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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: PASKATINTI ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR PAGERINTI ĮSIDARBINIMO GALIMYBES 

1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste 

1.1.1. Veiksmas: Naujų verslo ir socialinio verslo iniciatyvų kūrimo skatinimas 

108025 Eur 36975 Eur 2 0 105005 Eur 39995,88 Eur 97526,8 Eur 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos dviejų vietos plėtros projektų veiklos: 

 Viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas „Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste“. Paramos lėšų 

suma projekto finansavimo sutartyje - 53482,52 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje 20286,48 Eur; Panaudota 

paramos lėšų suma 50472,07 Eur. 

 Viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas „Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)“. 

Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 51522,60 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje 19709,40 Eur; 

Panaudota paramos lėšų suma 47054,73 Eur.  

Informacija apie šių projektų vykdytas veiklas 2021 m.: 

- Abiejuose projektuose dalyvauja po penkis jauno verslo subjektus (tikslinė grupė: 1. darbingi bedarbiai ir neaktyvūs; 2. kiti darbingi gyventojai, 

kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos), kurie projekto metu įsteigė jauno verslininko juridinius vienetus: 

Individualias veiklas bei Mažasias bendrijas; 

Projekto „Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste“ įgyvendinamos/įgyvendintos veiklos: 
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 Organizuotos verslo mokymų sesijos, kuriose dalyviai buvo konsultuojami verslo vystymo klausimais; 

 Suteiktos produkto dizaino paslaugos; 

 Pagal poreikį dalyviams suteiktos teisinės paslaugos; 

 Internetiniai puslapiai sukurti visiems poreikį išreiškusiems dalyviams; 

 Buhalterinės paslaugos suteiktos visiems projekto dalyviams; 

 Suteiktos vizualinės medžiagos paslaugos; 

 Verslo plėtros optimizavimo planai bei verslų reklama.  

 

Projekto „Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)“ įgyvendinamos/įgyvendintos veiklos: 

 Pasirašius panaudos sutartis įranga perduota dalyvių valdymui.  

 Projekto dalyviams suteiktos verslo mokymų sesijos. 

 Projekto dalyviams suteiktos planuotos paslaugos ir konsultacijos. 

 Projekte dalyvavo 2 savanoriai; organizuojamos pameistrystės talkos. 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei yra įgyvendinamos. 

3) Iki 2021-12-31 panaudota 93 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų. Sutarčių buvo pasirašyta už 97,2 proc. veiksmui įgyvendinti 

numatytų paramos lėšų. Dėl 2,8 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektus pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu didesne suma negu reikalaujama. 

5) Planuojama panaudoti 97,2 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos.   

1.1.2. Veiksmas: Bendradarbiavimo tinklų, jungiančių vietinius smulkiuosius tiekėjus ir vietinius pardavėjus, kūrimas 

29800 Eur 10200 Eur 1 0 27551,60 Eur 10448,4 Eur 11777,48 Eur 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 
Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtos įgyvendinti Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projekto „Zarasų interneto prekybos tinklas“ projekto 

veiklos. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 27551,60 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje 10448,4 Eur; 

panaudota paramos lėšų suma 11777,48 Eur. 

Informacija apie projekto vykdytas veiklas 2021 m.: 

2021 m. 05 mėn. vyko projekto pristatymo renginys. 

2021 m. 06-12 mėn. vyko mokymai, diskusijos bei individualios konsultacijos projekto dalyviams – jauno verslo subjektams (su dalyviais 

pasirašyti susitarimai dėl dalyvavimo projekte). 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei yra įgyvendinamos. 

3) Iki 2021-12-31 panaudota 42,75 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų. Sutarčių buvo pasirašyta už 92,46  proc. veiksmui įgyvendinti 

numatytų paramos lėšų. Dėl 7,54 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektus pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu didesne suma negu reikalaujama. 

5) Planuojama panaudoti 92,46  proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos.   

1.1.3. Veiksmas: Naujai veikiančio verslo stiprinimas 



4 
 

11175 Eur 3825 Eur 1 0 10486,98 Eur 3781,02 Eur 7954,50 Eur 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintos Viešosios įstaigos „Neformalaus ugdymo namai“ projekto „Smulkaus verslo konsultavimas 

Zarasuose“ veiklos. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 10486,98 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje 

3781,02 Eur; panaudota paramos lėšų suma 7954,50 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga:2021-06-18. 

Informacija apie projekto vykdytas veiklas 2021 m.: 

 Organizuoti mokymai (grupinis konsultavimas) pagal reikiamas kompetencijas naujam verslui. 

 Suteiktos individualios konsultacijos pradedančiam verslui.  

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei įgyvendintos. 

3) Panaudota 75,85 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutartis buvo pasirašyta už 93,8 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų 

paramos lėšų. Dėl 6,2 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektą pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisidės nuosavu piniginiu įnašu, kurio dalis šiek tiek mažesnė (0,39 proc) už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5) Panaudota 93,8 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

1.2. Uždavinys: Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją 

1.2.1. Veiksmas: Iniciatyvų, skirtų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių, darbo įgūdžių įgijimui, rėmimas 

37250 Eur 12750 Eur 1 0 36858 Eur 12750 Eur 34155,27 Eur 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos Viešosios įstaigos „Inovatorių slėnis“ projekto „Socifakcija“ veiklos. Paramos lėšų suma 

projekto finansavimo sutartyje - 36858,00 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 12750 Eur. Panaudota paramos lėšų 

suma 34155,27 Eur.  

Informacija apie projekto vykdytas veiklas 2021 m.: Mentoriaus ir kitų projekte dirbančių asmenų tarpininkavimas įsidarbinant bei kitos veiklos, 

skatinančios dalyvių ekonominį užimtumą. Asmenų, dalyvavusių įgūdžių ugdymo ir motyvavimo stovyklose,  po 14 dienų. 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei įgyvendinamos. 

3) Iki 2021-12-31 panaudota 92,67 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutartis buvo pasirašyta už 98,9 proc. veiksmui įgyvendinti 

numatytų paramos lėšų. Dėl 1,1 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektą pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu tokia dalimi, kokia yra numatyta strategijoje (100 

proc.). 

5) Planuojama panaudoti 98,9 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

1.2.2. Veiksmas: Sunkiausią socialinę atskirtį (pvz. pabėgėliai, buvę nuteistieji ir kt.) patiriančių žmonių įtraukimas į ekonominę ir socialinę 

veiklą 

11175 Eur 3825 Eur 1 0 11088,05 Eur 3911,95 Eur 8657,44 Eur 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 
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1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projekto „Draugiška bendruomenė“ veiklos. Paramos 

lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 11088,05 Eur; prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 3911,95 Eur; panaudota 

paramos lėšų suma - 8 657,44 Eur.  

Informacija apie projekto vykdytas veiklas 2021 m.: 

 Įvyko 12 bendruomenės susibūrimų. 

 Projekto veiklos neesminiu keitimu pratęstos nuo 2021-12-04 iki 2022-01-18. 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei įgyvendinamos. 

3) Iki 2020-12-31 panaudota 78 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutartis buvo pasirašyta už 99,2 proc. veiksmui įgyvendinti 

numatytų paramos lėšų. Dėl 0,8 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektus pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu didesne suma negu reikalaujama. 

5) Planuojama panaudoti 99,2 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

1.2.3. Veiksmas: Zarasų miesto gyventojų perkvalifikavimas į laisvas (kuriamas) darbo vietas 

11175 Eur 3825 Eur 0 1 5028,55 Eur 1769,86 Eur 5028,55 Eur 

Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos/įgyvendintos Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projekto „Persikvalifikuok“ veiklos. 

Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 5028,55 Eur (pirminė sutarties suma buvo didesnė, tačiau ji sumažinta 2020 m. rudenį 

atlikus sutarties keitimą); prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 1769,86 Eur; panaudota paramos lėšų suma – 5028,55 Eur.  

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei buvo įgyvendintos 2020 m. Projekto veiklų pabaigos data 2020-11-21, galutinio MP 

pateikimo data 2021-01-20. 

3) Iki 2021-12-31 panaudota 100 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutartis pasirašyta už 45 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų 

paramos lėšų. Dėl 55 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektą pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu tokia dalimi, kokia yra numatyta strategijoje. 

5) Panaudota 45 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

2. Tikslas: MAŽINTI ESAMĄ ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste 

2.1.1. Veiksmas: Teikti socialines paslaugas (aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 

asmens (šeimos) namuose ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems Zarasų miesto gyventojams.  

67050 Eur 22950 Eur 0 1 15014 Eur 8013,60 Eur 15014 Eur 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos Viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projekto „Bendruomeninių 

socialinių paslaugų sistema Zarasuose“ veiklos. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 15014,00 Eur; Prisidėjimo lėšų suma 

projekto finansavimo sutartyje -  8013,60 Eur; panaudota paramos lėšų suma – 15014,00 Eur. Projekto veiklos įvykdytos 2020 m.  

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei buvo įgyvendintos 2020 m. Projektas baigtas 2021-03-04. 
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3) Iki 2021-12-31 panaudota 100 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutartis buvo pasirašyta už 22,4 proc. veiksmui įgyvendinti 

numatytų paramos lėšų. Dėl 77,6 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektq pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu ne mažesne suma negu reikalaujama. 

5) Planuojama panaudoti 22,4 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

PASTABA: Šiam veiksmui įgyvendinti buvo planuojamas įgyvendinti Viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ 

projektas „SENJORŲ BARAKAS“ (prašomas finansavimas 49894,14 Eur), tačiau su Agentūra projekto finansavimo sutartis nebus pasirašyta, 

projektas nebus įgyvendinamas. 

2.1.2. Veiksmas: Teikti informavimo paslaugas tikslinės grupės atstovams apie socialines ir kitas viešąsias paslaugas.  

7450 Eur 2550 Eur 1 1 7432,10 Eur 2567,90 Eur 5358,63 Eur 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendintos dviejų projektų veiklos. 

 Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projekto „Socialinės ir kitos viešosios paslaugos – ŠTAI ČIA“ paramos lėšų suma projekto 

finansavimo sutartyje – 4470 Eur; prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 1530 Eur., panaudota paramos lėšų suma – 

4470 Eur. Projekto baigimo data 2020-11-23. Projekto veiklos įvykdytos 2020 m.  

 Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projekto „Socialinės ir kitos viešosios paslaugos – ŠTAI ČIA (2 dalis)“ paramos lėšų suma 

projekto finansavimo sutartyje – 2962,10 Eur; prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 1037,90 Eur; panaudota paramos 

lėšų suma - 888,63 Eur. 2) Informacija apie projekto vykdytas veiklas 2021 m.: Modernizuota platforma, sukurta galimybė siųsti 

informacines žinutes apie sociokultūrines veiklas Zarasuose. 

3) Iki 2020-12-31 panaudota 72 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, tačiau sutarčių buvo pasirašyta už 99,7 proc. veiksmui 

įgyvendinti numatytų paramos lėšų. Dėl 0,3 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektus pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu ne mažesne suma negu reikalaujama. 

5) Planuojama panaudoti 99,7 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

2.2. Uždavinys: Vykyti socialinės atskirties mažinimą, skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomeninį 

gyvenimą 

2.2.1. Veiksmas:  Teikti sociokultūrines paslaugas tikslinės grupės atstovams pasitelkiant savanorius  

52150 Eur 17850 Eur 1 2 47223,96 Eur 22451,36 Eur 42892,88 Eur 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinamos dviejų vietos plėtros projektų veiklos: 

 Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projektas „Reikalingi žmonės“. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 14657,32 

Eur; prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 5100,00 Eur.; panaudota paramos lėšų suma – 13884,68 Eur. Projekto 

pabaigos data 2021-03-02. 

 Zarasų rajono kultūros bendrijos „Sėla“ projektas „Atrask paguodą“. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 21769,64 

Eur; prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 7451,36 Eur.; panaudota paramos lėšų suma – 18211,20 Eur. 
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 Informacija apie projekto vykdytas veiklas 2021 m.: Pravesti 29 šokių mokymai. Po repeticijų organizuoti pietūs dalyviams. Dalyvauta 

6 miesto šventėse. Apie dalyvavimą buvo skelbiama iškabinant plakatus ir dalijant skrajutes Zarasuose. Organizuota išvyka į Valstybinį 

Kauno muzikinį teatrą operetės „Misteris X“ peržiūrai bei 2 dienų išvyka į Nidą, kurios metu buvo surengtas susitikimas su Nidos TIC 

Agilos vyresniųjų liaudiškų šokių grupe „Kalnapušė“. 

 2019-12-04 baigtas įgyvendinti Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Veiklūs neįgalieji ir senjorai – veikli 

bendruomenė“. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 10797,00 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje 

- 9900 Eur. 2019 m. panaudota paramos lėšų – 10797,00 Eur. 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei įgyvendinamos / įgyvendintos. 

3) Iki 2021-12-31 panaudota 90,8 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutarčių buvo pasirašyta už 90,5 proc. veiksmui įgyvendinti 

numatytų paramos lėšų. Dėl 4,5 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektus pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu didesne suma negu reikalaujama. 

5) Planuojama panaudoti 90,5 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

2.2.2. Veiksmas: Interaktyvių kūrybinių veiklų organizavimas pasitelkiant Zarasų viešąją infrastruktūrą, naujai atsirasiančias erdves.  

18625 Eur 6375 Eur 0 2 17711,61 Eur 6877,76 Eur 17711,61 Eur 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 
1) Dviejų vietos plėtros projektų veiklos įgyvendintos 2020 m.: 

 Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Šiuolaikinė biblioterapija – socialinei atskirčiai mažinti“. Paramos lėšų 

suma projekto finansavimo sutartyje – 10753,41 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje - 4432,00 Eur; panaudota 

paramos lėšų suma – 10753,41 Eur.  Informacija apie projekto vykdytas veiklas - įgyvendinimo ataskaitoje už 2019 metus. Projekto 

baigimo data 2020-01-27. 

 Viešosios įstaigos „Sprendimų centras“ projektas „Darnios šeimos stovykla“. Paramos lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 

6958,20 Eur; Prisidėjimo lėšų suma projekto finansavimo sutartyje – 2445,76 Eur.; panaudota paramos lėšų suma – 6958,20 Eur. 

Informacija apie projekto vykdytas veiklas: 2020 m. vasario – birželio mėn. vyko palaikomo ryšio susitikimai su projekto dalyviais. 

Projekto pabaigos data 2020-07-30. 

2) Strategijoje numatytos veiklos numatytai tikslinei grupei įgyvendintos. 

3) Panaudota 100 proc. veiksmui įgyvendinti skirtų paramos lėšų, sutarčių pasirašyta už 95,1 proc. veiksmui įgyvendinti numatytų paramos lėšų. 

Dėl 4,9 proc. paramos lėšų dalies nesudaryta projektų finansavimo sutarčių. 

4) Projektus pagal šį veiksmą įgyvendinantis pareiškėjas prisideda nuosavu piniginiu įnašu didesne suma negu reikalaujama. 

5) Panaudota 95,1 proc. Strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. 

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

veiksmų), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, 

tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius 

ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. Puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-
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strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir 

pavadinimu. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

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

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

įgyvendinimo laikotarpio) 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

1. „Reikalingi žmonės“ Viešoji įstaiga 

„Sprendimų centras“ 

14657,32 Eur Projekto tikslas – pasitelkiant savanorius mažinti 

socialinę atskirtį teikiant sociokultūrines paslaugas 

tikslinės grupės atstovams. Tikslui pasiekti apmokyti 

savanoriai, kurie padėjo socialinę atskirtį bei 

judėjimo negalią turintiems asmenims dalyvauti 

sociokultūrinėse veiklose.  

Projektas buvo skirtas dvejoms tikslinėms grupėms: 

Zarasų mieste gyvenančioms šeimoms, kurios vienaip 

ar kitaip patiria socialinę atskirtį (dėl mažų pajamų ar 

pan.) ir judėjimo negalią turintiems asmenims. 

Projekto veiklose sėkmingai dalyvavo 73 unikalūs 

asmenys (BIVP projektų veiklų dalyviai, įskaitant 

visas tikslines grupes). 

Projekto įgyvendinimo metu veikė dvi savanorių 

komandos: 

– Viena projekto savanorių komanda bendravo su 

socialinę atskirtį patiriančiomis šeimomis padedant 

jiems susitvarkyti kasdienę buitį, pagerinti savo 

socialinius įgūdžius bei drąsiau jaustis ir aktyviau 

dalyvauti visuomenės gyvenime. 

– Antra projekto savanorių komanda rūpinosi 

judėjimo negalią turinčiais asmenimis ir jų 
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pavėžėjimu į Zarasų mieste bei rajone vykstančius 

renginius, užsiėmimus ir kt., siekiant, kad judėjimo 

negalia nebūtų kliūtis dalyvauti visuomenės gyvenime.  

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

ištrinkite. 

 

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

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio 

pavadinimas  

Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, 

kurie įtraukti 

į vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamu

ose ir 

baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: PASKATINTI ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR PAGERINTI ĮSIDARBINIMO GALIMYBES 

1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Zarasų mieste 

Rezultato rodikliai: 
1-R-1 

Naujų įmonių 

steigimosi sparta 

(2015 m. - 3) 

2022 m. - 5   5 Remtasi projektų vykdytojų pateikta informacija apie pasiektus 

rodiklius 

1-R-2 

Su verslo liudijimu 

dirbantys ir 

individualia veikla 

užsiimantys 

asmenys (2015 m. - 

956) 

2022 m. 

- 1150 
  1226 https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-moketoju-registravimo-statistika-

2019-m 

Produkto rodikliai: 
1.1-P-1 Projektai, 

kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino 

2022 m. - 3 3 3 3 Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste“ – 1 NVO; 

https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-moketoju-registravimo-statistika-2019-m
https://www.vmi.lt/cms/mokesciu-moketoju-registravimo-statistika-2019-m
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socialiniai partneriai 

ar NVO (2015 m. - 

0) 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)“ – 1 NVO; 

- VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ projektas „Smulkaus verslo 

konsultavimas Zarasuose“ – 1 NVO. 

1.1-P-2 BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines 

grupes) (2015 m. - 

0). 

2022 m. - 20 25 45 32 Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste“ – 5 dalyviai; 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)“ – 5 dalyviai; 

- VšĮ „Neformalaus ugdymo namai“ projektas „Smulkaus verslo 

konsultavimas Zarasuose“ – 10 dalyvių. 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projektas „Zarasų interneto prekybos 

tinklas“ - 25 dalyviai. 

1.1-P-3 BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai, pradėję 

naują verslą (2015 

m. – 0) 

2022 m. - 10 15 15 0 Zarasų miesto vietos veiklos grupė, siekdama minimizuoti strategijos 

įgyvendinimo rodiklių nepasiekimo rizikas, inicijuoja Strategijos keitimą, 

kuriame produkto rodiklio 1.1-P-3 mažinama nuo 15 iki 10. 

Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste“ – 5 dalyviai; 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Smulkaus verslo kūrimas Zarasų mieste (2 dalis)“ – 5 dalyviai; 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projektas „Zarasų interneto prekybos 

tinklas“ - 5 dalyviai. 

1.1-P-4 

Bendradarbiavimo 

tinklas, jungiantis 

vietinius 

smulkiuosius 

tiekėjus ir vietinius 

pardavėjus ar 

perdirbėjus (2015 m. 

– 0) 

2022 m. - 1 1 1 0 Rodiklio reikšmę pasieks šis įgyvendinamas projektas: 

VšĮ „Sprendimų centras“ projektas „Zarasų interneto prekybos tinklas“ – 1 

tinklas.  

1.2. Uždavinys: Suteikti Zarasų miesto gyventojų įsidarbinimui reikalingus įgūdžius ir informaciją 
Rezultato rodikliai: 
1-R-3 BIVP 

projektų  veiklų 

dalyviai, kurių 

padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo, 

praėjus 6 mėn. po 

2022 m. - 40     
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dalyvavimo ESF 

veiklose. 

Produkto rodikliai: 
1.2-P-1 Projektai, 

kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO (2015 m. - 

0) 

2022 m. - 2 3 3 3 Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- VšĮ „Inovatorių slėnis“ projektas „Socifakcija“ – 1 NVO. 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Persikvalifikuok“ – 1 NVO. 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Draugiška bendruomenė“ – 1 

NVO. 

1.2-P-2 BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines 

grupes) (2015 m. - 

0) 

2022 m. - 44 44 42 75 Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- VšĮ „Inovatorių slėnis“ projektas „Socifakcija“ – 30 dalyvių. 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Persikvalifikuok“ – 5 dalyviai. 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Draugiška bendruomenė“ – 40 

dalyviai. 

1.2-P-3 Asmenys, 

atlikę darbo 

įgūdžiams įgyti 

skirtą praktiką ar 

savanorytę (2015 m. 

- 0) 

2022 m. - 20 20 

 

20 20 Rodiklio reikšmę planuojama pasiekti VšĮ „Inovatorių slėnis“ projektu 

„Socifakcija“ – 20 asmenų. 

1.2-P-4 

Perkvalifikuoti ar 

darbo įgūdžius 

įgiję/patobulinę 

asmenys 

(2015 m. – 0) 

 

2022 m. - 30 30 30 20 Rodiklio reikšmę pasieks įgyvendinamas projektas VšĮ „Inovatorių slėnis“ 

projektu „Socifakcija“ – 30 asmenų. 

 

2.1. Uždavinys: Didinti socialinių ir kitų viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Zarasų mieste 
Rezultato rodikliai: 
2-R-1 Socialinių 

partnerių 

organizacijose ar 

NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 

6 mėn. po 

iki 2022 m. 

pab. 10 proc. 

veiklose 

dalyvavusių 

asmenų 

įsitrauks į 

savanorystę 
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dalyvavimo ESF 

veiklose 

Produkto rodikliai: 
2.1-P-1 Projektai, 

kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO (2015 m. - 

0) 

2022 m. - 2 3 3 3 Rodiklio reikšmę pasieks šie projektai: 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Bendruomenių socialinių paslaugų sistema Zarasuose“ -  1 NVO 

(projekto baigimo data: 2021-03-04). 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Socialinės ir   kitos viešosios 

paslaugos – ŠTAI ČIA“ – 1 NVO (projekto baigimo data: 2020-11-

23). 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Socialinės ir   kitos viešosios 

paslaugos – ŠTAI ČIA (2 dalis)“ – 1 NVO. 

2.1-P-2 BIVP 

projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines 

grupes) (2015 m. - 

0) 

2022 m. - 100 130 130 153 Rodiklio reikšmę pasieks šie projektai: 

- VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ projektas 

„Bendruomenių socialinių paslaugų sistema Zarasuose“ -  79 

dalyvių; (projekto baigimo data: 2021-03-04) 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Socialinės ir   kitos viešosios 

paslaugos – ŠTAI ČIA“ – 62 dalyvių (projekto baigimo data: 2020-

11-23).; 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Socialinės ir   kitos viešosios 

paslaugos – ŠTAI ČIA (2 dalis)“ – 12 dalyvių. 

2.2. Uždavinys: Vykyti socialinės atskirties mažinimą, skatinant socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomeninį 

gyvenimą 
Rezultato rodikliai: 
2-R-2 Asmenys, 

Zarasų mieste 

gaunantys socialines 

paslaugas, skirtas 

soc. atskirties 

mažinimui (2014 m. 

– 1274) 

2022 m. - 

1644 
    

Produkto rodikliai: 
2.2-P-1 Projektai,  

kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai 

ar NVO (2015 m. - 

0) 

2022 m. - 4 4 4 4 Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Veiklūs 

neįgalieji ir senjorai – veikli bendruomenė“ – 1 NVO (projekto 

baigimo data: 2019-12-04); 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Reikalingi žmonės“ – 1 NVO; 

(projekto baigimo data: 

- Zarasų rajono kultūros bendrijos „Sėla“ projektas „Atrask 

paguodą“ – 1 NVO; 
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- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Darnios šeimos stovykla“ – 1 

NVO (projekto baigimo data: 2020-07-30). 

2.2-P-2 BIVP  

projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines 

grupes) (2015 m. - 

0) 

2022 m. - 175 175 175 184 Rodiklio reikšmę pasieks šie įgyvendinami projektai: 

- Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Veiklūs 

neįgalieji ir senjorai – veikli bendruomenė“ – 20 dalyvių (projekto 

baigimo data: 2019-12-04); 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Reikalingi žmonės“ – 73 

dalyvių; (projekto baigimo data: 2020-12-31); 

- Zarasų rajono kultūros bendrijos „Sėla“ projektas „Atrask 

paguodą“ – 30 dalyvių; 

- VšĮ „Sprendimų centras“ projekto „Darnios šeimos stovykla“ – 40 

dalyvių (projekto baigimo data: 2020-07-30); 

- Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas 

„Šiuolaikinė biblioterapija socialinei atskirčiai mažinti“ - 21 

dalyvių (projekto baigimo data: 2020-01-27). 
*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad 

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

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

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

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: PASKATINTI ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR PAGERINTI ĮSIDARBINIMO GALIMYBES 

1-E-1 Darbuotojų skaičius veikiančiose įmonėse Zarasų r. sav. 20 , 

skaičius: 2015 m. – 1796, siektina reikšmė 2022 m. - 1850. 

1-E-2 Nedarbo lygis Zarasų mieste lyginant su Lietuvos vidurkiu, proc.: 

2015 m. - 139,8 proc., siektina reikšmė 2022 m. - 100 proc., t. y. iki 

pabaigos nedarbo lygis susilygins su Lietuvos vidurkiu. 

(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) 
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2. Tikslas: MAŽINTI ESAMĄ ZARASŲ MIESTO GYVENTOJŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 

2-E-1 Teigiamas soc. atskirties ir skurdo situacijos vertinimas, proc.: 2015 

m. – 16, siektina reikšmė 2022 m. – 30. 

(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) 

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

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

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

nurodytais atitinkamais tikslais, rodikliais. 

 

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 

   

   

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

ištrinkite. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

10 4 7 
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(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

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.: 

10 4 7 

 

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 

     

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų 

ir vykdytojų gebėjimų 

stiprinimo veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė 

(tiksli data, val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

     

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

ištrinkite. 

 

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:  

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

ataskaitose) 
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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. Informacija apie šaukiamą Zarasų miesto VVG Visuotinį narių 

susirinkimą, svetainėje https://zmvvg.wordpress.com/ 

2021-03-09 

2. Informacija apie šaukiamą Zarasų miesto VVG Tarybos narių 

susirinkimą, svetainėje https://zmvvg.wordpress.com/ 

2021-03-17 

3. Informacija apie patvirtintą Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. 

strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus, svetainėje 

https://zmvvg.wordpress.com/ 

2021-03-18 

4. Informacija apie patvirtintą Zarasų miesto vietos plėtros 2016-2022 m. 

strategijos metinę įgyvendinimo ataskaitą už 2020 metus, svetainėje, 

laikraštyje ZARASŲ KRAŠTAS 

2021-03-19 

5. Informacija apie baigtą projektą „Reikalingi žmonės“, svetainėje 

https://zmvvg.wordpress.com/ 

2021-04-08 

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

jas ištrinkite. 

 

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

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

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

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

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

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 / 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

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  

https://zmvvg.wordpress.com/
https://zmvvg.wordpress.com/
https://zmvvg.wordpress.com/
https://zmvvg.wordpress.com/
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balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

1. 2021-03-15 Patvirtinta 

Zarasų miesto 
vietos plėtros 

2016-2022 m. 

strategijos 
įgyvendinimo 

ataskaita už 

2020 metus.  

   21                 10             4                7 

 

 

 

     15             9             2             4 71,4 

proc. 

     15                 11                4 73,3 proc. 

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

 

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. 2021-03-19 1.Dėl Zarasų 

miesto VVG 

sudaryto 
vietos plėtros 

projektų 

sąrašo 
pakeitimo. 

 

   6                   2                 2                    2        4                    1                 2                    1 66,6 proc.        4                     3                       1        75 proc. 
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4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

 

PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 

 

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

nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

□ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų 

skaičius. Dokumentų, kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos 

iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje pakartotinai pateikti nereikia.)  

 

□ kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 


