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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

Strategijoje
veiksmui
numatyta
savivaldybės
Europos
biudžeto lėšų, kitų
Sąjungos
viešųjų lėšų ir
struktūrinių
lėšų
fondų ir Lietuvos privačių
(toliau
Respublikos
prisidėjimo lėšos)
valstybės
suma, Eur

Įgyvendinamų
Baigtų
projektų
vietos
plėtros skaičius, vnt.
projektų (toliau –
projektas)
skaičius, vnt.

Paramos
lėšų
suma, už kurią
sudaryta projektų
finansavimo
sutarčių, Eur

Prisidėjimo lėšų Panaudota
suma, numatyta paramos
sudarytose
suma, Eur
projektų
finansavimo
sutartyse, Eur

lėšų

biudžeto
lėšų
(toliau - paramos
lėšos) suma, Eur

1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.
1.1. Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.
1.1.1. Veiksmas: Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių
medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams
(ypatingai signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą.
151442,96
40802,70
3
0
151442,96
40802,70
95049,85
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami projektai. 2020 m. pasiekti stebėsenos rodikliai (BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes):
1. Miesto ateljė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0005). Pareiškėjas: Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros Šiaulių filialas.
Partneriai: Uždaroji akcinė bendrovė "ELVA". Socialinės integracijos centras (asociacija). Sutarties įsigaliojo 2018-07-30.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 35 dalyviai (iš 40 dalyvių). MP (2021-10-18) – 35 asm.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantys Šiaulių miesto gyventojai (toliau - TG). T.y. Šiaulių miesto
vietos plėtros strategijos 1 tikslo, 1.1 uždavinio, 1.1.1 veiksmo aprašyme apibrėžta tikslinė grupė darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie
dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.
Veiklos: Socialinė siuvykla; Atvira dirbtuvė: Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos „Asmenybės saviugdos ir verslumo gebėjimų
plėtotė karjeros projektavime“, „Manyje yra daugiau“), neformalus profesinis mokymas; Įgūdžių atiduotuvė; Idėjų palėpė.
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2020 m. Projektas dalyvavo kampanijos „Metas keisti“ pilietinių iniciatyvų konkurse https://metaskeisti.lt/iniciatyva/projektas-miesto-atelje
Viešinimas: https://nrda.lt/miesto-atelje-2/; http://www.siauliaivvg.lt/naujienos/duris-atvere-miesto-atelje/; http://www.siauliaivvg.lt
Apie projektą ir jo sėkmės istoriją 2020 m. rašyta spaudoje:
1. https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/aktyvi-bendruomene/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekeszenkla.d?id=85838391&fbclid=IwAR3xRxvmhAG4Gri7qVZAA6q7dakT7DaqhyW_fsM5_iUOWN-LBWGlC9lwazY
2. https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2020/12/09/news/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla-17433703/
3. http://www.miestobendruomene.lt/2020/12/03/projektas-dalyve-paskatino-siekti-svajones-kurti-prekes-zenkla/
2. "Kitas aš" (08.6.1-ESFA-V-911-04-0006). Pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai. Partneriai: Regbio klubas
"Baltrex". Vaikų sporto klubas "Gytariai". Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukta 70 dalyvių (iš 99 dalyvių). MP (2021-11-30) – 51 asm. Faktiškai įtraukta daugiau
asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai (ypatingai signalinės ir
socialinės rizikos šeimomos).
Veiklos: Šeimos gyvenimo įgūdžių ugdymas (Atsakingos tėvystės mokymai; Psichologinės pagalbos šeimai mokymai; Šeimos socialinių
įgūdžių ugdymo ir palaikymo mokymai; Alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos mokymai); Bendrųjų kompetencijų ir
profesinių įgūdžių ugdymas (Savanoriška veikla kompetencijų ir amatų ugdymui; Maisto gamybos pagrindų grupiniai užsiėmimai); Vaikų
priežiūros paslauga (Grupiniai užsiėmimai vaikų ugdymui); Verslumo ugdymas ir apsilankymas Šiaulių miesto įmonėse, susipažystant su
galima darbine veikla Šiaulių miesto VVG teritorijoje; Savanorių teorinis ir praktinis mokymas.
Viešinimas: http://www.svgn.lt/lt-lt/apie-mus/projektai/projektas-kitas-as-2; http://www.siauliaivvg.lt
3. Šeimos LOGOritmas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0009). Pareiškėjas: Socialinės integracijos centras (asociacija). Partneriai: Šiaulių apygardos
probacijos tarnyba. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Šiaulių regbio ir žolės riedulio (buvusi Šiaulių sporto mokykla „Klevas“).
Sutartis įsigaliojo 2018-11-27.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 43 dalyviai (iš 36 dalyvių). MP (2021-10-27) – 43 asm.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi Šiaulių m. gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali
savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu.
Veiklos: Šeimų sportas - erdvė pozityvių santykių kūrimui; Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas
gaunant; Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime“; Individualus profesinis konsultavimas; Savanorių
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mokymai „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“; Renginys „Socialinis žadintuvas“.
Viešinimas: http://integracija.info/projektasLOGO0009.html; http://www.siauliaivvg.lt.
2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM
raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 151442,96 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 40802,70 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 13393,99 Eur.
2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 27408,71 Eur.
1.2. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.
1.2.1. Veiksmas: Sociokultūrinių, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir veiklų, skatinančių pagalbą sau per pagalbą kitam, vykdymas, siekiant
integruoti socialinę atskirtį patiriančius darbingus pensinio amžiaus asmenis.
55027,18
11862,19
2
0
55027,18
11862,19
53598,44
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami projektai:
1. Senjorų agapė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0001). Pareiškėjas: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Partneriai: „ŠVIESA“,, Šiaulių mokytojų
pensininkų klubas. VšĮ Šiaulių Jėzuitų mokykla. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 59 dalyviai (iš 60 dalyvių). MP (2021-11-15) – 59 asm.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems pensinio amžiaus asmenims.
Veiklos: Senjorų pusryčiai; Senjorų akademija (skaitmeninis raštingumas; kultūrinio sąmoningumo ir raiškos klubas); Pasimatuok savanorystę
(mokymai „Savanorystė – kelias į ateitį“; praktinė savanorystė); Senjorų dūzgės.
Viešinimas: https://www.siauliujezuitumokykla.lt/; http://www.siauliaivvg.lt.
2. Kelio žvaigždė (08.6.1-ESFA-V-911-04-0003). Pareiškėjas: MENINĖS TEKSTILĖS DIRBTUVĖS "ARASAI". Partneriai: Šiaulių dailės
mokykla. VšĮ Šiaulių letenėlė. Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 132 dalyviai (iš 60 dalyvių). Dalyvių įtraukta daugiau nei planuota, kadangi buvo
didelis susidomėjimas veiklomis. MP (2021-10-26) – 75 asm. Faktiškai įtraukta daugiau, kadangi nuo MP iki metų pabaigos nebuvo suvestos
visos dalyvių anketos.
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Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems pensinio amžiaus asmenims.
Veiklos: Atvira bendrystė (dienos stovykla; kūrybiniai užsiėmimai; individualūs vizitai); ,,Pasiruošk kūrybinei savanorystei“ (mokymai;
savanoriška veikla); Įamžinti fotografijoje (fotografijų parodos renginiai; TV reportažas; Internetinės svetainės sukūrimas
https://www.mtdarasai.com/).

Viešinimas: https://www.mtdarasai.com/; http://www.siauliaivvg.lt/ ;
https://www.siauliukc.lt/news/937/64/Projekto-Kelio-zvaigzde-trecioji-vasaros-stovykla-Atvira-bendryste/?fbclid=IwAR3k3XllaKm25cm5xULmAB9S17TgRZczKYyqqgRx9M9tC5-ZvmA8TkbxIY
2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM
raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 55027,18 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 11862,19 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 4861,06 Eur.
2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 7001,13 Eur.
1.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę.
1.3.1. Veiksmas: Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.
98594,17
18068,29
2
0
98594,17
18120,50
49323,88
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami projektai:
1. ĮGALINK IR SIEK (08.6.1-ESFA-V-911-04-0007). Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų centras. Partneriai: Asociacija "Minties bitės".
VšĮ "Geroji širdis". VšĮ Šiaulių kurčiųjų reabilitacijos centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-30.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukta 19 dalyvių (iš 31). MP (2021-11-15) – 19 asm.
Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 keliamų reikalavimų galimybių pasams. Didžioji dalis jaunuolių nebuvo pasiskiepiję ar persirgę.
Testavimo atsisakė dėl dažnumo (trumpo galiojimo lako).
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jauni asmenys, kuriems yra ar buvo nustatyta globa.
Veiklos: Asmeninių socialinių poreikių nustatymas, stebėsena ir vertinimas; Individualus motyvacijos vertinimas, stebėsena ir palaikymas;
Asmenybės socializacijos plėtotė; Asmeninių socialinių įgūdžių pokyčio vertinimas; Individualus informavimas ir konsultavimas dėl
prieinamų socialinių paslaugų, tarpininkavimas jas gaunant; Profesinių ir darbinių poreikių, galimybių ir gebėjimų vertinimas; Individualus
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karjeros planavimas, vertinimas ir stebėsena; Profesinis ir darbinis informavimas, orientavimas ir konsultavimas; Darbinių įgūdžių ugdymo
veikla: dirbinių iš odos gamyba; Darbinės integracijos (įsidarbinimo) tarpininkavimo veikla, įsidarbinimo stebėsena ir palaikymas dirbant;
Savanoriškos veiklos organizavimas.
Viešinimas: http://www.socin.lt/isigalink-ir-siek/;
https://www.facebook.com/socin.lt/photos/a.368234579865356/2139366232752173/?type=3&theater; http://www.siauliaivvg.lt
2020-07-23 buvo paskelbtas papildomas kvietimas (po Strategijos pakeitimo). 2020 m. liepos 29 d. vyko mokymai vietos plėtros projektinių
pasiūlymų rengėjams.
2. TILTAS (08.6.1-ESFA-T-927-01-0520). Pareiškėjas: VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras. Partneriai: Asociacija „Juspo“.
VšĮ „Sielos harmonija“. Sutartis įsigaliojo 2020-12-10.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 23 dalyviai (iš 30 dalyvių). MP (2021-11-30) – 22 asm. Faktiškai įtraukta daugiau
asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos, savanoriška veikla.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jaunų asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa – motyvavimas, informavimas apie
projekto veiklas, siektinus rezultatus. Veiklos nepradėtos vykdyti. Apie įgyvendinamą projektą informacija skelbiama socialiniuose tinkluose.
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 98594,17 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma viešųjų ir privačių lėšų sąskaita. Viršyta iš viso: 0,54 proc., t. y.
52,21 Eur.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma 8488,13 Eur. Panaudota 100 proc.
2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma didesnė nei Strategijoje veiksmui numatyta lėšų suma. Viršyta: 0,54 proc., t. y. 52,21 Eur.
1.4. Uždavinys: Mažinti socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų bei jų šeimų narių (neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių) socialinę
atskirtį.
1.4.1. Veiksmas: Pagalbos namuose organizavimas ir priežiūros paslaugų teikimas, siekiant sugrąžinti darbingus gyventojus,
prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į darbo rinką ir/ar visuomeninį gyvenimą.
26934,38
11005,21
2
1
26934,38
11005,21
15215,62
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:
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1. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (08.6.1-ESFA-V-911-04-0002).
Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras. Partneriai: Šiaulių universitetas. Šiaulių valstybinė kolegija. VšĮ
Respublikinė Šiaulių ligoninė. Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčia. Šiaulių profesinio rengimo centras. Sutartis įsigaliojo 2018-07-31.
Projektas įgyvendintas sėkmingai, 220-01-29 pateiktas galutinis MP. Projekto finansavimo pabaiga 2021-01-31.
Į projektą įtraukti 45 dalyviai (iš 45 dalyvių).
Tęsiama Strategijoje numatytų rezultato ir produkto rodiklių stebėsena.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius.
Veiklos: Informavimas ir konsultavimas; Sociokultūrinių ir psichoterapijos paslaugų teikimas (meno terapija ir rankdarbių terapija; maisto
gamyba; hipoterapija); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla: dienos užimtumo paslaugų teikimas tikslinės grupės dalyvių prižiūrimiems
šeimos nariams (neįgaliesiems).
Viešinimas: https://www.siauliuslauga.lt/i/projektai; http://www.siauliaivvg.lt
2. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties mažinimas (08.6.1-ESFA-V-911-04-0004). Pareiškėjas: Viešoji
įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Partneriai: Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centras. Šiaulių miesto neįgaliųjų
draugija. Šiaulių inkstų ligomis sergančių asmenų draugija "Atgaja". Sutartis įsigaliojo 2018-07-27.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukta 12 dalyvių (iš 40 dalyvių). MP (2021-10-31) – 7 asm. Faktiškai įtraukta daugiau
asmenų, kadangi MP dienai nebuvo suvestos visos dalyvių anketos.
Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 keliamų reikalavimų galimybių pasams. Didžioji dalis dalyvių nebuvo pasiskiepiję ar persirgę.
Testavimo atsisakė dėl dažnumo (trumpo galiojimo lako). Kadangi projektas susijęs su savanorių dalyvavimo ligonio priežiūrai namuose
(išleidžiant artimąjį į mokymus, konsultacijas), todėl artimieji nenorėjo įsileisti dėl viruso plitimo rizikos.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi gyventojai, prižiūrintys/slaugantys savo artimuosius.
Veiklos: Tikslinės grupės (slaugytojų) profesinis orientavimas ir konsultavimas (profesinis orientavimas ir konsultavimas); Ekonomiškai
neaktyvių asmenų neformalus švietimas (kasininko, floristo, siuvėjo, konditerio, virėjo, B kategorijos vairuotojo, kompiuterinio raštingumo,
meno dirbinių iš odos gamintojo mokymo programos. Programos gali keistis pagal dalyvių poreikį); Savanorių mokymai; Savanoriška veikla.
Viešinimas: http://www.siauliuslauga.lt/projektai-18/lt/; http://www.siauliaivvg.lt. Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama
pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose.
2020 m. Planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.
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2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM
raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą - 26934,38 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 11005,21 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 2603,67 Eur.
2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 8401,54 Eur.
1.5. Uždavinys: Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.
1.5.1. Veiksmas: Iniciatyvų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų (pabėgėlių ir kitataučių) ir jų šeimos narių integraciją į
bendruomenę įgyvendinimas.
67911,68
12080,58
1
0
67911,68
12080,58
40310,99
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinamas/įgyvendintas projektas:
Projektas „Gyvenu LT“ (08.6.1-ESFA-V-911-04-0008). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai: Šiaulių
pramonininkų asociacija. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras. Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis įsigaliojo
2019-01-02.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 9 dalyviai (iš 40 dalyvių). MP (2021-11-28) – 9 asm.
Rodikliai nėra pasiekti, kadangi Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai labai neaktyvūs (ypatingai dėl COVID rizikos užsikrėsti, keliamų
reikalavimų galimybių pasams ir pan.), jiems keliami specialūs, kaip tikslinei grupei, reikalavimai. Pastoviai aktyviai bendradarbiaujama su
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Šiaulių skyriumi, tautinių mažumų organizacijomis (rusų,
ukrainiečių, romų, afganistaniečių, irakiečių ir kt.), užimtumo tarnyba ir kt. Pareiškėjas inicijavo sutarties keitimą, praplečiant tikslinę grupę –
įtraukti bedarbio statusą turinčius pabėgėlius ir kitataučius.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi asmenys (pabėgėliai ir kitataučiai) ir jų šeimos nariai.
Veiklos: Lietuvos kultūros pažinimas (Lietuvos kultūros pažinimas per tautinį šokį; Lietuvos kultūros pažinimas Lietuvos liaudies buities
muziejuje; savanoriška veikla); Informavimas ir tarpininkavimas gaunant socialines paslaugas: Kas? Kur? Kada?; Profesinės karjeros
planavimas LT (mokymai: lietuvių kalba; žmogaus teisės Lietuvos teisinėje sistemoje; Tautinės mažumos Lietuvos istorijos kontekste;
Lietuvos darbo teisė; Lietuvos Darbo rinka ir pabėgėliai bei kitataučiai); Savanorystė LT; Bendradarbiavimas ir informacijos sklaida (vieša
diskusija, TV laidos).
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios parengtos ir ištransliuotos 9 TV laidos:
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2021 m.
9 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=ULUbsLOhE7o
8 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=7mGg5Avuhlk
7 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=I1pXtUuT7js
2020 m.
6 TV laida: https://youtu.be/o_w10IcKEvA
5 TV laida: https://youtu.be/4LiAvqF0zFo
4 TV laida: https://youtu.be/DRULRT4Q-7g
3 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=RMGkkfX5JfQ
2 TV laida: https://www.youtube.com/watch?v=Q_99MRpRU3g
1 TV laida. https://www.youtube.com/watch?v=o-mWUOCKdww
Viešinimas: https://nrda.lt/gyvenu-lt/ ; http://www.siauliaivvg.lt
2019 m. nepanaudotos paramos lėšos priskirtos Strategijos 1.3. uždaviniui, 1.3.1. veiksmui įgyvendinti. Strategijos keitimui pritarta (VRM
raštas 2020-04-23 Nr. 1D-2067).
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 67911,68 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą –12080,58 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 5999,41 Eur.
2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 6081,17 Eur.
2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.
2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.
2.1.1.Veiksmas: Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo užtikrinimas ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant
bendradarbystės platformą.
2.1.2. Veiksmas: Teikti paramą (priemonėms, įrangai) VVG teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie yra pradėję vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose,
ekonominės veiklos pradžiai.
Atkreipiame dėmesį! Lėšos nurodytos apimant 2.1.1. ir 2.1.2. veiksmus, kadangi įgyvendinami projektai apima šiuos veiksmus. Išskirti pagal
veiksmus nėra galimybės, kadangi pareiškėjai mokėjimo prašymus teikia visam projektui.
230000,00
48165,11
2
0
230000,00
48165,11
131285,65
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Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:
1. Verslo platforma - HUB (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai:
Šiaulių pramoninkų asociacija, Asociacija Socialinės integracijos centras. Sutartis įsigaliojo 2020-07-31.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 138 dalyviai (iš 196 dalyvių), iš jų 2 jauno verslo subjektai. MP (2021-11-28) –
138 asm.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – Šiaulių m. darbingi gyventojai, ketinantys kurti verslus.
Veiklos: Bendradarbystės erdvė „Verslo platforma–HUB“ (informaciniai renginiai „Prisijaukink verslą“; gyventojų informavimas; verslo
konsultacijos darbingiems asmenims; mokymai „Verslumo ugdymas“; Verslo idėjų liftas; savanoriškos veiklos skatinimas, savanoriškos
veiklos koordinavimas).
2020 m. informaciniai renginiai „Prisijaukink Verslą“ vyko nuotoliniu būdu dėl COVID-19 paskelbto karantino.
Viešinimas: Informacija apie vykdomas veiklas aktyviai viešinama pareiškėjų ir partnerių socialiniuose tinkluose. Žr. https://nrda.lt/hub/;
https://nrda.lt/2021/01/13/2021-01-13-nuotolinis-projekto-verslo-platforma-hub-renginys/; http://www.siauliaivvg.lt/
2. „BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų
rūmai. Partneriai: nėra. Projekto vertinimo metu (po Aprašo pakeitimo) atsisakė dalyvauti projekte. Sutartis įsigaliojo 2020-12-25.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 67 dalyviai (iš 60 dalyvių), iš jų 4 jauno verslo subjektai. MP (2021-12-15) – 12
asm.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - darbingi Šiaulių miesto gyventojai, ketinantys pradėti verslą.
Veiklos: Verslumo skatinimo platforma siekiantiems kurti verslą (verslumo skatinimo platformos įkūrimas; gyventojų informavimas ir
konsultavimas siekiant paskatinti juos pradėti verslą; mokymai "Verslumo ugdymas"; seminarų ciklas "Verslas-verslui"; verslumo skatinimo
festivalis MAKEATONAS „Nuo idėjos iki verslo prototipo“).
Per ataskaitinį laikotarpį veiklos nepradėtos.
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Viešinimas: https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/BIT-bendradarbyste-inzinerija-technologijos; http://www.siauliaivvg.lt/.
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 130000,00 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 23165,11 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 11484,10 Eur.
2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc. , t. y. 11681,01 Eur.

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:
1. „Verslo platforma – HUB“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0159). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai:
Šiaulių pramoninkų asociacija, Asociacija Socialinės integracijos centras. Sutartis įsigaliojo 2020-07-31.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – jauno verslo subjektai (5 asm.).
Veiklos: Pagalbos verslo pradžiai ir vystymui teikimas (verslo pradžiai reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; verslo
konsultacijos jauno verslo subjektams; verslo pasiekimų aljansas; savanorystė „Verslas-verslui“; savanoriškos veiklos koordinavimas)
Veiklos nepradėtos vykdyti.
Viešinimas: https://nrda.lt/hub/; https://nrda.lt/2021/01/13/2021-01-13-nuotolinis-projekto-verslo-platforma-hub-renginys/;
http://www.siauliaivvg.lt/
2. „BIT – bendradarbystė, inžinerija, technologijos“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0459). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų
rūmai. Partneriai: nėra. Projekto vertinimo metu (po Aprašo pakeitimo) atsisakė dalyvauti projekte. Sutartis įsigaliojo 2020-12-25.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - jauno verslo subjektai - ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką
darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio
verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra
įregistruota Juridinių asmenų registre (ne mažiau 7 atstovai).
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Veiklos: Pagalbos teikimas jauno verslo subjektams (verslo pradžiai reikalingos įrangos suteikimas naudoti jauno verslo subjektams;
mentorystės sesijos;
Per ataskaitinį laikotarpį veiklos nepradėtos.
Viešinimas: https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/BIT-bendradarbyste-inzinerija-technologijos; http://www.siauliaivvg.lt/.
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 100000,00 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 25000,00 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.2. Uždavinys: Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.
2.2.1. Veiksmas: Suteikti praktinius darbo įgūdžius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis.
2.2.2. Veiksmas: Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarančias sąlygas tikslinių grupių atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti
darbo rinkos paklausą.
Atkreipiame dėmesį! Lėšos nurodytos apimant 2.2.1. ir 2.2.2. veiksmus, kadangi įgyvendinami projektai apima šiuos veiksmus. Išskirti pagal
veiksmus nėra galimybės, kadangi pareiškėjai mokėjimo prašymus teikia visam projektui.
226820,13
40500,29
3
0
226820,13
40500,29
27568,91
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:
1. „Praktinių įgūdžių artelė“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0050). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai:
Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis
pasirašyta 2019-10-03. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukta 12 dalyvių (iš 115 dalyvių). MP (2021-12-15) – 12 asm.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) - ekonomiškai neaktyvūs, socialinę atskirtį patiriantys gyventojai.
VVG teritorijos gyventojai (t. y. socialinę atskirtį patiriančios šeimos, neaktyvūs darbingi gyventojai, esantys vaiko auginimo atostogose ar
auginantys vaikus) VPS įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą vykdančių juridinių asmenų darbuotojai, vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką darbą
vykdantys asmenys.
Veiklos: Bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant,
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įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą; Bedarbių ir
ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (pameistrystė, neformalus profesinis mokymas, praktinių įgūdžių įgijimas darbo
vietoje); Ekonomiškai neaktyvių asmenų ir bedarbių naujų įgūdžių įgijimas (praktinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje pagal savanoriškos
praktikos sutartis; praktinė savanorystė); Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų plėtojimas (diskusija).
Viešinimas: https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/, http://www.siauliaivvg.lt/
2. „Darbinga šeima Šiauliams“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0166). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: VšĮ
"Išmanioji mokykla", UAB "DARBINTERA", VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“. Sutartis pasirašyta 2020-12-17. Pastaba: projektas
apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 38 dalyviai (iš 115 dalyvių). MP (2021-11-04) – 22 asm. Faktiškai įtraukta
daugiau asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko renginiai, konsultacijos.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs bei socialinę atskirtį patiriančios
šeimos: socialinės rizikos šeimos, daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos), vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.
Veiklos: Profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos. Individualizuotas konsultacijų ciklas; Ekonomiškai neaktyvių asmenų
neformalusis švietimas; Praktinių darbo įgūdžių įgijimas ugdant darbo vietoje pagal pameistrystės darbo sutartį.
Viešinimas: https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/Darbinga-seima-Siauliams, http://www.siauliaivvg.lt/
3. Pokyčių transformacija (08.6.1-ESFA-T-927-03-0016). Pareiškėjas: Socialinės integracijos centras (asociacija). Sutartis įsigaliojo 202108-23.
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios iki 2021-12-31 įtraukti 4 dalyviai (iš 70 dalyvių). MP (2021-11-19) – 0 asm. Faktiškai įtraukta daugiau
asmenų, kadangi nuo MP iki metų pabaigos vyko konsultacijos.
Tikslinė grupė (taip, kaip apibrėžta Strategijoje) – darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs bei socialinę atskirtį patiriančios
šeimos: socialinės rizikos šeimos, daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos), vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.
Veiklos: individualus karjeros konsultavimas ir poreikių vertinimas, mokymai „Karjeros projektavimas pokyčių situacijoje“, „Kaip pradėti
verslą?‘, „Adaptyvaus elgesio plėtotė“, Produktyvumo šaltiniai“, IT ir komunikacijos, užsienio kalbos mokymai, individualios konsultacijos,
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tarpininkavimas įsidarbinant/įsidarbinus.
Viešinimas: http://integracija.info/projektai/igyvendinami-projektai/pokyciu-transformacija/, http://www.siauliaivvg.lt/
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 130217,38 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 23318,88 Eur. Panaudota 100 proc.:
Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
Įgyvendinami/įgyvendinti projektai:
1. „Praktinių įgūdžių artelė“ (08.6.1-ESFA-T-927-01-0050). Pareiškėjas: Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Partneriai:
Šiaulių pramonininkų asociacija, Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras, Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“. Sutartis
pasirašyta 2019-10-03. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.
Veikla: Tikslinės grupės atstovams sąlygų sudarymas integruotis į darbo rinką organizuojant vaikų priežiūros paslaugas
Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta įranga ir priemonės vaikų priežiūrai vykdyti.
Viešinimas: https://nrda.lt/praktiniu-igudziu-artele/, http://www.siauliaivvg.lt/.
2. Darbinga šeima Šiauliams (08.6.1-ESFA-T-927-01-0166). Pareiškėjas: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Partneriai: VšĮ
"Išmanioji mokykla", UAB "DARBINTERA", VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“. Sutartis pasirašyta 2020-12-17. Pastaba: projektas
apima 2.2.1. ir 2.2.2. Pastaba: projektas apima 2.2.1. ir 2.2.2. Strategijos veiksmus.
Veikla: Integraciją skatinančios veiklos „Palik ir eik“.
Viešinimas: https://www.rumai.lt/Projektai/Igyvendinami-projektai/Darbinga-seima-Siauliams, http://www.siauliaivvg.lt/
Projektų planuoti rodikliai nepasiekti dėl COVID-19 sustabdytų veiklų.
Strategijoje numatytų lėšų likutis po sutarčių pasirašymo (panaudotų/nepanaudotų/viršytų lėšų dalis):
1. Paramos lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 96602,75 Eur . Panaudota 100 proc.
2. Prisidėjimo lėšų suma atitinka Strategijoje veiksmui numatytą lėšų sumą – 17181,41 Eur. Panaudota 100 proc.:
2.1. Savivaldybės biudžeto lėšų suma Panaudota 100 proc. , t. y. 8245,36 Eur.
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2.2. Viešųjų ir privačių lėšų suma. Panaudota 100 proc., t. y. 8936,05 Eur.

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.

1.

Vietos
plėtros
pavadinimas

projekto Vietos plėtros projekto Skirta paramos Trumpas vietos plėtros projekto turinio
vykdytojo pavadinimas suma, Eur
aprašymas, nurodant projekto tikslus,
tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas,
pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus
TILTAS (08.6.1-ESFA-T-927-01Šiuo projektu siekiama didinti mažiausiai 20-ies
VšĮ Žmogiškųjų išteklių
54122,04
0520).
jaunuolių iki 29 metų, gyvenančių Šiaulių
stebėsenos ir plėtros
mieste, kuriems buvo ar yra nustatyta globa
biuras.
(rūpyba), informuotumą socialinių paslaugų,
sveikatos priežiūros, karjeros klausimais, taikant
ugdomojo vadovavimo (koučingo), patyriminio
mokymosi metodus skatinti savanorystę,
pasitelkiant
išmaniasias
technologijas
ir
įrodymais grįstus metodus, atvirojo darbo su
jaunimu
principu
teikti
psichosocialines
paslaugas atsidūrus emocinėse ir socialinėse
krizėse jiems įprastoje aplinkoje ir taip stiprinti
globą patiriančių (patyrusių) jaunų žmonių
socialinę intergraciją ir benduomeniškumą.
2021 m. vykdytos veiklos:
1. Individualus
informavimas
ir
tarpininkavimas;
2. Aktyvinimo veikla “Stay Active”;
3. Socialinis, profesinis orientavimas ir
konsultavimas;
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2.

Darbinga šeima Šiauliams

Šiaulių
pramonės
rūmai

prekybos,
ir amatų

113292,88

4. Socialinių
įgūdžiū
stiprinimas,
socialinio darbuotojo mokymai;
5. Programa ,,AUM”;
6. Savanorių mokymai;
7. Individualus darbus.
Parengtos
ir
sėkmingai
įgyvendinamos
programos: ,,Socialinių įgūdžių stiprinimas”,
“Savanorystės programa”.
Projekto veiklas taip pat vykdo socialiniai
partneriai VšĮ Sielos harmonija, Asociacija
„Juspo“
Jaunuoliai noriai ir aktyviai dalyvauja
individualiuose ir grupinėse veiklose. Poreikis
psichologo konsultacijoms nedidelis.
Prie kiekvienos projekto veiklos dirba savanoriai
(10 jaunų žmonių), kurie aktyviai įsitraukė į
užsiėmimus, šiltai bendrauja su projekto
dalyviais.
Dalyvaudami projekto veiklose 2 jaunuoliai
įsidarbino.
Sutartis įsigaliojo 2020-12-10.
Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos (2
Priedas).
Projekto tikslas – didinti darbingų gyventojų
integraciją į darbo rinką per praktinių darbo
įgūdžių suteikimą ir vaikų priežiūros paslaugų
organizavimą.
Tikslinė grupė: darbingi gyventojai, kurie yra
ekonomiškai neaktyvūs bei socialinę atskirtį
patiriančios šeimos: socialinės rizikos šeimos,
daugiavaikių šeimų nariai, tėvai (motinos),
vieni(-os) auginantys vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.
Į projektą bus įtraukta: 75 (unikalūs)
ekonomiškai neaktyvūs asmenys, įskaitant
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asmenis, esančius atostogose vaikui prižiūrėti;40
darbingų gyventojų, patiriančių socialinę atskirtį
(socialinės rizikos šeimų, daugiavaikių šeimų
nariai, tėvai (motinos), vieni(-os) auginantys
vaiką(-us) iki 14 metų ir kt.)
Per projekto veiklas, ekonomiškai neaktyviems
asmenims bus užtikrintas praktinių darbo įgūdžių
įgijimas;
organizuojamas ugdymas darbo
vietoje; sudaromos sąlygos asmenims, esantiems
atostogose vaikui prižiūrėti, atnaujinti profesines
žinias. Projekto veiklos suteiks pagalbą ir skatins
(sudarys sąlygas) ekonomiškai neaktyvių,
socialiai atskirtų asmenų integraciją į darbo
rinką, o ne atskirtį, organizuojant specializuotas
projekto veiklas. Bus suteikta galimybė
motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros atostogose
esantiems asmenims neprarasti darbo rinkai
aktualių gebėjimų.
Socialinę atskirtį patiriantys Šiaulių m.
gyventojai turės galimybę dalyvauti įvairiose
veiklose, spręsti aktualias problemas, dirbti ir
tenkinti savo poreikius, nes bus sudarytos
sąlygos, esant poreikiui, gauti vaikų priežiūros
paslaugas. Taip bus sudarytos sąlygos lanksčiai
dirbti, mokytis ar dalyvauti kitose integraciją
skatinančiose veiklose.
Projekto įgyvendinimo akimirkos pridedamos (2
Priedas).
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

Projektuose, Įgyvendinamuose Pasiekta
kurie
ir
baigtuose rodiklio

Paaiškinimas
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siekiama
reikšmė

įtraukti
į projektuose
reikšmė
vietos
numatyta
plėtros
pasiekti rodiklio
projektų
reikšmė
sąrašą,
suplanuota
pasiekti
rodiklio
reikšmė

1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.
1.1. Uždavinys: Sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai.
Rezultato rodikliai:
R-1.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. - 0
rinkoje pagerėjo proc.
2020 m. - 10
praėjus
6 proc.
mėnesiams po 2023 m. - 20
dalyvavimo ESF proc.
veiklose, dalis.
Rodikliai
R-1.2.
(Strategijoje)
Socialinių
iki 2023 m.:
partnerių
2014 m. 0
organizacijose
ar
NVO proc.
2020 m. 5
savanoriaujančių proc.
dalyvių (vietos 2023 m. 10
bendruomenės
proc.
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose
R-1.3. Darbingi Rodikliai
asmenys (vietos (Strategijoje)
iki 2023 m.:
bendruomenės

18,24

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (148 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. 27 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo. Veiklos tęsiamos.

11,76

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (34 asm.).
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn.
4 savanoriai liko savanoriauti NVO
organizacijose. Veiklos tęsiamos.

18,24

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (148 asm.)
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nariai),
kurių
socialinė
atskirtis
sumažėjo
dėl
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus
6
mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose).

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 27 projektų dalyvių.
Veiklos tęsiamos.

2014 m. 0
proc.
2020 m. 5
proc.
2023 m. 10
proc.

Produkto rodikliai:
P-1.1.1. BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:
dalyviai
(įskaitant visas 2014 m. 0
asm.
tikslines
2020 m. 60
grupes).
asm.

175

175

148

2023 m. 100
asm.

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė 202112-31: dalyvių anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo,
dalyvavęs keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną
kartą.
Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (129 asm.)
nesutampa su faktine rodiklių reikšme (148 asm.), kadangi
nuo MP iki 2021-12-31 vyko renginiai, konsultacijos.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. Miesto Ateljė (35 asm./40 asm.)
2. „Kitas Aš“ (70 asm./99 asm.)
3. „Šeimos LOGOritmas (43 asm./36 asm.)

P-1.1.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 1
projektas
2023 m. 2

3

3

3

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (3 projektai).

pasirašytų

sutarčių

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR
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NVO, skaičius.

projektai

P-1.1.3.
Projektų
veiklose
dalyvaujančių
savanorių
skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
savanorių
2020 m. 7
savanoriai
2023m. 10
savanorių

Juridinių
asmenų
registro
išplėstinius
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.

57

57

34

sąrašus,

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 57 asm.).
Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos
sutartys.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. Miesto Ateljė (17 savanorių/40 savanorių)
2. „Kitas Aš“ (9 savanoriai/5 savanorių)
3. „Šeimos LOGOritmas“ (8 savanoriai/8 savanorių)
Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl COVID-19
sustabdytų veiklų vykdymo (neformaliojo suaugusiųjų
švietimo).

1.2. Uždavinys: Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą.
Rezultato rodikliai:
R-1.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. - 0
proc.
rinkoje pagerėjo
2020 m. - 10
praėjus
6 proc.
mėnesiams po 2023 m. - 20
dalyvavimo ESF proc.
veiklose, dalis.
Rodikliai iki
R-1.2.
2023 m.:
Socialinių

8,37

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (191 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. 16 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo. Veiklos tęsiamos.

24,2

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2020-12-31 į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (62 asm.).
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partnerių
organizacijose
ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose
R-1.3. Darbingi
asmenys (vietos
bendruomenės
nariai),
kurių
socialinė
atskirtis
sumažėjo
dėl
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus
6
mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose).

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn.
15 savanoriai liko savanoriauti NVO
organizacijose. Veiklos tęsiamos.

2014 m. 0
proc.
2020 m. 5
proc.
2023 m. 10
proc.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
proc.
2020 m. 5
proc.
2023 m. 10
proc.

9,42

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (191 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 18 projektų dalyvių.
Veiklos tęsiamos.

Produkto rodikliai:
P-1.2.1. BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:
dalyviai
(įskaitant visas 2014 m. 0
asm.
tikslines
2020 m. 55
grupes).
asm.
2023 m. 100

120

120

191

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių
anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs
keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.
Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (134 asm.)
nesutampa su faktine rodiklių reikšme (191 asm.), kadangi
nuo MP iki 2021-12-31 nebuvo suvestos visos dalyvių
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asm.

anketos.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. Senjorų agapė (59 asm./60 asm.)
2. Kelio žvaigždė (132 asm./60 asm.)

P-1.2.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
NVO, skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 1
projektas
2023 m. 2
projektai

2

P-1.2.3.
Projektų
veiklose
dalyvaujančių
savanorių
skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
savanorių
2020 m. 2
savanoriai
2023 m. 5
savanoriai

58

2

2

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (2 projektai).

pasirašytų

sutarčių

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR
Juridinių
asmenų
registro
išplėstinius
sąrašus,
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.

58

62

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 58 asm.).
Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos
sutartys.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. Senjorų agapė (12 savanorių/28 savanorių)
2. Kelio žvaigždė (50 savanorių/30 savanorių)

1.3. Uždavinys: Užtikrinti jaunų asmenų socialinių įgūdžių ugdymą ir pagalbą integruojantis į bendruomenę.
Rezultato rodikliai:
R-1.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. - 0
proc.
rinkoje pagerėjo

4,76

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (42 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
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praėjus
6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose, dalis.

2020 m. - 10
proc.
2023 m. - 20
proc.

R-1.2.
Socialinių
partnerių
organizacijose
ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose
R-1.3. Darbingi
asmenys (vietos
bendruomenės
nariai),
kurių
socialinė
atskirtis
sumažėjo
dėl
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus
6
mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose).

Rodikliai
2023 m.:
2014 m.
proc.
2020 m.
proc.
2023 m.
proc.

liepos mėn. 2 projektų dalyviams padėtis darbo rinkoje
pagerėjo. Veiklos tęsiamos.

iki

9.09

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (11 asm.).
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn.
1 savanoris liko savanoriauti NVO
organizacijose. Veiklos tęsiamos.

4,76

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (42 asm.)

0
5
10

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
proc.
2020 m. 5
proc.
2023 m. 10
proc.

Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 2 projektų
dalyviams. Veiklos tęsiamos.

Produkto rodikliai:
P-1.3.1.

BIVP Rodikliai

61

61

42

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių
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anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs
keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:
dalyviai
(įskaitant visas 2014 m. 0
asm.
tikslines
2020 m. 25
grupes).

Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (41 asm.) nesutampa
su faktine rodiklių reikšme (42 asm.), kadangi nuo MP iki
2021-12-31 vyko konsultacijos, savanori6ka veikla.

asm.
2023 m. 40
asm.

Rodikliai pagal BIVPP
1. ĮGALINK IR SIEK (19 asm./31 asm.).
2. TILTAS (23 asm./30 asm.). Sutartis pasirašyta 202012-10)
P-1.3.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
NVO, skaičius.
P-1.3.3.
Projektų
veiklose
dalyvaujančių
savanorių
skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 1
projektas
2023 m. 2
projektas
Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
savanorių
2020 m. 5
savanoriai
2023 m. 10
savanorių

2

2

2

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (2 projektai).

pasirašytų

sutarčių

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus,
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.
25

25

11

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 25 asm.).
Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos
sutartys.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. ĮGALINK IR SIEK (1 savanoris/15 savanorių).
2. TILTAS (10 savanorių/10 savanorių). Sutartis
pasirašyta 2020-12-10)

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

25

atskirtį.
Rezultato rodikliai:
R-1.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. - 0
proc.
rinkoje pagerėjo
2020 m. - 10
praėjus
6 proc.
mėnesiams po 2023 m. - 20
dalyvavimo ESF proc.
veiklose, dalis.
Rodikliai
R-1.2.
(Strategijoje)
Socialinių
iki 2023 m.:
partnerių
2014 m. 0
organizacijose
ar
NVO proc.
2020 m. 5
savanoriaujančių proc.
dalyvių (vietos 2023 m. 10
bendruomenės
proc.
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose
R-1.3. Darbingi Rodikliai
asmenys (vietos (Strategijoje)
iki 2023 m.:
bendruomenės
nariai),
kurių 2014 m. 0
proc.
socialinė
2020 m. 5
atskirtis
proc.
sumažėjo
dėl 2023 m. 10
projekto veiklų proc.
dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus
6

21

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (57 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. 12 projektų dalyvio dalyvių padėti darbo rinkoje
pagerėjo. Veiklos tęsiamos.

14,28

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (21 asm.).
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. 3 savanoriai liko savanoriauti NVO
organizacijose. Veiklos tęsiamos.

14,06

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (57 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2018 m.
liepos mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 8 projektų dalyviui.
Veiklos tęsiamos.

26

mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose).

Produkto rodikliai:
P-1.4.1. BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:
dalyviai
(įskaitant visas 2014 m. 0
asm.
tikslines
2020 m. 20
grupes).
asm.

80

80

57

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių
anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs
keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.
Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (52 asm.) nesutampa
su faktine rodiklių reikšme (57 asm.), kadangi nuo MP iki
2021-12-31 nebuvo suvestos visos dalyvių anketos.

2023 m. 40
asm.

Rodikliai pagal BIVPP:
1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius,
socialinės atskirties mažinimas (12 asm./35 asm.).
2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams,
prižiūrintiems savo šeimos narius (ligonius) (45 asm./45
asm.). Projektas baigtas 2021 sausio mėn.

P-1.4.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
NVO, skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 0
projektų
2023 m. 1
projektas

P-1.4.3.

Rodikliai

2

2

2

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (2 projektai).

pasirašytų

sutarčių

2019 m. gruodžio mėn. 1 projektas visiškai įgyvendintas.
Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR
Juridinių
asmenų
registro
išplėstinius
sąrašus,
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.
30

30

21

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus
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Projektų
veiklose
dalyvaujančių
savanorių
skaičius.

įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 30 asm.).

(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
savanorių
2020 m. 2
savanoriai
2023 m. 5
savanoriai

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
mokėjimo prašymai, pasirašytos savanoriškos veiklos
sutartys.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius,
socialinės atskirties mažinimas (6 savanoriai/15 savanorių).
2. Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams,
prižiūrintiems
savo šeimos narius (ligonius) (15
savanorių/15 savanorių). Projektas baigtas 2019 gruodžio
mėn.

1.5. Uždavinys: Teikti pagalbą pabėgėliams ir kitataučiams integruojantis į bendruomenę.
Rezultato rodikliai:
R-1.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. - 0
rinkoje pagerėjo proc.
2020 m. - 10
praėjus
6 proc.
mėnesiams po 2023 m. - 20
dalyvavimo ESF proc.
veiklose, dalis.

R-1.2.
Socialinių
partnerių
organizacijose
ar
NVO

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
proc.

0

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (9 asm.)
Vietos plėtros projektas įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019
m. sausio mėn. 0 projektų dalyvio padėtis darbo rinkoje
pagerėjo. Veiklos tęsiamos.
Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl:
- Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai neaktyvūs, jiems
keliami specialūs reikalavimai. Projekto vykdytojai aktyviai
bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų
organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo
tarnyba ir kt.

0

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (0 asm..).
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m.
sausio mėn.
0 savanorių liko savanoriauti NVO
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savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose

2020 m. 5
proc.
2023 m. 10
proc.

R-1.3. Darbingi
asmenys (vietos
bendruomenės
nariai),
kurių
socialinė
atskirtis
sumažėjo
dėl
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus
6
mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF
veiklose).

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
proc.
2020 m. 5
proc.
2023 m. 10
proc.

organizacijose. Veiklos tęsiamos.
Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl:
- Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai neaktyvūs, jiems
keliami specialūs reikalavimai. Projekto vykdytojai aktyviai
bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų
organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo
tarnyba ir kt.
0

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (9 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2019 m.
sausio mėn. Socialinė atskirtis sumažėjo 0 projektų dalyviui.
Veiklos tęsiamos.
Suplanuoti rodikliai nebuvo pasiekti dėl:
- Šiaulių m. pabėgėlių nėra, kitataučiai neaktyvūs, jiems
keliami specialūs reikalavimai. Projekto vykdytojai aktyviai
bendradarbiaujama su migracijos tarnyba, tautinių mažumų
organizacijomis (rusų, ukrainiečių, romų ir kt.), užimtumo
tarnyba ir kt.

Produkto rodikliai:
P-1.5.1. BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:
dalyviai
(įskaitant visas 2014 m. 0
asm.
tikslines
2020 m. 12
grupes).
asm.
2023 m. 40
asm.

40

46

9

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių
anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs
keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. Gyvenu LT (9 asm./46 asm.).
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P-1.5.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
NVO, skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 0
projektų
2023 m. 1
projektas

1

P-1.5.3.
Projektų
veiklose
dalyvaujančių
savanorių
skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
proc.
2020 m. 2
proc.
2023 m. 5
asm.

6

1

1

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (1 projektas).

pasirašytų

sutarčių

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR
Juridinių
asmenų
registro
išplėstinius
sąrašus,
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.
6

0

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų planuojamų į projektus
įtrauktų savanorių skaičiaus (ne mažiau 6 asm.).
Strategijoje rodiklio reikšmė pateikta procentais, tačiau
„Projektuose, kurie įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą,
suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė“, „Įgyvendinamuose ir
baigtuose projektuose numatyta pasiekti rodiklio reikšmė“ ir
„Pasiekta rodiklio reikšmė“ nurodoma skaičiais. Visos rodiklio

reikšmės turi būti ne mažesnė, nei Strategijoje numatytą
rodiklio reikšmę procentais.
2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.
2.1. Uždavinys: Sudaryti palankias sąlygas verslo pradžiai ir plėtrai.
Rezultato rodikliai:
R-2.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. 0
proc.
rinkoje pagerėjo
2020 m. 10
praėjus
6 proc.
mėnesiams po 2023 m. 20
dalyvavimo ESF asm.
veiklose, dalis.

0,98

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (203 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2020 m.
lapkričio mėn. 2 projektų dalyviui padėtis darbo rinkoje
pagerėjo. Veiklos tęsiamos.

Produkto rodikliai:
P-2.1.1. BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:

256

256

203

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių
anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs
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dalyviai
(įskaitant
tikslines
grupes).

visas

keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.

2014 m. 0
asm.
2020 m. 50
asm.
2023 m. 100
asm.

Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (156 asm.)
nesutampa su faktine rodiklių reikšme (203 asm.), kadangi
nuo MP iki 2021-12-31 vyko renginiai, konsultacijos.
Rodikliai pagal BIVPP:
1. BIT-bendradarbystė, inžinerija, technologijos (65
asm./60asm.).
2. Verslo platforma - HUB (138 asm./196 asm.).

P-2.1.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
NVO, skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 0
projektų
2023 m. 1
projektas

2

2

2

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (2 projektai).

pasirašytų

sutarčių

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR
Juridinių
asmenų
registro
išplėstinius
sąrašus,
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.

2.2. Uždavinys: Pagalbos teikimas ir sąlygų sudarymas gyventojams integruojantis į darbo rinką.
Rezultato rodikliai:
R-2.1.
BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
dalyvių, kurių iki 2023 m.:
padėtis
darbo 2014 m. 0
rinkoje pagerėjo proc.
2020 m. 10
praėjus
6 proc.
mėnesiams po 2023 m. 20
dalyvavimo ESF asm.
veiklose, dalis.

24,07

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų iki 2021-12-31 į projektus
įtrauktų dalyvių skaičiaus (54 asm.)
Vietos plėtros projektų įgyvendinimas prasidėjo nuo 2020 m.
spalio ir gruodžio mėn. 1 projektas – nuo 2021 m. rugpjūčio
mėn.. 13 projektų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo.
Veiklos tęsiamos.

Produkto rodikliai:
P-2.2.1. BIVP Rodikliai
projektų veiklų (Strategijoje)
iki 2023 m.:
dalyviai
2014 m.

0

230

230

54

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė: dalyvių
anketos ir dalyvių sąrašai. Tas pats asmuo, dalyvavęs
keliose projekto veiklose, skaičiuojamas vieną kartą.
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(įskaitant
tikslines
grupes).

Vėliausiai MP pateiktų rodiklių reikšmė (34 asm.) nesutampa
su faktine rodiklių reikšme (54 asm.), kadangi nuo MP iki
2021-12-31 vyko renginiai, konsultacijos.

visas asm.
2020 m. 110
asm.
2023 m. 230
asm.

Rodikliai pagal BIVPP:
1. Praktinių įgūdžių artelė (12 asm./115asm.).
2. Darbinga šeima Šiauliams (38 asm./115 asm.).
3. Pokyčių transformacija (4 asm./70 asm.).
P-2.2.2.
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai
ar
NVO, skaičius.

Rodikliai
(Strategijoje)
iki 2023 m.:
2014 m. 0
projektų
2020 m. 1
projektas
2023 m. 2
projektai

3

3

3

Rodiklis skaičiuojamas nuo visų
projektams įgyvendinti (3 projektai).

pasirašytų

sutarčių

Šaltiniai, kuriais nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė:
projektų pareiškėjai ir socialiniai partneriai Šiaulių m. VVG
pateikė įstaigų registracijos pažymėjimus, įstatus ir/arba LR
Juridinių
asmenų
registro
išplėstinius
sąrašus,
nevyriausybinės organizacijos deklaracijas.

* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius sutampa su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama
el. puslapyje http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“
nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, rodikliu.
1.3.2. Efekto rodikliai:
(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)
Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė /
pasiekta reikšmė
1. Tikslas: Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą.

Komentarai
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E-1.1. Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Šiaulių mieste.

(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)

Rodikliai iki 2023 m.:
2014 m. – 33 vnt./tūkst. gyv.
2020 m. – 30 vnt./tūkst. gyv.
2023 m. – 28 vnt./tūkst. gyv.
2. Tikslas: Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą.
E-2.1. Vidutinis neto darbo užmokestis Šiaulių mieste.
Rodikliai iki 2023 m.:
2014 m. 459 Eur/mėn.
2020 m. 499 Eur/mėn.
2023 m. 526 Eur/mėn.

(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).

(Vidutinis neto darbo užmokesčio augimas apskaičiuojamas kas tris metus)

* Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius sutampa su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais
atitinkamais tikslais, rodikliais.
1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)
Eil. Problemos
Nr.
1. Dėl COVID-19 ne visas suplanuotas veiklas pavyko
įgyvendinti, kadangi buvo apribojimai renginyje
dalyvauti maksimalaus asmenų skaičiaus ir
reikalavimai patalpų dydžiui.
2021 m. įvesti reikalavimai, kad mokymuose gali
dalyvauti tik su galimybių pasais. Didžioji dalis
jaunuolių ir dalis suaugusiųjų nebuvo pasiskiepiję ar
persirgę. Testavimo atsisakė dėl dažnumo (trumpo
galiojimo lako). Projektas, susijęs su savanorių
dalyvavimo ligonio priežiūrai namuose (išleidžiant

Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
Pareiškėjai buvo skatinami, pagal galimybes, veiklas vykdyti nuotoliniu būdu.
Pareiškėjai dėjo skelbimus facebooke, žmonės turi ribotas galimybes arba
nenori mokytis nuotoliniu, todėl mokytis/konsultuotis atsisako.
Siekiant užtikrinti pokytį, rezultatų pasiekimą, daugelį veiklų efektyviausia
vykdyti tik kontaktiniu būdu.
Palaikėme ryšį su projektų pareiškėjais, informavome apie susidariusią
situaciją.
Visa informacija skelbiama www.vvgsiauliai.lt
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artimąjį į mokymus, konsultacijas), artimieji nenorėjo
įsileisti dėl viruso plitimo rizikos.

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)

Bendruomeninės
Asocijuotos verslo struktūros Savivaldybės taryba/tarybos
organizacijos/nevyriausybinės /įmonės (toliau – verslas)
organizacijos (toliau – NVO)
Miesto VVG narių skaičius
3
2
1
praėjusių ataskaitinių metų
(vienerių metų prieš ataskaitinius
metus) pabaigoje, vnt.
Nauji miesto VVG nariai
0
0
0
ataskaitiniais metais, vnt.
Pasitraukę miesto VVG nariai
0
0
0
ataskaitiniais metais, vnt.
Iš viso pagal atskirus sektorius
3
2
1
ataskaitiniais metais, vnt.:
3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
Pavadinimas

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, Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
valdymo
organų
narių
kompetencijų
stiprinimo
veiklos (mokymai, keitimosi
su kitomis VVG gerąja
patirtimi renginiai

Įvykusių
mokymų
/ Dalyvių
renginių data, trukmė skaičius
(tiksli data, val. skaičius)
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1.

Susitikimas su Kano
Žaliakalnio VVG

2.

Susitikimas su Joniškio VVG,
Pakruojo VVG ir VšĮ
Nacionaline regionų plėtros
agentūra

„Darbinis aljansas: VVG patirtis ir iššūkiai“
Temos:
- Socialinės inovacijos šių dienų kontekse
- Parama jauno verslo subjektams
- Pabėgelių ir kitataučių įtrauktis
„Parama Joniškio, Pakruojo, Šiaulių jauno
verslo subjektams: galimybės šiandien ir
rytoj“

2021-11-05, 4 val.

4

2021-05-21, 4 val.

5

2021-08-26 Šiaulių VVG projektų vadovė kartu su projektų pareiškėjų atstovais dalyvavo Europos socialinio fondo organizuojamoje
projektų valdymo konferencijoje „Kaip tapti impulsu, galinčiu pakeisti pasaulį“. Kasmetinis, tradicija tapęs renginys skirtas atkreipti
dėmesį į ESF projektų dalyvių sėkmės istorijas ir apdovanoti konkurso ŽINGSNIAI 2021 nugalėtojus. Su Lietuvos miestų VVG, projektų
vykdytojais pasidalinta projektų įgyvendinimo patirtimis, pagalbos galimybėmis jauno verslo pradžiai ir plėtrai ir kt.
2021-07-13 vyko susitikimas su Šiaulių r. VVG nariu Vaclovu Motiejūnu. Dalintasi patirtimi, verslo skatinimo patirtimi bei socialinės
atskirties mažinimo priemonių įgyvendinimu.
2021-03-22 Šiaulių VVG projektų vadovė dalyvavo nuotoliniame miestų VVG atstovų gerųjų praktikų pasidalinimo renginyje
2020 m. vyko bendradarbiavimas su Akmenės VVG, Pakruojo VVG. Aptartos veiklų vykdymo - susitikimo galimybės pasibaigus
karantinui.
Eil. Vietos
plėtros
projektų Įvykusių mokymų tema (-os)
Įvykusių mokymų trukmė Dalyvių
Nr. rengėjų
ir
vykdytojų
(tiksli data, val. skaičius)
skaičius
gebėjimų stiprinimo veiklos
2021 m. visi projektų vykdytojai pagal poreikį konsultuojami projektų administravimo klausimais, tarpininkaujame, bendraujame su
ESFA, VRM sprendžiant iškilusius sunkumus.
Iš viso 2017-2020 m. pravesti 11 mokymų: 8 mokymai „Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengimas“, 3 mokymai „Vietos plėtros
projektų rengimas ir administravimas“. Vyko individualios konsultacijos.
3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:
( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse
ataskaitose)
Eil.

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai

Data

(nurodyti

datą
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nuo
kada
(metai,
mėnuo, diena) iki kada
(metai, mėnuo, diena)
buvo vykdoma

Nr.

1.

Viešinimas:
-

Visa naujausia/aktuali informacija apie Strategijos įgyvendinamą bei kita informacija, susijusi
2021 m. sausio mėn.
su Šiaulių m. VVG vykdomu projektu visai visuomenei pateikiama iš projekto lėšų sukurtoje
iki 2021 m. gruodžio
Šiaulių m. vietos veiklos grupės interneto svetainėje www.siauliaivvg.lt bei VVG mėn. (pastoviai).
steigėjųŠiaulių m. savivaldybės, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų, Šiaulių
pramoninkų asociacijos, Šiaulių jaunimo organizacijų asociacijos "Apskritas stalas"interneto
svetainėse bei facebook paskyrose.

-

Šiaulių m. VVG interneto svetainėje http://www.siauliaivvg.lt/, http://www.siauliaivvg.lt/wp- 2021 m. kovo
balandžio mėn.
content/uploads/2017/03/Siauliu-m.-VVG_Strategijos-igyvendinimo-ataskaita-uz-2020-m.1.pdf
Naujienų portale etaplius https://www.etaplius.lt/siauliu-miesto-vietos-pletros-strategijosigyvendinimo-metine-ataskaita-2020-m-v1
Šiaulių m. savivaldybės interneto svetainėje https://www.siauliai.lt/index.php?3621406677

-

TV reportažas per Šiaulių televiziją:
https://www.youtube.com/watch?v=_tNvaDL9Sjk&list=PLsKBrBQNCUr4INJxKU4K466xe_z-

-

–

Pirmą
kartą
transliuota 2021 m.
lapkričio 30 d. su
pakartojimais
gruodžio mėn.

Vyko susitikimas su nevyriausybinių organizacijų atstovais Šiaulių miesto nevyriausybinių 2022 m. kovo 9 d.
organizacijų konfederacijoje (2021 m. ataskaitos pristatymas)
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3.3.Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos
plėtros projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo
teikta metinėse ataskaitose informacija).
Eil.
Nr.

Susirinkim
o
/
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo,
diena)

Priimti
sprendimai

1.

2021-0324 Nr.
2021/1

2.

2021-0523 Nr.
2021/2

Bendru
sutarimu
tvirtinti
2020 m.
Šiaulių
miesto
vietos
plėtros
strategijos
įgyvendinimo
ataskaitą
Tvirtinti
Šiaulių
miesto
vietos
plėtros
strategijos
keitimą

Susirinkimo narių (toliau – nariai)
skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldyb
skaičius
atstovai
atstovai
ės tarybos
atstovai

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant
rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius
Bendras
dalyvavusi
ų
narių
skaičius

Iš jų
NV
O
atsto
vai

Iš
jų
verslo
atstovai

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusi
ų
narių
skaičiaus
ir bendro
narių
skaičiaus
susirinkim
o
/
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Bendras už
priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš
jų
balsai,
tenkantys
savivaldyb
ės tarybos
atstovams

Santykis
tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų,
tenkančių
verslo
ir
NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus

6

3

2

1

5

2

2

1

83,34

5

4

1

80

6

3

2

1

5

3

2

0

83,34

5

5

0

100
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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
Bendras Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldybės
skaičius
atstovai atstovai tarybos
atstovai

-

-

-

-

Faktiškai organo narių susirinkime/balsavime
taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių
skaičius
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
dalyvavusių NVO
verslo
savivaldybės
narių
atstovai atstovai tarybos
skaičius
atstovai

-

-

-

-

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusių
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkimo/
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)
-

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Bendras
už priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų balsai,
tenkantys
savivaldybės
tarybos
atstovams

-

-

-

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS
PATEIKIAMI PRIEDAI:
1. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės narių susirinkimo protokolas, 3 lapai
2. Projektų įgyvendinimo akimirkos, 3 lapai.

_______________
(parašas)

_Alfredas Jonuška, Šiaulių miesto VVG pirmininkas___
(vardas ir pavardė)

Santykis
tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų,
tenkančių
verslo
ir
NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus
-

