad gegužės -birželio mėn. mėn.     Šilutės rajono 

savivaldybės mokyklos bus atidarytos. Jeigu ne, tai pareiškėjas prognozuoja, kad suspės įgyvendinti projekto veiklas susijusias su mokyklomis nuo 2021 m. 

rugsėjo iki 2022 m. sausio. Paramos Sutartis yra pratęsta  6 mėn.  

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai 

 

 

 

 

 
12 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS.   
13 PATIKSLINTA SUMA PAGAL 2020-02-17  ATNAJINTĄ VPS.   

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
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2. Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektas „Darbingo neaktyvaus jaunimo neformalus profesinis mokymas ir įgūdžių suteikimas praktikos 

metu“ 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Medinių elementų restauravimo mokymas Šilutės miesto 

ekonomiškai neaktyvus 

jaunimas 

+ + - 

Jaunimo savanoriška praktika darbo vietoje - - - 

Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas - - - 

 

Pasirašyta paramos sutartis  2020-01-29. Panaudota paramos lėšų suma 5 588,03 Eur.   2020 m. įsisavinta paramos lėšų 21,74%.  Dėl COVID-19 paskelbto 

karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos. Šiuo metu rengiami dokumentai dėl paramos sutarties  įgyvendinimo pratęsimo 12 mėn. Projekto vykdytojas 

prognozuoja, kad tuomet bus išvengta  rizikos neįgyvendinti visų projekto veiklų.  

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai 

 

 

3. Šilutės turizmo informacijos centro projektas „Šilutės miesto ekonomiškai neaktyvių gyventojų užimtumo didinimas siekiant pagerinti 

įsidarbinimo galimybes“ 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Mokymai ir išvažiuojamasis renginys projekto veiklų 

dalyviams 

Darbingi ekonomiškai 

neaktyvūs Šilutės miesto 

gyventojai 

+ + - 

Profesinių ir kitų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą - - - 

 

Pasirašyta paramos sutartis  2020-06-16. Panaudota paramos lėšų suma 9 768,25 Eur.   2020 m. įsisavinta paramos lėšų 50,41%.  Dėl COVID-19 paskelbto 

karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos.  Tačiau projekto vykdytojas numato, kad projekto veiklas įgyvendins iki numatyto termino. Jeigu nepavyktų 

dėl nenumatytų ir nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių iki numatyto termino įgyvendinti projekto, vykdytojas neatmeta galimybės pratęsti 

projekto įgyvendinimo terminą.  

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai 

 

 

 

 

 

 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
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4. VšĮ "Tavo robotas" projektas „Robotikos - pažangios specializacijos kompetencijų ugdymas ir įgūdžių suteikimas praktikos metu.“ 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

Įvadinis renginys, bei profesiniai mokymai „ kūrybinio darbo 

organizavimo pagrindai, robotų projektavime ir 

programavime. 

Ne vyresni nei 29 metų 

darbingo 

amžiaus ekonomiškai 

neaktyvūs Šilutės 

gyventojai. 

- - + 

Jaunimo motyvacijos darbinei veiklai skatinimas + + - 

Jaunimo kompetencijų susijusių su specializuotomis gamybos 

Technologijomis savanoriška praktika darbo vietoje. 

+ +  

Ekspertinis renginys sukurto įrenginio testavimas ne 

laboratorinėmis sąlygomis pramonės atstovams 

- - - 

 

Pasirašyta paramos sutartis  2020-12-03. Panaudota paramos lėšų suma 12 860,53 Eur.   2020 m. įsisavinta paramos lėšų 74,34%.  Dėl COVID-19 paskelbto 

karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos.  Tačiau projekto vykdytojas projekto vykdymo laikotarpį pratęsė 6 mėn. ir  numato, kad projekto veiklas 

įgyvendins iki numatyto termino. Jeigu nepavyktų dėl nenumatytų ir nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių iki numatyto termino įgyvendinti 

projekto, vykdytojas neatmeta galimybės pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. 

 

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai  

 

5. Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro projektas „Baristos plius“ neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbovietoje 

organizavimas ir pravedimas“. 

 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti 

veikla 

„Baristos plius“ mokymai. Darbingo amžiaus neaktyvus 

jaunimas (iki 29 metų) 

+ + - 

Savanoriška praktika darbo vietoje - - - 

 

Pasirašyta paramos sutartis  2020-12-03. Panaudota paramos lėšų suma 12 400,51 Eur.   2021 m. įsisavinta paramos lėšų 28,18%. Dėl COVID-19 

paskelbto karantino kontaktinės veiklos yra pristabdytos.  Tačiau projekto vykdytojas numato projektą įgyvendinti iki sutarto projekto vykdymo termino 

pabaigos. Jeigu nepavyktų dėl nenumatytų ir nuo projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių iki numatyto termino įgyvendinti projekto, vykdytojas 

neatmeta galimybės pratęsti projekto įgyvendinimo terminą. Pradėta įgyvendinti, įsigyta numatyta įranga.  

Informacija apie įgyvendinamą projektą paskelbta svetainėje: https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai 

 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinami-projektai
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6. Šilutės kultūros ir pramogų centro projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo ir praktikų darbo  

vietoje organizavimas ir pravedimas“. 

Veikla Tikslinė grupė Pradėta įgyvendinti 

veikla  

Įgyvendinama 

veikla 

Baigta įgyvendinti veikla 

Garso režisierių mokymai Darbingo amžiaus 

neaktyvus jaunimas (iki 29 

metų) 

- - Projekto baigimo data  

2020-12-28 

Savanoriška praktika darbo vietoje - - Projekto baigimo data  

2012-12-28 

 

Pasirašyta paramos sutartis  2020-05-03. Panaudota paramos lėšų suma 11 966,97 Eur.   2020 m. įsisavinta paramos lėšų 100 %. Projektas įgyvendintas 

sėkmingai ir 3 mėn. anksčiau numatyto termino.  

Informacija apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai . 

 

 

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 

1.  Darbingo neaktyvaus jaunimo 

mokymas, verslumo ugdymas bei  

įgūdžių suteikimas praktikos metu 

Uždaroji akcinė bendrovė 

"Šilutės turgavietė" 

15 092,00 

 

Projekto įgyvendinimo veiklose dalyvavo 17 dalyvių, iš kurių 

11 darbingų neaktyvių jaunuolių ir šeši savanoriai. Projektas 

įgyvendintas trimis etapais: 1) suburiami ir apmokomi 

pareiškėjo ir partnerio savanoriai; 2) verslumo teorinių žinių 

mokomi neaktyvūs darbingi jaunuoliai; 3) savanoriai padeda 

neaktyviam jaunimui įgyti verslumo įgūdžių praktikos metu, 

vykdant ledų ir kavos prekybą Šilutės turgavietėje bei 

semiantis gerosios patirties Rietavo ir Gariūnų turgavietėse.  

Įvykdyti pirmojo etapo darbai – savanoriškos veiklos 

organizavimas ir savanorystės mokymai. Šios veiklos 

vykdymui pasitelkti šeši savanoriai, iš jų trys projekto 

partnerio asociacijos „Pamario jaunimas“ nariai, kiti trys  

UAB „Šilutės turgavietė“ darbuotojas. Tam, siekiant 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai
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apmokyti savanorius, kad jie gebėtų įsipareigoti ir prisiimti 

atsakomybę už vykdomą veiklą bei suvoktų vykdomos 

veiklos prasmę ir svarbą, vykdyti aštuonių valandų mokymai 

„Savanoriška veikla – įsipareigojimas ir įsitraukimas“. 

Įvykdyti antrojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus 

neaktyvaus vietos jaunimo mokymas“. Bendradarbiaujant su 

VĮ Šilutės profesinio mokymo centru surinkta 11 darbingo 

amžiaus neaktyvaus jaunimo grupė, kuriems pravestas penkių 

paskaitų ciklas tema „Asmeninio finansinio raštingumo 

mokymas“. Mokymų metu darbingi neaktyvūs jaunuoliai 

mokėsi finansinio raštingumo, verslumo, kad įgiję žinių 

gebėtų vykdyti praktinę veiklą, plėtoti verslą, mokėtų valdyti 

finansus bei orientuotis darbo rinkoje ir susirasti darbą. 

Įvykdyti  ir trečiojo etapo darbai – „Darbingo amžiaus 

neaktyvus vietos jaunimo praktika darbo vietoje“. Čia 

mokymasis (stebint ir konsultuojantis) vykdomas prekeivių ir 

savanorių darbo vietose. Pirmiausiai tai atlikta Šilutės miesto 

turgavietėje, vėliau vykta į Gariūnų ir Rietavo turgavietes. 

Šių išvykų metu buvo suorganizuoti susitikimai su Gariūnų ir 

Rietavo turgų darbuotojais ir vadovais, kurie pristatė turgaus 

veikimo principus ir papasakos apie prekybos galimybes. 

 Pasisėmę gerosios patirties jaunuoliai, šiek tiek padedant 

savanoriams,  Šilutės turgavietėje atliko realią verslo 

praktiką, 3 mėnesius  gamino ir prekiavo kava, arbata bei 

bandelėmis. Jaunimui puikiai sekėsi, patiko, ir gailėjo tik 

vieno, kad projektas per trumpas. Rezultatais džiaugiasi ne tik 

jaunimas, bet ir UAB „Šilutės turgavietė“ direktorius Dainius 

Vanagas, nes pavyko sklandžiai įgyvendinti visas projekto 

veiklas, dalyviai buvo aktyvūs ir žingeidūs, o pasiektas 

rezultatas pranoko lūkesčius.   

Įgyvendintas projektas prisidėjo prie darnaus vystymo 

vietovėje principų sklaidos, padėjo atskirtį patiriantiems 

jauniems darbingiems asmenims integruotis į visuomenę, 

paskatino savanoriauti bei įgyti patirties, o kai kuriems ir 

susirasti darbą. Verslui ir kitoms įmonėms bei NVO sudaryta 
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galimybė rasti apmokytų ir motyvuotų darbuotojų ir 

savanorių. Projekto idėjos novatoriškumas grindžiamas tuo, 

kad rengiant ir įgyvendinant tokio tipo projektus sudaromos 

prielaidos partnerystei tarp verslo įmonių ir nevyriausybinių 

organizacijų bei bendradarbiavimui tarp įvairių jaunimo 

socialinių grupių, mokantis bei įgytus gebėjimus išbandant ir 

patikrinant realioje verslo rinkoje.  

Projektas 2018-12-07 pristatytas ASU surengtoje 8-joje 

tarptautinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje stendiniu 

pranešimu „Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“, projektas 

„Darbingo neaktyvaus jaunimo mokymas, verslumo 

ugdymas bei įgūdžių suteikimas praktikos metu“. Informacija 

apie įgyvendintą projektą patalpinta svetainėje 
https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai.  

2.  Garso režisierių neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų darbo  

vietoje organizavimas ir pravedimas 

Šilutės kultūros ir 

pramogų centras 

11 966,97 Projektas „Garso režisierių neformalaus profesinio mokymo 

ir praktikų darbo vietoje organizavimas ir pravedimas“ 

įgyvendintas 2020 m. Projekto vykdytojas Šilutės kultūros ir 

pramogų centras. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama 

įtraukti nedirbantį jaunimą į Šilutės miesto bendruomenės 

gyvenimą. Atsisakyta ugdymo/mokymo įprastinės formos, 

kurios suteikia žinojimą „apie“,  o pasirinkta kita - „kaip 

veikti ir tuo pačiu mokytis“. Jaunų žmonių  įtraukimui į 

projekto įgyvendinimą pasirinkta patraukli jaunimui idėja – 

surengti garso režisieriaus neformalius mokymus ir 

organizuoti jaunuolių praktiką Šilutės kultūros ir pramogų 

centre. Į projekto veiklas įsitraukė 8 vaikinai. Jaunuoliai 

intensyviu būdu buvo mokomi profesionalaus žinovo garso 

režisūros pagrindų, ekvalizavimo, dinaminių procesorių, 

erdvės kūrimo ir pilnos grupės suvedimo, mikrofonų ir jų 

pozicijų bei suvedimo technikų srityse. Iškart po mokymų jie 

atliko savanoriško darbo praktiką Šilutės kultūros ir pramogų 

centre. Net 16-oje Šilutės miesto renginių jaunuoliai gilino 

savo praktinius įgūdžius garso režisūros srityje. Jie, 

specialistų  padedami, įgarsino renginius įvairiose Šilutės 

miesto erdvėse: Šilutės vasaros terasoje „TERATERASA“, 

https://www.pamariokrastas.lt/apie-projekta/igyvendinti-projektai
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Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje, Šilutės „Šeimos 

skvere“ ir kt. Jų praktikai buvo panaudota maksimali renginių 

įvairovė - nuo koncertų tokių kaip vasaros muzikos festivalio 

‚Muzikinė Verdenė“  iki kalendorinių tradicinių švenčių 

įgarsinimo. Projekto  įgyvendinimo metu  jaunuoliai 

praktiškai panaudojo įgytas žinias mokymų metu, įsitraukė į 

Šilutės miesto bendruomenės gyvenimą savanoriškos veiklos 

indėliu, atlikdami praktikas darbo vietoje. Projekto vadovas 

Rimvydas Petrauskis džiaugiasi, kad po projekto net 4 

jaunuoliai ir toliau savanoriškai  dirba įgarsintojų asistentais 

įvairiuose Šilutės miesto ir rajono renginiuose, garso įrašų 

studijoje. Projektas pristatymas Miestų VVG tinklo 

interaktyviame leidinyje „Miestų bendruomenių projektai 

2017-2021“.  
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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: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą 

1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą. 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose. 

Planuojama, jog 

strategijos įgyvendinimo 

pabaigoje šio tikslo 

veikloje  bus sudalyvavę 

55 asmenys, iš kurių 11 

dalyvių padėtis bus 

pagerėjusi darbo rinkoje, t. 

y. bus stebimas 20.0 proc. 

pagerėjimo pokytis 

(skaičiuojama pagal 

rodiklių formulę: 

11/55*100). 

20 proc.    Pasiektas  Pasirašyta paramos sutartis su Šilutės turizmo informacijos 

centru dėl projekto „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos 

kokybei“ įgyvendinimo  pagal 1.1.2. Veiksmą: Imigrantų (tame 

tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį visuomeninį 

gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo 

paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas 

priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG 

„Lamatos žemė“. Numatytas projekto veiklų dalyvių skaičius -

18.  Todėl viso dalyvių numatoma 45+18=63.  Atlikome pagal 

1.1.1. veiksmą įgyvendintų  projektų dalyvių apklausą per 

sistemą http://www.manoapklausa.lt/  ir gavome šiuos 

rezultatus, kad iš 42 dalyvavusių projektų veiklose dalyvių 11 

dalyvių padėtis yra pagerėjusi darbo rinkoje (5 įsidarbino, 6 

pradėjo studijuoti ar mokytis pagal pasirinktą profesinę kryptį, 

11 žino ko siekia profesinėje srityje, gyvenime). Apklausos 

duomenų rezultatų suvestinė pridėta prie  2019 m. VPS 

ataskaitos.  
  

http://www.manoapklausa.lt/
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Produkto rodikliai: 

„BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)“, 

skaičius 

55 60 63 45  

Rodiklis dalinai pasiektas, nes įgyvendinti 3 projektai, kuriuose 

veiklų dalyvių skaičius 45. Šio uždaviniui rezultato rodikliai bus 

pasiekti, kai bus įgyvendintas Šilutės turizmo informacijos 

centro projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos 

kokybei“   

Galutinė reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. 

 

„Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar 

NVO, skaičius“ 

4 3 3 3  

3 projektai sėkmingai įgyvendinti. 2019 m. pasiekta rodiklio 

reikšmė 3. Tarpinė reikšmė yra viršyta. Rodiklis bus pasiektas, 

kai bus įgyvendintas Šilutės turizmo informacijos centro 

projektas „Socialinis dialogas: partnerystė gyvensenos kokybei“.   

Galutinė reikšmė pagal VPS numatyta pasiekti 2022 m.  

1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose. 

Planuojama, jog 

strategijos įgyvendinimo 

pabaigoje šio tikslo 

veikloje bus sudalyvavę 

10 asmenų, iš kurių 2 

dalyvių padėtis bus 

pagerėjusi darbo rinkoje, t. 

y. bus stebimas 20,0 proc. 

pagerėjimo pokytis 

(skaičiuojama pagal 

rodiklių formulę: 

2/10*100). 

20 proc.    0 Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) 

 

Galutinė reikšmė VPS numatyta pasiekti 2022 m. 
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Produkto rodikliai: 

„BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)“, 

skaičius 

10 11 11 11 Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2021-02-24) 

 

 Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-04 

„Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius“ 

1 1 1 1 Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) 

 

Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-04 

2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. 

2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos 

grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.  
Rezultato rodikliai: 

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). Planuojama į 

tikslo veiklas įtraukti ne 

mažiau kaip 23 

dalyvius, iš kurių 3 

dalyvių socialinė 

atskirtis iki programos 

įgyvendinimo pabaigos 

bus sumažėjusi 13 proc. 

(skaičiuojant pagal 

rodiklių apskaičiavimo 

metodiką 3/23*100).   

13 proc.   0 Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) 

 

Galutinė  VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. 
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Produkto rodikliai: 

„BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)“, 

skaičius 

23 23 23 0  

Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) 

 

Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. 

„Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius“ 

1 1 1 0  

Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) 

 

Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. 

2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams (neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems 

darbingiems gyventojams 
Rezultato rodikliai: 
BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose. 

Planuojama, jog 

strategijos įgyvendinimo 

pabaigoje šio tikslo 

veikloje bus sudalyvavę 

30 asmenų, iš kurių 6 

dalyvių padėtis bus 

pagerėjusi darbo rinkoje, t. 

y. bus stebimas 20.0 proc. 

pagerėjimo pokytis 

(skaičiuojama pagal 

rodiklių formulę: 

6/30*100). 

20 proc.    0  

Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą Strategiją (2020-02-17) 

 

Galutinė VPS reikšmė numatyta pasiekti 2022 m. 

Produkto rodikliai: 

„BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes)“, 

skaičius 

30 33 36 36  

Rodiklis patikslintas pagal atnaujintą strategiją (2020-02-17) 

 

Rodiklis pasiektas. Pasiekimo data 2020-12-29 
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1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

Komentarai  

1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant įvairiapusį bendradarbiavimą 

  

2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. 
 

 

 

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos: 

Eil. Nr. Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1.  Per smulkūs Strategijos veiksmai lėšų požiūriu, 

pertekliniai rodikliai ir dalyvių skaičius atskiruose 

veiksmuose kelia riziką pasiekti Strategijos rodiklius.     

Tuo tikslu 2019-12-10 inicijuotas Strategijos esminis keitimas, 2020-02-17 patvirtinta 

atnaujinta Strategija.  

2.  Tikslinės grupės pagal 1.1.2. veiksmą „Imigrantų (tame 

tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį 

visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant 

pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant kalbos bei 

vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su 

VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ 

surinkimas.  

Siekdami surinkti tikslinę grupę 2019-04-09 patalpinome kvietimą „Kviečiame 

atsiliepti įvairių tautų ir kultūrų žmones“ svetainėje 

https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-

zmones-6 ir facebook‘e, tačiau atsiliepiančių nesulaukėme. Tuomet padarėme kitą 

žingsnį. Siekiant surinkti tikslinę grupę, 2019 m. inicijuotas  esminis strategijos 

keitimas, kur sumažintas jos dalyvių skaičius, sumažintos lėšos, įvesta imigranto 

sąvoka, sudaranti galimybę dalyvauti platesniam dalyvių ratui. Gauta 1 projekto 

paraiška, 2020 m. gruodžio mėn. pasirašyta finansavimo sutartis, projektas pradėtas 

įgyvendinti.  

  

3.  Rizika neįsisavinti paramos lėšų pagal Strategijoje 

numatytą 1.2.2. veiksmą „Besikuriančio verslo, 

Tuo tikslu Vidaus reikalų ministerija 2021-02-22 kreipėsi su prašymu dėl strategijos 

keitimo iniciavimo. 2021 m. vasario 5  d. Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario 

https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6
https://www.pamariokrastas.lt/naujienos/kvieciame-atsiliepti-ivairiu-tautu-ir-kulturu-zmones-6
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įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, 

konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, 

įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, 

reikalingų priemonių suteikimas“, nes nepasirašyta 

paramos sutartis dėl projekto, apėmusio visas veiksmui 

numatytas paramos lėšas,  įgyvendinimo.   

kraštas“ iniciavo esminį Strategijos. 2021-02-17 patvirtinta atnaujinta Strategija, 

kurioje sumažintos lėšos ir rodiklių apimtys, išbraukus iš Strategijos 1.2.2. veiksmą 

„Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, 

konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą 

pradedančius asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“ 

 

 NFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

3 3 1 

 

2. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

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. Miestų VVG tinklo visuotinis narių 

susirinkimas 

Darbotvarkė: 

1. Dėl 2019 m. veiklos ir finansinės 

ataskaitos patvirtinimo. 

Susirinkimas vyko nuotoliniu būdu 

2020-04-16 („Zoom platformoje“) 

Nuo 19.00 val. iki 20.30 val. 

Dalyvavo projekto 

administratorė Indrė 

Rimkienė 
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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 

2. Miestų VVG tinklo ir Kėdainių miesto 

VVG apskrito stalo diskusija 

Darbotvarkė: 

1. Miestų VVG tinklo narių 

susirinkimas. 

2. Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo apžvalga. 

3. Miestų bendruomenių galimybių 

2021-2027 m. ES fondų investicijų 

veiksmų programos kontekste 

apžvalga. 

Apskrito stalo diskusija vyko 

2020-09-18, adresu Didžiosios Rinkos 

aikštė, Nr. 4, Kėdainiai 

Nuo 10.00 val. iki 14.00 val. 

Dalyvavo projekto 

vadovė Rimutė 

Pilipavičienė ir 

projekto finansininkė 

Justina Šiaudvytienė 

3. Miestų VVG ir Europos Socialinio fondo 

agentūros atstovų susitikimas nuotoliniu 

būdu 

Tema: „Vietos plėtros strategijų ir 

projektų įgyvendinimo aktualijos“ 

Susitikimas vyko 2020-10-05 

(„Microsoft Teams“ platformoje) 

Nuo 13.00 val. iki 15.00 val. 

Dalyvavo projekto 

vadovė Rimutė 

Pilipavičienė, projekto 

finansininkė Justina 

Šiaudvytienė ir 

projekto 

administratorė Indrė 

Rimkienė 

4. Nuotolinis seminaras „Susirgusi laisvė“ 

skirtas projektų vykdytojams, 

įgyvendinantiems projektus pagal 

priemones „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo administravimas“, „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir 

„Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ 

Darbotvarkė: 

1. Kaip padėti sau neapibrėžtumo 

sąlygose? 

2. Kodėl vienos organizacijos 

sklandžiai prisitaiko pokyčiuose, o 

kitoms nesiseka? Organizacijų 

plastiškumas pokyčių metu pagal 

REVIVE. 

Nuotolinis seminaras vyko 2020-12-03 

(„Zoom platformoje“) 

Nuo 9.00 val. iki 12.15 val. 

 

Seminare dalyvavo 

Vietos projekto 

„Socialinis dialogas: 

partnerystė 

gyvensenos kokybei“ 

partneriai Šilutės 

miesto VVG „Pamario 

kraštas“ 

1. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 2.2.2. veiksmą „Neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų 

darbo vietoje organizavimas ir 

pravedimas“ 

2020-02-06, 2 val. 7 

2. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 2.2.2. veiksmą „Neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų 

2020-02-07, 2 val. 7 
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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 

darbo vietoje organizavimas ir 

pravedimas“ 

3. 2.1.1. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų rengėjams 

Pagal 2.1.1. veiksmą „Socialinių ir 

kitų tikslinei grupei reikalingų 

paslaugų prieinamumo didinimas, 

plėtojant tarpininkavimo, 

konsultavimo paslaugas, ir 

savipagalbos bei socialinių įgūdžių 

ugdymo praktikumų organizavimas 

ir pravedimas pasitelkiant 

savanorius“ 

2020-04-20, 2 val. 9 

4. 2.1.1. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų rengėjams 

Pagal 2.1.1. veiksmą „Socialinių ir 

kitų tikslinei grupei reikalingų 

paslaugų prieinamumo didinimas, 

plėtojant tarpininkavimo, 

konsultavimo paslaugas, ir 

savipagalbos bei socialinių įgūdžių 

ugdymo praktikumų organizavimas 

ir pravedimas pasitelkiant 

savanorius“ 

2020-05-21, 2 val. 9 

5. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 1.2.2. veiksmą „Verslo 

kūrimo ir veiklos planavimo 

projektinių dirbtuvių kūrimas“ 

2020-06-17, 2 val. 6 

6. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 1.2.2. veiksmą „Verslo 

kūrimo ir veiklos planavimo 

projektinių dirbtuvių kūrimas“ 

2020-06-18, 2 val. 6 

7. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui 

skatinimui reikalingų paslaugų 

prieinamumo didinimas, vykdant 

tikslinės grupės informavimą, 

konsultavimą, tarpininkavimą, kitą 

2020-06-19, 2 val. 5 
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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 

pagalbą įdarbinant ir neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų 

darbo vietoje organizavimas ir 

pravedimas“ 

8. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui 

skatinimui reikalingų paslaugų 

prieinamumo didinimas, vykdant 

tikslinės grupės informavimą, 

konsultavimą, tarpininkavimą, kitą 

pagalbą įdarbinant ir neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų 

darbo vietoje organizavimas ir 

pravedimas“ 

2020-06-22, 2 val. 5 

9. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui 

skatinimui reikalingų paslaugų 

prieinamumo didinimas, vykdant 

tikslinės grupės informavimą, 

konsultavimą, tarpininkavimą, kitą 

pagalbą įdarbinant ir neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų 

darbo vietoje organizavimas ir 

pravedimas“ 

2020-10-08, 2 val. 5 

10. 2.1.2. Surengti mokymai skirti vietos 

plėtros projektų vykdytojams 

Pagal 2.2.1. veiksmą „Užimtumui 

skatinimui reikalingų paslaugų 

prieinamumo didinimas, vykdant 

tikslinės grupės informavimą, 

konsultavimą, tarpininkavimą, kitą 

pagalbą įdarbinant ir neformalaus 

profesinio mokymo ir praktikų 

darbo vietoje organizavimas ir 

pravedimas“ 

2020-10-09, 2 val. 5 
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3.2.  Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

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

mėnuo, diena) buvo vykdoma 

3.2.1. Pagal Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių (toliau 

– Taisyklės) IX skirsnį „INFORMAVIMAS APIE MIESTO VVG 

VEIKLĄ“ 2020 m. buvo atliekami šie veiksmai: 

Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31 

3.2.1.1. Pagal Taisyklių 112.1.2. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo patalpinta miesto VVG narių pagal 

atstovaujamus partnerius (kurie atstovauja bendruomeninėms 

organizacijos ir (ar) kitoms nevyriausybinėms organizacijoms; 

asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms; savivaldybės tarybai 

ar savivaldybių taryboms) sąrašas. 

2020-06-17 

3.2.1.2. Pagal Taisyklių 112.1.3. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo patalpinta miesto VVG kolegialaus 

valdymo organo, kuris priiminėja sprendimus su vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimu susijusiais klausimais, narių pagal 

atstovaujamus partnerius (bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos 

nevyriausybinės organizacijos; asociacijos; asocijuotos verslo 

struktūros ir (ar) įmonės; savivaldybės taryba ar savivaldybių tarybos) 

sąrašas. 

2020-06-17 

 

Eil. Nr. Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data  

 

3.2.1.3. Pagal Taisyklių 112.2.1. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo patalpinta vietos plėtros strategijos 

pakeitimai ir vietos plėtros įgyvendinimo ataskaitos. 

Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31 

3.2.1.4. Pagal Taisyklių 112.2.2. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo patalpinti miesto VVG paskelbti kvietimai 

ir jų dokumentai (turi būti skelbiama iki kvietime nurodyto vietos plėtros 

projektinių pasiūlymų teikimo termino pabaigos). 

Nuo 2020-03-23 iki 2020-05-25 

3.2.1.5. Pagal Taisyklių 112.2.3. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo patalpinti miesto VVG patvirtinti vietos 

plėtros projektų sąrašai. 

2020-06-30 

http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
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Eil. Nr. Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data  

 

3.2.1.6. Pagal Taisyklių 112.2.4. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo sukelta visa informacija apie planuojamus 

ir vykusius Šilutės miesto VVG „Pamario kraštas“ visuotinius narių 

susirinkimus ir kolegialaus valdymo organo posėdžius, susijusius su 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimu (susirinkimų (posėdžių) 

darbotvarkės, protokolų išrašai). 

Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31 

3.2.1.7. Pagal Taisyklių 112.2.5. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo sukelta visa informacija apie 

įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos plėtros projektus (projektų 

veiklas, vykdytojus, siekiamus ir pasiektus rezultatus). 

Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31 

3.2.1.8. Pagal Taisyklių 112.2.6. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo sukelta visa informacija apie planuojamus 

renginius, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, miesto 

VVG organizuojamus vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų 

mokymus. 

Nuo 2020-02-06 iki 2020-10-09 

3.2.1.9. Pagal Taisyklių 112.2.7. punktą interneto svetainėje adresu 

www.pamariokrastas.lt buvo sukeltos nuorodos į Europos Sąjungos ir 

nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vietos plėtros strategijų ir 

joms įgyvendinti skirtų vietos plėtros projektų atrankos, finansavimo ir 

įgyvendinimo tvarką. 

Nuo 2020-01-02 iki 2020-12-31 

 

  

http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
http://www.pamariokrastas.lt/
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3.4. 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: 

3.4.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

E
il

. 
N

r.
 

Susirinkimo / 

balsavimo taikant 

rašytinę 

procedūrą data 

Priimti sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – 

nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo 

taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių 

susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  

dalyvavusių narių skaičius 

Santykis tarp 

faktiškai 

dalyvavusių narių 

skaičiaus ir bendro 

narių skaičiaus 

susirinkimo / 

balsavimo 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 

(proc.) 
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1. 2020-02-17 Nr. 1 1. Dėl atnaujintos Šilutės 

miesto vietos veiklos 

grupės „Pamario kraštas“ 

vietos plėtros strategijos 

2016-2023 m. 

patvirtinimo pagal 2019-

12-10 inicijuotą vietos 

plėtros strategijos keitimą. 

7 3 3 1 5 2 2 1 71,42  5 4 1 80  

2. 2020-03-17 Nr. 2 1. Dėl  strategijos 

„Asociacijos Šilutės 

miesto vietos veiklos 

grupės „Pamario kraštas“ 

vietos plėtros 

strategija 2016-2023 m.“  

įgyvendinimo ataskaitos 

už 2019 m. tvirtinimo. 

7 3 3 1 7 3 3 1 100  7 6 1 85,71  
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3. 2020-03-25 Nr. 3 1. Dėl Šilutės miesto 

VVG „Pamario kraštas“ 

veiklos, finansinės ir 

revizoriaus ataskaitų už 

2019 m. patvirtinimo. 

7 3 3 1 6 2 3 1 85,71  6 5 1  83,33  

4. 2020-06-17 Nr. 4 1. Dėl Dariaus 

Steponkaus atšaukimo iš 

Šilutės miesto vietos 

veiklos grupės „Pamario 

kraštas“ valdybos narių. 

2. Dėl Jurgitos Štakienės 

atšaukimo iš Šilutės 

miesto vietos veiklos 

grupės „Pamario kraštas“ 

valdybos narių. 

3. Dėl Šilutės Rotary 

klubo atstovo išrinkimo į 

Šilutės miesto vietos 

veiklos grupės „Pamario 

kraštas“ valdybą. 

4. Dėl UAB „Įtampa“ 

atstovo išrinkimo į 

Šilutės miesto vietos 

veiklos grupės „Pamario 

kraštas“ valdybą. 

7 3 3 1 7 3 3 1 100  7 6 1 85,71  

5. 2020-07-28 Nr. 5 1. Dėl atnaujintos Vietos 

plėtros strategijos 

„Asociacijos Šilutės 

miesto vietos veiklos 

grupės „Pamario kraštas“ 

vietos plėtros strategija 

2016-2023 m.“ 

patvirtinimo pagal Šilutės 

miesto VVG „Pamario 

kraštas“ 2020-07-23 

inicijuotą vietos plėtros 

strategijos keitimą. 

7 3 3 1 7 3 3 1 100  7 6 1 85,71  
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3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkima

s)  / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data 

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 

(proc.) B
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1. Vietos 

plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

atrankos 

valdybos 

posėdis 

2020-01-28 

Nr. 4 

1. Dėl 5 atnaujinto kvietimo 

teikti projektinius pasiūlymus 

vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo 

ataskaitos patvirtinimo. 

2. Dėl papildyto siūlomų 

finansuoti vietos plėtros 

projektų sąrašo Nr. 2 

patvirtinimo. 

9 3 3 3 8 2 3 3 88,89  8 5 3 62,50  

2. 2020-03-04 

Nr. VPP-

2020-1 

1. Dėl Šilutės miesto vietos 

veiklos grupės „Pamario 

kraštas“ vietos plėtros 

strategijos 2016-2023 m. 

Vietos plėtros projektinių 

pasiūlymų vertinimo ir 

atrankos vidaus tvarkos aprašo 

patikslinimo ir Kvietimų Nr. 

10, 11, 12, 13 teikti 

projektinius pasiūlymus 

patvirtinimo. 

9 3 3 3 8 3 2 3 88,89  8 5 3 62,50  
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3. Vietos 

plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

atrankos 

valdybos 

posėdis 

2020-06-30 

Nr. 5 

1. Dėl 10 kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitos 

patvirtinimo. 

2. Dėl siūlomų finansuoti 

projektų sąrašo Nr. 4 

patvirtinimo. 

3. Dėl 11 kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitos 

patvirtinimo. 

4. Dėl siūlomų finansuoti 

projektų sąrašo Nr. 5 

patvirtinimo. 

5. Dėl 12 kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitos 

patvirtinimo. 

6. Dėl siūlomų finansuoti 

projektų sąrašo Nr. 6 

patvirtinimo. 

7. Dėl 13 kvietimo teikti 

projektinius pasiūlymus vietos 

plėtros projektinių pasiūlymų 

vertinimo ataskaitos 

patvirtinimo. 

8. Dėl siūlomų finansuoti 

projektų sąrašo Nr. 7 

patvirtinimo. 

9 3 3 3 7 1 3 3 77,78  7 4 3 57,14  
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4. Vietos 

plėtros 

projektinių 

pasiūlymų 

atrankos 

valdybos 

posėdis 

2020-10-09 

Nr. 6 

1. Dėl siūlomų finansuoti 

projektų atnaujinto sąrašo Nr. 

5 patvirtinimo. 

9 3 3 3 8 2 3 3 88,89  8 5 3 62,50  

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

 

PATEIKIAMI PRIEDAI:   

 

☒ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas 

kiekvieno iš jų lapų skaičius):  

1) Skelbimas rajono laikraštyje „Šilokarčema“ apie ataskaitą, įkeliant nuorodą į svetainę, 1 lapas.  

 

☒ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:  

VRM Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus parengtos 

ataskaitos (2020-02-04):  

1) Stebėsenos rodiklių pasiekimų ataskaita, 2 lapai.      

☐ kitų dokumentų kopijos:  

  

 

_____________________                           __ Antanas Martinkus,  Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ pirmininkas _ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė, pareigos) 


