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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: SKATINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ KALVARIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ  

1.1. Uždavinys: Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms 

ir marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir 

bendrąsias socialines paslaugas 

1.1.1. Veiksmas: Bendruomenės inicijuotas, savanoriškas pagalbos teikimas socialinę atskirtį patiriantiems bendruomenės nariams, 

panaudojant naujus socialinę atskirtį patiriančių asmenų identifikavimo metodus, nustatant paslaugų poreikį ir jį tenkinant 

46000,00 Eur 4000,00 Eur 0  0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 
1. Pateiktas 1 projektinis pasiūlymas pagal šį veiksmą Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-21 – 2019-06-28 laikotarpiu. 1 projektinis 

pasiūlymas nesurinko pakankamai balų ir nebuvo atrinktas finansavimui.  

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Kvietimo Nr. 1 1.1.1 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių. Nesuplanuota 100 proc. Paramos lėšų sumos. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko Kvietimas 

Nr. 2 (2019 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. sausio 17 d.), kurio metu tikimasi suformuoti vietos plėtros projektų sąrašus 100 proc. paramos lėšų 

sumos. 
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1.1.2. Veiksmas: Socialinių ir kitų paslaugų asmenims ir šeimoms (įskaitant pabėgėlius) bei marginalioms visuomenės grupėms 

teikimas 

23000,00 2000,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 
1. Pateiktas 1 projektinis pasiūlymas pagal šį veiksmą Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-27 – 2019-07-05 laikotarpiu. 1 projektinis 

pasiūlymas praėjo vertinimą ir buvo įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą. Pareiškėjas 2019-10-31 pateikė projekto paraišką 

įgyvendinančiajai institucijai, vyko jos vertinimas, tačiau paraiška buvo atsiimta ir rekomenduota patikslinti, įtraukiant partnerį, kuriam 

nuosavybės teise priklauso pareiškėjo norimos remontuoti patalpos, arba sulaukus PFSA keitimo dėl turto, valdomo panaudos teise remonto).  

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.1.2 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, išskyrus pabėgėlius, tačiau pareiškėjui atsiėmus paraišką, nesuplanuota 100 proc. 

paramos lėšų sumos. Pareiškėjas planuoja pateikti patikslintą paraišką 2020 m. balandžio mėn., todėl bus panaudota 100 proc. paramos lėšų 

sumos. 

1.2. Uždavinys: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, 

edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas 

1.2.1. Veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių bendruomenės narių socialinės integracijos didinimas, įtraukiant juos į kultūrines, 

edukacines, menines, sportines ir kitas veiklas, kultūrinį bendruomenės gyvenimą 

103040,00 8960,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-27 – 2019-07-05 laikotarpiu, pateikti 2 projektiniai pasiūlymai pagal šį veiksmą. 1 projektinis 

pasiūlymas praėjo vertinimą ir buvo įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą. Pareiškėjas 2019-10-29 pateikė paraišką įgyvendinančiajai 

institucijai, vyko jos vertinimas, kuris buvo teigiamas. Finansavimo sutartis numatyta pasirašyti 2020-01-20. Pateiktas 1 projektinis pasiūlymas 

neatitiko bendrųjų vertinimo kriterijų, tačiau pareiškėjas atsisakė tikslinti projektinį pasiūlymą. Šio veiksmo kvietimas bus pakartotas kvietimo 

Nr. 2 metu. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.2.1 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių. Suplanuota 30,8 proc. paramos lėšų sumos. Nesuplanuota 69,2 proc. Paramos lėšų 

sumos. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko Kvietimas Nr. 2 (2019 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. sausio 7 d.), kurio metu tikimasi suformuoti vietos 

plėtros projektų sąrašus 100 proc. paramos lėšų sumos.  

1.2.2. Veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį 
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gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas 

60168,00 5232,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-27 – 2019-07-05 laikotarpiu, pateiktas 1 projektinis pasiūlymas pagal šį veiksmą. 1 projektinis 

pasiūlymas praėjo vertinimą ir buvo įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą. Pareiškėjas 2019-10-31 pateikė paraišką įgyvendinančiajai 

institucijai, vyko jos vertinimas, kuris buvo teigiamas. Finansavimo sutartis numatyta pasirašyti 2020-01-20. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniame pasiūlyme/projekto paraiškoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 

numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.2.2 veiksmo projektiniame pasiūlyme/projekto paraiškoje yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl 

visų veiksmo tikslinių grupių. Suplanuota 50 proc. paramos lėšų sumos. Nesuplanuota 50 proc. Paramos lėšų sumos. Ataskaitiniu laikotarpiu 

vyko Kvietimas Nr. 2 (2019 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. sausio 7 d.), kurio metu tikimasi suformuoti vietos plėtros projektų sąrašus 100 proc. 

paramos lėšų sumos. 

1.2.3. Veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių konsultavimo, motyvavimo paslaugos, savipagalbos grupių, stovyklų 

organizavimas, įtraukimas į bendras veiklas, lavinant socialinius, bendravimo, kitus naudingus įgūdžius, skatinant atrasti naujas 

galimybes integruotis į visuomenę, informacijos apie socialines paslaugas šeimoms Kalvarijoje teikimas 

29900,00 2600,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-27 – 2019-07-05 laikotarpiu, nepateikta projektinių pasiūlymų.  

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Kvietimo Nr. 1 1.2.3 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių. Nesuplanuota 100 proc. Paramos lėšų sumos. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko Kvietimas 

Nr. 2 (2019 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. sausio 7 d.), kurio metu tikimasi suformuoti vietos plėtros projektų sąrašus 100 proc. paramos lėšų 

sumos. 

1.2.4. Veiksmas: Vyresnio amžiaus asmenų ir neįgaliųjų integravimas į visuomeninį gyvenimą, sudarant sąlygas jiems mokytis, 

aktyviai ilsėtis, įgyti kvalifikaciją ir dirbti, informacijos apie socialines paslaugas Kalvarijoje teikimas jiems prieinamais kanalais 

36505,62 3174,40 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 1.2.4. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu, kuris vyko 2019-05-27 – 2019-07-05 laikotarpiu, pateiktas 1 projektinis pasiūlymas pagal šį veiksmą. Pateiktas 1 

projektinis pasiūlymas neatitiko bendrųjų vertinimo kriterijų, tačiau pareiškėjas atsisakė tikslinti projektinį pasiūlymą. Šio veiksmo kvietimas 

bus pakartotas kvietimo Nr. 2 metu. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti.  

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

4. Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje 
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numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį. 

5. Kvietimo Nr. 1 1.2.4 veiksmo projektiniuose pasiūlymuose/vietos plėtros projektų paraiškose yra numatytos visos veiksmo aprašyme 

nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių. Nesuplanuota 100 proc. Paramos lėšų sumos. Ataskaitiniu laikotarpiu vyko Kvietimas 

Nr. 2 (2019 m. lapkričio 27 d. – 2020 m. sausio 7 d.), kurio metu tikimasi suformuoti vietos plėtros projektų sąrašus 100 proc. paramos lėšų 

sumos. 

2. Tikslas: DIDINTI KALVARIJOS MIESTO GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ, GERINANT JŲ ĮSIDARBINIMO IR VERSLŲ 

KŪRIMO GALIMYBES 

2.1. Uždavinys: Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą 

2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas, įtraukimas į neformalų mokymą, konsultavimo, motyvavimo, profesinio 

orientavimo bei kitos pagalbos suteikimas, siekiant padidinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų galimybes įsidarbinti 

19119,22 1662,54 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu šiam veiksmui nebuvo renkami projektiniai pasiūlymai. Kvietimas Nr. 2 šiam veiksmui skelbiamas 2019 m. lapkričio 

27 d. – 2020 m. sausio 7 d., planuojama panaudoti 100 proc. paramos lėšų sumos. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

2.1.2. Veiksmas: Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo 

įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką 

37904,00 3296,00 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu šiam veiksmui nebuvo renkami projektiniai pasiūlymai. Kvietimas Nr. 2 šiam veiksmui skelbiamas 2019 m. lapkričio 

27 d. – 2020 m. sausio 7 d., planuojama panaudoti 100 proc. paramos lėšų sumos. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

2.2. Uždavinys: Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste 

2.2.1. Veiksmas: Smulkaus ir vidutinio verslo kūrimosi Kalvarijos mieste skatinimas suteikiant paramą verslo pradžiai 

119916,41 10427,51 0 0 0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 
1. Kvietimo Nr. 1 metu šiam veiksmui nebuvo renkami projektiniai pasiūlymai. Kvietimas Nr. 2 šiam veiksmui skelbiamas 2019 m. lapkričio 

27 d. – 2020 m. sausio 7 d., planuojama panaudoti 100 proc. paramos lėšų sumos. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

2.2.2. Veiksmas: Mentorystės, tarpininkavimo ir konsultavimo verslo kūrimo ir plėtros klausimais paslaugos bedarbiams ir 

darbingiems neaktyviems gyventojams ir besikuriančiam verslui, bendradarbiaujant su kitų miestų VVG" 

50462,00 4388,00 0 0  0,00 0,00 0,00 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 
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1. Kvietimo Nr. 1 metu šiam veiksmui nebuvo renkami projektiniai pasiūlymai. Kvietimas šiam veiksmui skelbiamas 2019 m. lapkričio 27 d. – 

2020 m. sausio 7 d., planuojama suplanuoti 100 proc. paramos lėšų sumos. 

2. Ataskaitiniu laikotarpiu veiksmo veiklos nebuvo pradėtos įgyvendinti. 

3. Ataskaitiniu laikotarpiu projektų finansavimo sutarčių nebuvo sudaryta. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

plėtros 

projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros 

projekto 

vykdytojo 

pavadinimas 

Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti 

rezultatus 

 

 

    

 

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

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas  Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, 

kurie įtraukti į 

vietos plėtros 

projektų sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta pasiekti 

rodiklio reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: SKATINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ KALVARIJOS BENDRUOMENĖS NARIŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ 

Rezultato rodikliai: 

Pagyvenusių asmenų, 

įtraukiamų  į NVO 

organizuojamas veiklas, 

skaičius 

172 27 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

projektas pradėtas įgyvendinti tik 2020 m. gruodžio 

mėn. 

Socialinių  partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės  nariai) praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose 

12 6 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

nebuvo projekto, nuo kurio veiklų pabaigos būtų 

praėję 6 mėn. 

Darbingi asmenys (vietos 40 20 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 
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bendruomenės nariai), kurių 

socialinė atskirtis sumažėjo dėl 

projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo projekto veiklose 

(praėjus 6 mėnesiams po projekto 

veiklų dalyvių dalyvavimo ESF 

veiklose) 

nebuvo projekto, nuo kurio veiklų pabaigos būtų 

praėję 6 mėn. 

1.1. Uždavinys: Teikti socialinės priežiūros, krizių įveikimo, socializacijos pagalbą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, šeimoms ir 

marginalioms visuomenės grupėms, kuriant naujus tokių asmenų ir jų poreikių identifikavimo būdus bei teikiant specialiąsias ir bendrąsias 

socialines paslaugas 

Produkto rodikliai: 

Įgyvendinant BIVP projektų 

veiklas sukurtų socialinių 

paslaugų skaičius 

1 1 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) 

60 23 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO skaičius 

2 1 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti  

1.2. Uždavinys: Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, 

menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas 

Produkto rodikliai: 

Įgyvendintų projektų, susijusių 

su pabėgėlių integracija, 

skaičius. 

1 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 

Savanoriaujančių socialinėse 

nevyriausybinėse 

organizacijose asmenų skaičius 

15 13 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai dar nebuvo pradėti 

įgyvendinti. 

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) 

400 331 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius 

5 2 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

2. Tikslas: DIDINTI KALVARIJOS MIESTO GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ, GERINANT JŲ ĮSIDARBINIMO IR VERSLŲ KŪRIMO 

GALIMYBES 
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Rezultato rodikliai: 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės nariai) 

dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose 

1 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

BIVP projektų veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF veiklose, 

dalis 

31 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

2.1. Uždavinys: Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą 

Produkto rodikliai: 
Kartu su kito miesto VVG bendrai 

įgyvendintų BIVP projektų 

skaičius 

2 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines 

grupes) 

65 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius 

3 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

2.2. Uždavinys: Sudaryti galimybes smulkaus ir vidutinio verslo kūrimuisi ir plėtrai Kalvarijos mieste 

Produkto rodikliai: 
Naujų pradėtų verslų po 

dalyvavimo  BIVP 

įgyvendintuose projektuose 

skaičius 

10 

 

 

0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

Jaunų asmenų (iki 29 m. amžiaus) 

įregistravusių individualią veiklą 

skaičius 

46 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 
Kartu su kito miesto VVG bendrai 

įgyvendintų BIVP projektų 

skaičius 

2 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

BIVP projektų veiklų dalyviai 46 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 
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(įskaitant  visas tikslines 

grupes) 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 
Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO skaičius 

3 0 0 0 Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes 

vietos veiklos projektai arba atitinkamos jų veiklos 

dar nebuvo pradėti įgyvendinti. 

 

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

(galutinėje ataskaitoje pateikiama  apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį) 

Eil. 

Nr. 

Problemos Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas 

1. Nepakankamos potencialių pareiškėjų kompetencijos rengiant 

projektinius pasiūlymus 

VVG kvietimų metu organizavo viešus mokymus, intensyviai vykdė grupines ir 

asmenines konsultacijas, kadangi buvo stebimas išankstinis būsimų pareiškėjų 

susidomėjimas dalyvauti projektų konkurse, tačiau buvo išsakyta nuomonė, jog yra 

silpnas būsimų pareiškėjų pasirengimas rengti projektinius pasiūlymus.   

2. Skirtinga PFSA reikalavimų interpretacija, projektų vertinimo 

ir administravimo praktika, priklausanti nuo priskirto projekto 

vadovo asmeninės kompetencijos ir patirties 

Kalvarijos miesto VVG ataskaitiniu laikotarpiu vykdė tarpininkavimą paraiškos 

vertinimo metu bendraujant su Agentūra, paraiškos tikslinimo derinimas per VVG 

pirmininką, kontaktavimas su Agentūra paraiškos derinimo klausimais, kitų VVG 

patirties perėmimas, kitų tos pačios VVG projektų patirties perėmimas. 

3. Atsiimta jau pateikta Agentūrai paraiška, po įtraukimo į 

sąrašus 

Kalvarijos miesto VVG bendrauja su pareiškėjais dėl jiems kylančių problemų, siūlo 

sprendimus, atsižvelgiant į Agentūros rekomendacijas, tarpininkauja pareiškėjui 

savivaldybės administracijoje dėl patalpų, valdomų panaudos būdu, remonto 

galimybių, tarpininkauja gaunant informaciją apie keičiamą PFSA pareiškėjui 

aktualiai klausimais. 

 

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 

1 1 1 
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metus) pabaigoje, vnt.  

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt. 

1 1 1 

 

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

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

ataskaitose). 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, 

valdymo organų narių 

kompetencijų stiprinimo veiklos 

(mokymai, keitimosi su kitomis 

VVG gerąja patirtimi renginiai 

Įvykusių mokymų / renginių tema (-os) Įvykusių mokymų / 

renginių data, 

trukmė (tiksli data, 

val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

3.1.1 Miesto VVG darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas 

Seminaras „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas miestuose“, kurį 

organizavo LR Vidaus reikalų ministerija 

bei Europos socialinis fondo agentūra 

2019-02-06, 4 val. 2 

3.1.2 Miesto VVG darbuotojų ir valdymo 

organų narių kompetencijų 

stiprinimas 

,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas 

miestuose ir Strategijų administravimas“, 

kurį organizavo LR Vidaus reikalų 

ministerija bei Europos socialinis fondo 

agentūra 

2019-02-15, 4 val. 2 

3.1.3 Miesto VVG darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas 

Europos socialinio fondo agentūros 

organizuotas seminaras pagal priemonę 

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas" 

2019-05-23, 4 val. 2 

3.1.4 Miesto VVG darbuotojų 

kompetencijų stiprinimas 

„Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 

(BIVP) strategijų įgyvendinimas“ 

2019-10-24/25d.,12 

val. 

1 

3.1.5. Dalinimosi VVG patirtimi su Miestų VVG tinklo susirinkimas 2019-04-25, 2 val. 1 
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kitomis VVG, pasikeitimas gerąja 

patirtimi, informacija, žiniomis ir tt. 

 

3.1.6. Dalinimosi VVG patirtimi su 

kitomis VVG, pasikeitimas gerąja 

patirtimi, informacija, žiniomis ir tt. 

 

Miestų VVG tinklo susirinkimas 2019-10-24, 2 val. 1 

3.1.7. Dalinimosi VVG patirtimi su 

kitomis VVG, pasikeitimas gerąja 

patirtimi, informacija, žiniomis ir tt. 

Miestų VVG tinklas, socialiniuose 

tinkluose sukurta Facebook grupė 

Visą ataskaitinį 

laikotarpį 

1 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų 

trukmė (tiksli data, 

val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

3.1.8 Kvietimo Nr.1 pareiškėjų mokymai Reikalavimai projektinių pasiūlymų 

parengtumui ir įgyvendinimui. 

Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo 

/ netinkamumo finansuoti reikalavimai 

2019-05-29, 4 val.  20 

3.1.9 Kvietimo Nr.1 pareiškėjų mokymai Reikalavimai projektinių pasiūlymų 

parengtumui ir įgyvendinimui. 

Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo 

/ netinkamumo finansuoti reikalavimai 

2019-06-11, 4val. 20 

3.1.10 Kvietimo Nr.1 pareiškėjų mokymai Reikalavimai projektinių pasiūlymų 

parengtumui ir įgyvendinimui. 

Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo 

/ netinkamumo finansuoti reikalavimai 

2019-06-18, 4val. 20 

3.1.11 Kvietimo Nr.2 pareiškėjų mokymai Reikalavimai projektinių pasiūlymų 

parengtumui ir įgyvendinimui. 

Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo 

/ netinkamumo finansuoti reikalavimai 

2019-12-09, 4val. 20 

3.1.12 Kvietimo Nr.2 pareiškėjų mokymai Reikalavimai projektinių pasiūlymų 

parengtumui ir įgyvendinimui. 

Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo 

/ netinkamumo finansuoti reikalavimai 

2019-12-13, 4val. 20 

3.1.13 Kvietimo Nr.2 pareiškėjų mokymai Reikalavimai projektinių pasiūlymų 

parengtumui ir įgyvendinimui. 

Projektinių pasiūlymų išlaidų tinkamumo 

2020-01-03, 4val. 20 
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/ netinkamumo finansuoti reikalavimai 

 

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

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

ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

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

kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

3.2.1 Naujienų skiltyje skelbiama: 
https://kalvarijosmiestovvg.lt/naujienos/ 

Kvietimų skiltyje skelbiama: 
https://kalvarijosmiestovvg.lt/kvietimai/ 

Naudingos informacijos skiltyje skelbiama:  
https://kalvarijosmiestovvg.lt/naudinga-informacija/teikiantiems-projektus/ 
https://kalvarijosmiestovvg.lt/naudinga-informacija/igyvendinantiems-
projektus/ 

Ataskaitinio laikotarpio metu informacija buvo skelbta 

35 kartus: 

Naujienų skiltyje paskelbta 21 informacinis straipsnis ir 

pranešimų dėl priemonės ir Strategijos įgyvendinimo eigos 

(Kvietimų ir mokymų organizavimo, paraiškų vertinimo, ir 

tt.). 

Kvietimai skiltyje paskelbtos - 2 žinutės. 

Naudinga informacija paskelbtos - 12 žinučių. 

 

3.2.2 Kalvarijos savivaldybės svetainė  
http://kalvarija.lt/index.php?365487618 

Ataskaitinio laikotarpio metu informacija buvo skelbta 

19 kartų. 

Visą ataskaitinį laikotarpį skelbiama informacija apie 

Strategijos įgyvendinimo eigą (Kvietimų ir mokymų 

organizavimas, paraiškų vertinimas, sąrašų sudarymas ir 

t.t).  

3.2.3 Kalvarijos savivaldybės administracijos patalpose esančiame 

Informaciniame stende 

 

Visą ataskaitinį laikotarpį informacija apie Strategijos 

įgyvendinimo eigą talpinama Informaciniame stende 

(Kvietimų ir mokymų organizavimo, paraiškų vertinimo, 

sąrašų sudarymo ir t.t).  

3.2.4. Socialinis tinklas Facebook  
https://www.facebook.com/Kalvarijos-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-
141595683053790/ 

Visą ataskaitinį laikotarpį. Paskelbtas 61 panešimas susijęs 

su vykdomomis veiklomis, teikiamomis konsultacijomis, 

paskelbtais kvietimais, kvietimais į mokymus ir 

konsultacijas, kita informacija, aktuali pareiškėjams 

3.2.5. Viešinimo renginys visuomenei 2019-04-24, 4 val. 

 

 

 

https://kalvarijosmiestovvg.lt/naujienos/
https://kalvarijosmiestovvg.lt/kvietimai/
https://kalvarijosmiestovvg.lt/naudinga-informacija/teikiantiems-projektus/
https://kalvarijosmiestovvg.lt/naudinga-informacija/igyvendinantiems-projektus/
https://kalvarijosmiestovvg.lt/naudinga-informacija/igyvendinantiems-projektus/
http://kalvarija.lt/index.php?365487618
https://www.facebook.com/Kalvarijos-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-141595683053790/
https://www.facebook.com/Kalvarijos-miesto-vietos-veiklos-grup%C4%97-141595683053790/
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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. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus 

ir bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų NVO 

atstovai  

Iš jų verslo 

atstovai 
Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavu

sių narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

2.  2019-03-04 Pavedimas 

asociacijos valdybai 

tvirtinti Vietos 

plėtros strategijos 

veiksmų projektų 

atrankos kriterijus ir 

procedūras, 

kvietimo 

dokumentus, vietos 

plėtros projektų 

sąrašus. 

3 1 1 1 3 1 1 1 100 

proc. 

3 2 1 2/3 
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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 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

už priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybės 

tarybos 

atstovams  

1. 2019-02-11 Kalvarijos m. 

VVG 

įgyvendinamo 

projekto 

„Kalvarijos 

miesto vietos 

plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

administravimas“ 

įgyvendinimas, 

pareigybės 

aprašymų 

tvirtinimas. 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

2.  2019-03-04 Kalvarijos 

miesto VVG 

2018 m. veiklos 

ataskaitos ir 

finansinių 

ataskaitų 

tvirtinimas 

9 3 3 3 7 3 2 2 77,8 7 5 2 5/7 

3. 2019-05-20 Kalvarijos 

miesto vietos 

plėtros 

strategijos 

veiksmų projektų 

atrankos kriterijų 

ir procedūrų, 

kvietimo 

9 3 3 3 8 3 2 3 88,9 8 5 3 5/8 
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dokumentų 

tvirtinimas, 

Kalvarijos 

miesto vietos 

veiklos grupės 

stojimas į 

asociaciją 

„Miestų VVG 

tinklas“. 
4.  2019-07-29 Kalvarijos 

miesto vietos 

plėtros 

strategijos vietos 

plėtros projektų 

sąrašo 

tvirtinimas Nr. 

1.1.2. veiksmui 

9 3 3 3 8 3 3 2 88,9 8 6 2 6/8 

5.  2019-08-23 Kalvarijos 

miesto vietos 

veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos vietos 

plėtros projektų 

sąrašo 

tvirtinimas 

veiksmui Nr. 

1.2.1.  

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

6.  2019-08-23 Kalvarijos 

miesto vietos 

veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos vietos 

plėtros projektų 

sąrašo 

tvirtinimas 

veiksmui Nr. 

1.2.2. 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

7.  2019-08-23 Veiksmui 1.1.1 

„Bendruomenės 

inicijuotas, 

savanoriškas 

pagalbos 

teikimas 

socialinę atskirtį 

patiriantiems 

bendruomenės 

nariams, 

panaudojant 

naujus socialinę 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 
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atskirtį 

patiriančių 

asmenų 

identifikavimo 

metodus, 

nustatant 

paslaugų poreikį 

ir jį tenkinant“ 

pateikto 

projektinio 

pasiūlymo 

vertinimo 

rezultatų 

tvirtinimas. 

 
8. 2019-08-23 Veiksmui 1.2.1 

„Socialinę 

atskirtį 

patiriančių 

bendruomenės 

narių socialinės 

integracijos 

didinimas, 

įtraukiant juos į 

kultūrines, 

edukacines, 

menines, 

sportines ir kitas 

veiklas, kultūrinį 

bendruomenės 

gyvenimą“ 

pateikto 

projektinio 

pasiūlymo 

vertinimas 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

9. 2019-08-23 Veiksmui 1.2.4 

„Vyresnio 

amžiaus asmenų 

ir neįgaliųjų 

integravimas į 

visuomeninį 

gyvenimą, 

sudarant sąlygas 

jiems mokytis, 

aktyviai ilsėtis, 

įgyti 

kvalifikaciją ir 

dirbti, 

informacijos apie 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 



17 
 

socialines 

paslaugas 

Kalvarijoje 

teikimas jiems 

prieinamais 

kanalais“ 

pateikto 

projektinio 

pasiūlymo 

vertinimas. 

 
10. 2019-08-28 Kalvarijos m. 

VVG valdybos 

pirmininko 

rinkimas 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

11. 2019-08-28 Kalvarijos m. 

VVG valdybos 

pirmininko 

pavaduotojo 

rinkimas 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

12. 2019-11-26 Kalvarijos 

miesto vietos 

plėtros 

strategijos 

veiksmų projektų 

atrankos 

kriterijų, 

kvietimo 

dokumentų 

tvirtinimas 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 

13. 2019-11-26 2 kvietimo teikti 

projektinius 

pasiūlymus 

paskelbimas 

įgyvendinant 

pirmąjį ir antrąjį 

Kalvarijos 

miesto vietos 

plėtros 

strategijos tikslą 

9 3 3 3 9 3 3 3 100 9 6 3 6/9 
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4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

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

 

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

kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

 

X 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.)  

 

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

 

 

_Pirmininkė  __________    Rūta Kučinskienė 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 


