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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

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

iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

Europos 

Sąjungos 

struktūrinių 

fondų ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(toliau -  paramos 

lėšos) suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui 

numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) 

skaičius, vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE. 

1.1. Uždavinys: SAVANORIŲ PAGALBA DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ASMENŲ INTEGRACIJĄ Į 

VISUOMENĘ. 

1.1.1. Veiksmas: Neįgaliųjų, vienišų žmonių, senjorų užimtumo veiklų organizavimas (įskaitant bendradarbiavimo veiksmus su 

Mažeikių miesto VVG). 

170206,44 € 

 

14800,56 € 

 

4 4 152382,26 14136,48 € 143616,13 € 

 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projekto veiklos numato socialines-kultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, organizuojami mokymai, ekskursijos, aktyvus 

ir pasyvus laisvalaikis. 

2. Strategijos veiksmo numatyta tikslinė grupė yra neįgalieji, vieniši žmonės, senjorai. Projektų veiklos vykdomos neįgaliesiems ir senyvo 

amžiaus žmonėms.  

3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 84,38 %. 

4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, nuosavas prisidėjimas sudaro 95,51 %. 



5. Paramos ir prisidėjimo lėšos nėra panaudotos 100 %, nes vieniems pareiškėjams derinant projektą su Europos socialinio fondo agentūra buvo 

sumažinta paramos suma. 

Projektai įgyvendinami 2022 metais: 

1. „Atrask ir parodyk save – tu gali!“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0104. Pareiškėjas: Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios 

seniūnijos žmonių su negalia bendrija. Sutartis pasirašyta 2020-01-03. Projekto rodikliai 1.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, suplanuota skaičius 1.00 pasiekta 1.00. 1.2. Siekiamas rodiklis: BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 261, pasiekta 261. Projekto sutarties suma- 19 285,71 Eur, finansavimas- 17 742,85  Eur, apmokėta 

išlaidų suma- 14154,32 Eur, nuosavas prisidėjimas- 1094,47 Eur . 

Trumpai apie projektą: „Projekto tikslas - mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujosios Akmenės mieste. Projekte vykdysime 

sekančias veiklas: Fotografijos meno mokymai - išmoks naudotis skaitmeniniu fotoaparatu, fotografuoti mėgstamus objektus, bendrijos šventes, 

renginius, gamtos vaizdus ir kt, pasidarys nuotraukų albumus. Ebru meno mokymai - susipažins su meno priemonėmis, išmoks išgauti įvairius 

ornamentus, norimą foną, kaip vandenyje nutapytus kūrinius nuimti ant popieriaus, drobės ir kt. Siuvimo-sukirpimo mokymai - susipažins su 

siuvimo technika, medžiagų savybėmis, išmoks esminių siuvimo-sukirpimo pagrindų ir kt. Organizuojami renginiai, šventės, išvykos su 

edukacinėmis programomis, vienadienės-poilsinės kelionės prie jūros, sumažins socialinę atskirtį, padidins užimtumą, integruos į visuomenę 

bendrijos senyvo amžiaus, neįgalius asmenis, jų šeimos narius ir neįgalius vaikus. „ 

2. Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios Akmenės mieste, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0111. Pareiškėjas: Akmenės rajono 

socialinių paslaugų namai. Sutartis pasirašyta 2020-01-06. 2.1. Siekiamas rodiklis BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) skaičius 200.00, pasiekta reikšmė 211.00 2.2. Siekiamas rodiklis: projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius1.00, pasiekta reikšmė 1.00. Projekto sutarties suma  58 185,23 Eur., išmokėtas finansavimas 

49121,53  Eur., savivaldybės prisidėjimas 4184,48 Eur. 

Trumpai apie projektą: „Akmenės rajono socialinių paslaugų namų dienos centre bus sudarytos tinkamos sąlygos, atsižvelgiant į neįgaliųjų 

specialiuosius poreikius, jų užimtumui, kūrybiniams gebėjimams ugdyti, jų fiziniam aktyvumui, sveikatinimui, savarankiškumui stiprinti, 

socialinei atskirčiai mažinti. Veiklų įvairovė padės ugdyti ir stiprinti neįgaliųjų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines 

problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene. Stiprinant rekreacinę veiklą, atsiras galimybė žmonėms su fizine negalia ir turintiems 

specialiuosius poreikius, rinktis pasyvų ar aktyvų laisvalaikio būdą, bus sudaromas individualus planas kiekvienam žmogui. Vykdomas projektas 

atitinka veiksmą 1.1.1. Užimtumo didinimas teikiant sociokultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo amžiaus ir nepasiturintiems asmenims 

(įskaitant bendradarbiavimo veiksmus su Mažeikių miesto VVG). Projektas bus vykdomas, siekiant atitikti VVG strategiją, tikslą Nr.1, uždavinį 

Nr. 1.1 ir veiksmą Nr. 1.1.1. Planuojame paruošti 20 savanorių, iš kurių 12 ir įvykdžius projektą savanoriaus teikiant sociokultūrines paslaugas. 

Iš strategijoje numatytų reikalingų socialinių partnerių ar NVO, mūsų veikloje dalyvaus 1 partneris Akmenės rajono moterų klubas 

„Akmenietė“.“ 



3. „SENJORAI MOKOSI: IŠ PRAEITIES Į ATEITĮ“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0116. Pareiškėjas: Akmenės rajono jaunimo ir 

suaugusiųjų švietimo centras. Sutarties pasirašyta 2020-03-03.  

3.1.Siekiamas rodiklis  BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 190.00, pasiekta 195.00. 

3.2.Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiekta 1.00. 

Projekto išlaidų suma- 73 863,17 Eur, finansavimas 67 954,12 Eur, išmokėtas finansavimas- 67954,12 Eur, kitos nuosavo prisidėjimo lėšos 

5909,05 Eur. 

Trumpai apie projektą: „Projekto tikslas - socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų užimtumo didinimas teikiant sociokultūrines 

paslaugas. Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės atstovams bus teikiamos įvairios užimtumo veiklos: Praktinė konferencija „Pasisemk 

įkvėpimo“, Diena su sveikatos specialistais, Respublikinis šiaurietiškas ėjimas su lazdomis (Druskininkai), 5-ių dienų sveikatingumo stovykla 

Šventojoje, išvykos į Lietuvos operos ir baleto teatro spektaklius, Kulinarinio paveldo diena, išvykos po Lietuvą, dainavimo ir šokių studijos, 

užsienio kalbų kursai, kompiuterinio raštingumo užsiėmimai. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti socialinę atskirtį patiriančių 

senyvo amžiaus asmenų užimtumą, naudą gaus 190 asmenų.” 

4. ,, Visiems kartu smagiau '' Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0558. Pareiškėjas: „Asociacija ,,Akmenės aštuoniukė''.   

4.1.Siekiamas rodiklis  BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 20.00, pasiekta 85.00. 

4.2.Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiekta 1.00. 

Projekto išlaidų suma- 15184,62 Eur, finansavimas 13152,37 Eur, išmokėtas finansavimas- 12386,16 Eur., nuosavas prisidėjimas- 1913,60 Eur. 

Apie projektą: „Projekto tikslas- Sociakultūrinių paslaugų ir savanorių pagalbą mažinti socialinę atskirtį, palaikyti socialinį ryši su visuomenę, 

skatinti fizinį aktyvumą, bendravimą per įvairias užimtumo veiklas. Projekto metu bus organizuojami įvairūs būreliai, žaidimai lauke ir 

patalpose, kurie skatins žmonių bendravimą, mažins socialinę atskirtį, taip pat bus organizuojamos ir išvykos.“ 

 

 

 

1.1.2. Veiksmas: Socialinės rizikos šeimų ir vaikų socializacija. 

29980,00 € 

 

2608,00 € 

 

2 2 29990,81 €  2462,51 € 23990,87 € 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektų veiklos numato socialines- kultūrines paslaugas, menines bei pilietiškumą ugdančias veiklas.  Projektai yra skirti socialinės rizikos 

grupės vaikams ir jų šeimoms 

2. Strategijos veiksmo numatyta tikslinė grupė yra socialinės rizikos grupės vaikai ir šeimos, tokiai socialinei grupei ir yra įgyvendinamos 

projektų veiklos. 

3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 80,03 %. 



4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, neprisidėtos lėšos sudaro 5,5%. 

Įgyvendinami projektai: 

1. „Socialinių paslaugų teikimas Naujojoje Akmenėje socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0115. Pareiškėjas: Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras. Sutartis pasirašyta 2020-01-03. Stebėsenos rodikliai: 

1.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 1,00. 

1.2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 20.00, pasiektas 46.00. 

Projekto išlaidų suma 9 881,63 Eur., finansavimas 9 091,09 Eur., išmokėtas finansavimas  9 091,09 Eur, nuosavas prisidėjimas 790,54 

Eur.  

Apie projektą: „ Projekto tikslas - didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimos narių užimtumą, teikiant sociokultūrines paslaugas. 

Projekto įgyvendinimo metu tikslinės grupės atstovams bus teikiamos įvairios užimtumo veiklos: grupinės konsultacijos, diskusijos vaikams ir 

tėvams, sportiniai, loginiai ir kt. žaidimai, išvykos po Lietuvą, asmeninės higienos ir švaros įgūdžių ugdymas, meno terapija, darbščiųjų rankų 

būrelis. Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas pagerinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimos narių užimtumą.“ 

2. „Parodykit mums kelius“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0484. Pareiškėjas Akmenės rajono meno mokykla. Sutartis pasirašyta 2020-

12-02. 

Projekto išlaidų suma 22 571,60  Eur, finansavimas 20 765,87 Eur, išmokėtas finansavimas 14899,78 Eur, nuosavas prisidėjimas 

1295,64 Eur. Stebėsenos rodikliai: 

2.1.Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiekta 1.00. 

2.2.BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 50.00, pasiekta . 

Apie projektą: „Projekto tikslas – suteikti soc. rizikos grupės vaikams ir iš soc. rizikos bei daugiavaikių šeimų vaikams galimybes 

socializuotis, siekiant jų į(si)traukimo į menines bei pilietiškumą ugdančias veiklas. Projekto metu bus įgyvendinamos tokios veiklos:1.0. 

Socializavimas ir pilietiškumo ugdymas Žemaitijos skautų organizacijos nuostatomis;1.1. Paskaitos bei mokymai 2021 m.;1.2. Žygiai 

2021 m.;1.3. Skautiška stovykla projekto dalyviams 2021 m.;2.0. Meno užsiėmimai Akmenės rajono meno mokykloje 2021;2.1. Teatro, 

filmo, animacijos praktika ir terapija 2021 m.;2.2. Savęs pažinimo užsiėmimai 2021 m.;2.3. Stalo žaidimų užsiėmimai 2021 m.;3.1. 

Piešimo terapija 2021 m.;3.2. Muzikos ir dainavimo pagrindai ir terapija 2020 - 2021 m.;“ 

 

1.2. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIŲ DARBINGŲ ASMENŲ UŽIMTUMĄ. 

1.2.1. Veiksmas: Pabėgėlių integracija į darbo rinką ir visuomenę. 

6432,64 € 

 

559,36 € 

 

0 0 - - - 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

Šiam veiksmui 2019-06-10 buvo skelbtas kvietimas, tačiau pareiškėjų nebuvo. 



Iš Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos prieglobsčio skyriaus  2020-03-19 gautas atsakymas į 

užklausimą apie pabėgėlius: „Atsakydamas į jūsų paklausimą Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

informuoja, kad turimais duomenimis Naujosios Akmenės mieste gyvenamosios vietos nėra deklaravęs nė vienas asmuo, kuriam yra suteiktas 

prieglobstis Lietuvos Respublikoje.“.  

 

1.2.2. Veiksmas: Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą. 

71619,24 € 

 

6227,76 € 

 

0 0 - - - 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

2019-06-10 skelbtame kvietime gauta viena paraiška, kuri buvo įtraukta į tinkamų finansuoti paraiškų sąrašą, tačiau pareiškėjai ją atsiėmė iki 

sutarties pasirašymo. Pakartotiniame kvietime  2020 m.  gegužės 11 d. paraiškų negauta. 

1.2.2. Veiksmas “Neaktyvių darbingų asmenų neformalus švietimas, įskaitant profesinį mokymą” iš brauktas iš Naujosios Akemėns miesto 

vietos veiklos grupės strategijos.  

 

 

1.3. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ PRADEDANTIEMS VERSLĄ. 

1.3.1. Veiksmas: Verslo konsultacijos ir mokymai. 

221002,40 € 

 

19217,60 € 

 

1 1 221002,40€ 19217,60€ 194878,97 € 

Informacija apie 1.3.1. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projekto veiklomis numatomos konsultacijos ir mokymai jauno verslo subjektams ir mentorių paruošimas.  

2. Veiksmo tikslinė grupė yra jauno verslo subjektai, šiai grupei ir yra skirtos projekto veiklos. 

3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 88,18 %. 

4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, prisidedama suma 85,87 %. 

Įgyvendinamas projektas: 

1. NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO JAUNO VERSLO SUBJEKTŲ KOMPETENCIJŲ IR KONKURENCINGUMO 

DIDINIMAS, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0113. Pareiškėjas: Akmenės rajono verslininkų asociacija. Sutartis pasirašyta 2020-01-06.  

Rodikliai:  

1.1. Siekiamas BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius 115, pasiektas 96. 

1.2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius 1.00, pasiekta 1.00. 



Projekto išlaidų suma 240 220,00  Eur., finansavimas 221 002,40 Eur., išmokėtas finansavimas  194878,97 Eur, nuosavas 

prisidėjimas 16502,14 Eur.  

Apie projektą: „Projektu siekiama skatinti ekonominį užimtumą Naujojoje Akmenėje. Igyvendinus projektą bus suteikta 

konsultavimo, mokymo ir informavimo paslaugų 115 jauno verslo subjektų atstovams ir darbuotojams bei paruošti 20 savanorių 

mentorių, teiksiančių praktines konsultacijas tikslinės grupės atstovams. Projekto vykdymo metu bus suorganizuota 48 dienos 

mokymų verslo tematika, suorganizuota 3 renginiai „N. Akmenės verslo dienos“, suorganizuoti 6 gerosios patirties vizitai 

savanoriams mentoriams.“ 

 

1.3.2. Veiksmas: Priemonių savarankiškos veiklos vykdymui suteikimas. 

147200,00 € 

 

12800,00 € 

 

4 4 127640,96 € 11102,18 € 

 

 

124963,64 € 

Informacija apie 1.3.2. veiksmo įgyvendinimą: 

1. Projektų veiklos numatytos jauno verslo subjektams suteikiant jiems mokymus, konsultacijas ir priemones verslo pradžiai. 

2. Veiksmo tikslinė grupė yra jauno verslo subjektai, šiai grupei ir yra skirtos projektų veiklos. 

3. Pagal sudarytas sutartis ir strategijoje veiksmui numatytas paramos lėšas, parama panaudota 84,89%. 

4. Pagal sudarytas sutartis ir strategijos veiksme numatytą nuosavą prisidėjimą, prisidedama suma 86,73 %. 

5. Paramos ir prisidėjimo lėšos nėra panaudotos 100 %, nes vieniems pareiškėjams derinant projektą su Europos socialinio fondo agentūra buvo 

sumažinta paramos suma. 

1. „Verslauk įdomiai“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0417. Pareiškėjas: „VšĮ "Tiesus kampas".  Sutartis pasirašyta 2020-11-20 

Projekto išlaidų suma 53 978,00  Eur, finansavimas 49 659,76 Eur Išmokėtas finansavimas 49603,03 Eur, nuosavas prisidėjimas 3939,40 Eur.  

Projekto rodikliai: 

1.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO siekimas skaičius  1.00, pasiektas 1.00. 

1.2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)  siekiamas skaičius 21.00,  pasiektas 21.00 

Apie projektą: ” Projektas „Verslauk įdomiai“ prisideda prie Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo bei Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6.1 uždavinio „Pagerinti 

vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ 

veiklų, skirtų socialinei atskirčiai mažinti. Projekto tikslas – pagalba jauno verslo subjektams: sąlygų sudarymas plėtoti verslumo kompetencijas 

ir vystyti verslą Naujojoje Akmenėje. Tikslinė grupė – jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta Naujoji Akmenė, jų atstovai ir 

darbuotojai. Veiklose dalyvaus ne mažiau 21 tikslinės grupės dalyvis. Projekto metu bus įkurtos metalo gaminių kūrybinės - gamybinės dirbtuvės 

ir gastronomijos artelė (kulinarijos-konditerijos cechas) su visa reikiama įranga metalo, kulinarijos ir konditerijos gaminių gamybai bei mobilių 



paslaugų vystymui. Tikslinė grupė dalyvaus verslumo akademijoje, temos: "Netradiciniai maisto gaminimo sprendimai", "Metalas žvanga 

kitaip" ir "Rinkodara ir finansų valdymas". Tikslinei grupei bus teikiama pagalba randant tiekėjus ir klientus. Jauno verslo subjektai savo 

sukurtus produktus pristatys Šiaulių verslo ir pasiekimų parodoje. Tai galimybė stiprinti bendradarbiavimą su partneriais, užmegzti naujus 

kontaktus, pristatyti produktus verslo ir pasiekimų parodos lankytojams, Lietuvos ir užsienio verslo įmonėms. Visą projekto įgyvendinimo 

laikotarpį vyks susitikimai su mentoriumi. Paramos suteikimas naujai įsikūrusiam verslui (įranga, priemonės, žinių ir įgūdžių suteikimas) padės 

įgyvendinti savo verslo idėjas Naujojoje Akmenėje. Projekto trukmė 24 mėn.“  

2. „Kurkime jauną verslą kartu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0422. Pareiškėjas: „Naujosios Akmenės miesto bendruomenė“. Sutartis 

pasirašyta 2020-11-24. Projekto išlaidų suma  33 090,94 Eur, finansavimas 30 440,94 Eur, išmokėtas finansavimas 29173,65 Eur., 

nuosavas prisidėjimas 2129,47 Eur. 

Projekto rodikliai: 

2.1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 15.00, pasiektas 17.00. 

2.2.  Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,  siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 1.00. 

Apie projektą: „Projekto tikslas- mažinti socialinę atskirtį ir skatinti užimtumą Naujojoje Akmenėje. Tai yra pagalba jauno verslo subjektams: 

sąlygų sudarymas plėtoti verslumo kompetencijas ir vysti verslą Naujojoje Akmenėje.10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas 

naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena  iš Aprašo 

10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų-informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės 

pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams; Nebus tiesiogiai skiriama finansinė parama jauno verslo 

subjektams, jiems bus sudaryta galimybė pasinaudoti patalpomis, reikiama įranga ir priemonėmis, reikalingomis verslo pradžiai iki kol sukaks 

2 metai nuo veiklos pradžios-informavimo, konsultavimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui 

aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams; Projekto tikslinė grupė – jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta Naujoji 

Akmenė.“  

3. Jauno verslo subjektų stiprinimas Naujosios Akmenės mieste Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0435. Pareiškėjas: „Akmenės 

visuomeninių organizacijų sąjunga "Svaja". Sutartis pasirašyta 2020-11-24. Projekto išlaidų suma 24 442,23  Eur, finansavimas 22 

486,85  Eur, išmokėtas finansavimas 22240,53 Eur., nuosavas prisidėjimas 1933,96 Eur. 

3.1.Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,  siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 1.00. 

3.2.BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 10.00, pasiektas 12.00. Apie 

projektą: „Projekto tikslas - suteikti pagalbą verslo pradžiai Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektams. Projekto metu 

vykdomos jauno verslo subjektų mokymo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto 

veiklas bus pagerinta jauno verslo subjektų padėtis darbo rinkoje. Projekto rezultatai: suorganizuota 2 dienų (16 val.) mokymai 

asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo srityje; suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 2 jauno verslo subjektams.“ 



4. „Pagalba jauno verslo subjektams“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0436. Pareiškėjas: Akmenės rajono verslininkų asociacija. 

Sutartis pasirašyta 2020-11-24. Projekto išlaidų suma 25 837,08 Eur, finansavimas 23 770,11 Eur, išmokėtas finansavimas 23770,11 

Eur., nuosavas prisidėjimas (savivaldybės lėšos) 2066,97 Eur. 

Stebėsenos rodikliai: 

4.1. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, siekiamas skaičius 1.00, pasiektas 1.00.  

4.2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) siekiamas skaičius 10.00, pasiektas 10.00. 

Apie projektą: „Projekto tikslas - suteikti pagalbą verslo pradžiai Naujosios Akmenės miesto jauno verslo subjektams. Projekto metu vykdomos 

jauno verslo subjektų mokymo veiklos, suteikiamos savarankiškos priemonės verslo vystymui. Įgyvendinus projekto veiklas bus pagerinta jauno 

verslo subjektų padėtis darbo rinkoje .Projekto rezultatai: suorganizuota 2 dienų (16 val.) bendrieji verslumo mokymai; suteiktos verslo pradžiai 

reikalingos priemonės 3 jauno verslo subjektams.“ 

 

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

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

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

ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir 

pavadinimu. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

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

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

įgyvendinimo laikotarpio) 

 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

1.  ,,Visiems kartu smagiau '' Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0558.  

„Asociacija ,,Akmenės 

aštuoniukė''. 

12386,16 Eur Apie projektą: „Projekto tikslas- Sociakultūrinių 

paslaugų ir savanorių pagalbą mažinti socialinę 

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


 atskirtį, palaikyti socialinį ryši su visuomenę, 

skatinti fizinį aktyvumą, bendravimą per įvairias 

užimtumo veiklas. Projekto metu bus 

organizuojami įvairūs būreliai, žaidimai lauke ir 

patalpose, kurie skatins žmonių bendravimą, 

mažins socialinę atskirtį, taip pat bus 

organizuojamos ir išvykos.“ 

 

Numatytas pasiekti dalyvių skaičius - 20, 

pasiektas 85. 

2.  Sociokultūrinių paslaugų plėtra 

Naujosios Akmenės mieste. 

Akmenės rajono 

socialinių paslaugų 

namai. 

70751,88 € Projekto tikslas: „Užimtumo didinimas teikiant 

sociokultūrines paslaugas neįgaliems, senyvo 

amžiaus žmonėms, mažinant socialinę atskirtį“ 

Sudaryti tinkamas sąlygas, atsižvelgiant į 

neįgaliųjų specialiuosius poreikius, jų užimtumui, 

kūrybiniams gebėjimams ugdyti, padėti patiems 

spręsti socialines problemas. Veiklos: 

1. Komunikacinių įgūdžių formavimas. 

2. Įvairių amatų mokymai ir užsiėmimai. 

3. Maisto gaminimas ir stalo serviravimas. 

4. Teatro terapija. 

5. Muzikos terapija.  

6. Pasyvaus laisvalaikio organizavimas. 

Numatytas dalyvių skaičius - 200, pasiektas 

211. 

 

 

 

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  

Projektuo

se, kurie 

įtraukti į 

vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuot

a pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuos

e ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE. 

1.1. Uždavinys: Savanorių pagalba didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę. 

Rezultato rodikliai: 

Nevyriausybinėse 

organizacijose 

savanoriaujančių 

asmenų skaičius. 

56 asm. 47 asm. 35 asm. 36 asm. Informacija gauta iš trijų projektų pagal 1.1.1 veiksmą ir 

vieno projekto 1.1.2. 

Projektų, kuriais 

bendradarbiaujam

a su kitomis miestų 

VVG skaičius. 

1 1 1 1 Projektas „Sociokultūrinių paslaugų plėtra Naujosios 

Akmenės mieste“ įgyvendina su partneriais. 

BIVP projektų, 

skatinančių 

pabėgėlių 

integraciją, 

skaičius. 

1 0 0 - Nėra įgyvendinamų projektų, kurie skatintų pabėgėlių 

integraciją. 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

5 5 5 5 Veiklas įgyvendino 5 projektai, visuose numatyta pasiekti 

rodiklio reikšmė 1.00. 



dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius. 
 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes). 

671 asm. 697 asm. 697 asm. 779 asm. Vienas iš projektų įgyvendino numatytą pasiekti rodiklį, 

kiti viršijo numatytus rodiklius. 

1.2. Uždavinys: Skatinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą. 

Rezultato rodikliai: 

Persikvalifikavusių 

ar darbo įgūdžius 

pagerinusių BIVP 

projektų dalyvių 

skaičius. 

5 asm. 0 0 0 Nėra įgyvendinamų projektų šiam veiksmui. 

Veiksmas išbrauktas iš Strategijos. 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius. 
 

1 0 0 0 Nėra įgyvendinamų projektų šiam veiksmui. 

Veiksmas išbrauktas iš Strategijos. 

 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes). 

 

160 asm.  0 0 0 Nėra įgyvendinamų projektų šiam veiksmui. 

Veiksmas išbrauktas iš Strategijos. 

 

1.3. Uždavinys: Teikti pagalbą pradedantiems verslą 

Rezultato rodikliai: 



BIVP projektų veiklų 

dalyvių pradėtų 

ekonominių veiklų 

skaičius. 

 

36 0 0 0  

Įmonių / fizinių 

asmenų gavusių 

verslo konsultacijas 

ar / ir mokymus 

skaičius. 

 

150  150  115 (pakeista 

sutartis)  

96  

20 savanorių 

Informacija iš projekto „Jauno verslo subjektų 

kompetencijų ir konkurencingumo stiprinimas Naujosios 

Akmenės mieste“ 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO 

skaičius. 

4 5 5 5 Šį veiksmą įgyvendino 5 projektai, visuose pasiektas 

rodiklis 1.00 

BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant 

visas tikslines 

grupes). 

213  

Po 

Strategijos 

pakeitimo 

158 

206   171 156 Pagal 1.3.1. ir 1.3.2. veiksmus įgyvendinamų projektų 

rodikliai. 

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  



1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ IR SKATINTI UŽIMTUMĄ NAUJOJE AKMENĖJE. 

1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius tenkantis 1000-iui gyventojų. 

Pradinė reikšmė – 87, siekiama reikšmė – 80. 

2. Jaunų asmenų iki 29 m., turinčių bedarbio statusą, dalis nuo visų 

bedarbių skaičiaus. 

Pradinė 

reikšmė – 12,4 proc., siekiama reikšmė – 10 proc. 

 

1. Socialių pašalpų gavėjų skaičius 1000-iui gyventojų- 300. 

(Rodiklis gautis iš Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

sprendimo) 

2. Jaunų asmenų iki 29 metų, turinčių bedarbio statusą, dalis 

nuo visų bedarbių skaičiaus- 20,39 proc. 

Jaunų bedarbių skaičius- 274 

Visų bedarbių skaičius- 1344  

Jaunų asmenų iki 29 metų, turinčių bedarbio statusą nuo visų 

asmenų iki 29 metų skaičius - 9,5 proc. 

 

*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 

   

   

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


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 

(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

3 3 3 

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 3 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Naujosios Akmenės miesto vietos veiklos grupės renginiai pateikti metinėse ataskaitose.  

 

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



( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse 

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai Data  

1. www.naujosiosakmenesvvg.lt NAUJOSIOS AKMENĖS MIESTO 

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ SKELBIA 2021 METŲ ATASKAITĄ 

 

2022-03-26 

2. www.naujosiosakmenesvvg.lt Kvietimas dalyvauti seminare-

konsultacijoje 

 

2022-06-13 

3, www.naujosiosakmenesvvg.lt  Kvietimas dalyvauti konsultacijoje 

 

2022-06-27 

4, www.naujosiosakmenesvvg.lt  KVIETIMAS 

 

2022-08-15 

5, www.naujosiosakmenesvvg.lt Kviečiame į konsultacijas 

 

2022-09-01 

6, www.naujosiosakmenesvvg.lt  Naujosios Akmenės miesto 

bendruomenė kviečia į konsultacijas 

 

2022-09-30 

7. Laikraštis “Vienybė” “Planuojamas Vietos plėtros strategijos rodiklių 

keitimas” 

2022-11-29 

 

 

1.3. 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: 

1.3.1. 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 

sprendim

ai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių 

narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavus

ių narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinki

mo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriam

s, skaičiaus 

ir bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavus

ių narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atst

ovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybė

s tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovams  

1. 2022-12-

08 VS-

19 

1.Dėl 

Naujosios 

Akmenės 

miesto 

vietos 

veiklos 

grupės 

strategijos 

keitimo  

3 1 1 1 3 1 1 1 100% 3 2 1 66,66% 

   

 

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 

susirinki

mo (toliau 

– 

susirinki

mas)  / 

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 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp 

už priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendra

s narių 

skaičiu

s 

Iš jų 

NVO 

atstova

i  

Iš jų 

verslo 

atstova

i 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstova

i 

Iš jų 

verslo 

atstova

i 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkant

ys 

verslui 

ir NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

 

2. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

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

 dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos: 
1. Ekrano nuotrauka iš interneto puslapio akmene.lt 1 psl.; 
2. Ekrano nuotrauka iš interneto puslapio www.naujosiosakmenesvvg.lt 1 psl.; 
3. Visuotinio susirinkimo protokolas VS-20 1 psl. 
4. Efekto rodiklio pagrindimas, ekrano nuotrauka www.uzt.lt 3 psl. 

□ 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)  
 

_______________    _____________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 



 


