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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ 

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

ataskaitinio laikotarpio pabaigos:  

Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą 

Strategijoje 

veiksmui numatyta 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

ir Lietuvos 

Respublikos 

valstybės biudžeto 

lėšų (toliau -  
paramos lėšos) 

suma, Eur 

Strategijoje 

veiksmui numatyta 

savivaldybės 

biudžeto lėšų, kitų 

viešųjų lėšų ir 

privačių lėšų 

(toliau - 

prisidėjimo lėšos) 

suma, Eur 

 

Įgyvendinamų 

vietos plėtros 

projektų (toliau – 

projektas) skaičius, 

vnt. 

 

Baigtų projektų 

skaičius, vnt. 

 

Paramos lėšų 

suma, už kurią 

sudaryta projektų 

finansavimo 

sutarčių, Eur 

 

Prisidėjimo lėšų 

suma, numatyta 

sudarytose 

projektų 

finansavimo 

sutartyse, Eur 

 

Panaudota 

paramos lėšų 

suma, Eur 

1. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą 

1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste 

1.1.1. Veiksmas: Skatinti valdžios įstaigų, privataus verslo ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą kuriant veikiančius socialinio ir bendruomeninio verslo 

modelius, paslaugas ir skatinant klasterio formavimąsi 

63708,00 14707,00 2 1 63707,00 14706,06 54125,57 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

 
Projektas Per ataskaitinį laikotarpį 

patiekta reikšmė 

  

1.1.1 1.1.1 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

„Mobilus paslaugų centras" 

 

 

Trijų dimensijų spausdinimas 

 

 

Užbaigtas projektas „Mobilus paslaugų centras". 

 

2020-02-21 – 2020-03-09  paskelbtas 4 šaukimo kvietimas 

Nr. 24. likusiai nepanaudotai paramos sumai. Gauta viena 

paraiška, kuri buvo finansuota.   

Projektas "Trijų dimensijų spausdinimas" (Nr. 08.6.1-

ESFA-V-927-01-0318), projekto vykdytoja Rietavo 

miesto vietos veiklos grupė įgyvendina veiklas tikslinei 

grupei: jauno verslo subjektams, kurių veiklos vykdymo 

vieta  - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, 

atstovai ir darbuotojai.  

Projekto Nr.  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0003 Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0318 

Pareiškėjas 
Rietavo miesto vietos veiklos grupė 

 

Rietavo miesto vietos veiklos grupė 

 

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2017-05-18   

Pateikta paraiška ESFA 2018-02-20 2020-05-04 

Pasirašyta sutartis 2018-09-05 2020-08-06 

Projekto išlaidų suma 43319,98 35093,08 

Paramos suma 35808,00 27899,00 

Savivaldybės lėšos 
2699,88 

 

1754,65  

Nuosavas indėlis 3770,78 5439,43  
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Apmokėta suma 35807,95 18317,62 Projektas pradėtas.  

Liko nepanaudotos lėšos  16775,46 

Pradėtos veiklos 4 4 

Planuotos (sustabdytos ) veiklos 0   

Baigtos veiklos 4 0 

Mokėjimo prašymų skaičius 9 2 

Numatytas mokėjimo prašymų 

skaičius 0 7 

Įranga 7 1 Nuoroda į kvietimą http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.1.-

veiksma%CC%A8.pdf 
Renginiai/konferencijos 9 reng.   

Mokymai 4 2 planuota 

Dalyviai (asmenys) 
16 

10 tame skaičiuje 7 jauno verslo 

atstovai  

Viešinimo priemonės 0   

Projekto pabaigimo data 2020-10-19 vykdomas 
 

1.1.2. Veiksmas: Ugdyti ir plėtoti Rietavo miesto gyventojų kompetencijas kuriant, įgyvendinant bei plėtojant verslą 

37411,00 9647,00 2 0 37411,11 9646,89 17494,78 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

 
Projektas Per ataskaitinį laikotarpį 

patiekta reikšmė 

  

1.1.2 1.1.2 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 
Sėkmės komanda 

Verslumo kompetencijų 

ugdymas Rietave, 

projekto 

Projektas „Sėkmės komanda" pratęstas projekto įgyvendinimo 

pabaiga.  

 

2020-02-21 – 2020-03-09  paskelbtas 4 šaukimo kvietimas Nr. 25. 

likusiai nepanaudotai paramos sumai. Gauta viena paraiška, kuri 

buvo finansuota.   

Per 2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas "Verslumo 

kompetencijų ugdymas Rietave" (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0513), projekto vykdytoja Vietos veiklos grupė Rietavo 

iniciatyvos įgyvendina veiklas tikslinei grupei: darbingi gyventojai 

ir jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta  - vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija. Projekto veiklos buvo 

pradėtos vykdyti. 

 

Projekto Nr.  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0002 
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0513 

Pareiškėjas 
Rietavo moterų užimtumo centras 

 

Vietos veiklos grupė 

Rietavo iniciatyvos                                   

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2017-06-08 2020-03-05 

Pateikta paraiška ESFA 2018-02-20 2020-08-31 

Pasirašyta sutartis 2018-09-17 2020-12-04 

Projekto išlaidų suma 23752,71 23305,29 

Paramos suma 18706,00 18527,71 

Savivaldybės lėšos 2375,27 1502,25 

Nuosavas indėlis 2671,44 4777,58 

Apmokėta suma 17494,78 0 

Liko nepanaudotos lėšos  23305,29 

Pradėtos veiklos   

Planuotos (sustabdytos ) veiklos 6   

Baigtos veiklos 2  

Mokėjimo prašymų skaičius 8 0 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.1.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.1.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.1.-veiksma%CC%A8.pdf
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Numatytas mokėjimo prašymų skaičius 2 4 

Įranga 2 0 Per 2020 m. paskelbtas 4 šaukimo kvietimas Nr. 25,  teikti 

projektinius pasiūlymus likusiai nepanaudotai paramos sumai. 

Gauta viena paraiška, kuri buvo finansuota.  Nuoroda į kvietimą: 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-

pagal-1.1.2.-veiksma%CC%A8.pdf 

 

Renginiai/konferencijos 1 1 

Mokymai 3 8 (po 8 val.) 

Dalyviai (asmenys) 22 15 

Viešinimo priemonės     

Projekto pabaigimo data Vykdomas Vykdomas 
 

1.1.3. Veiksmas: Teikti paramą smulkiems verslininkams, kuriantiems verslą turizmo paslaugų srityje verslo pradžiai 

44418,00 11454,00 1 0 44418,00 11454,00 25407,54 
Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

 
Projektas Per ataskaitinį laikotarpį 

patiekta reikšmė 

  

1.1.3 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 
Turizmo paslaugų inkubatorius 

2020-02-21 – 2020-03-09  paskelbtas 4 šaukimo kvietimas Nr. 26. 

likusiai nepanaudotai paramos sumai. Gauta viena paraiška, kuri 

buvo finansuota.   

Per 2020 m. pradėtas įgyvendinti projektas "Turizmo paslaugų 

inkubatorius" (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324), projekto 

vykdytoja Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras,  

įgyvendina veiklas tikslinei grupei: darbingi gyventojai ir jauno 

verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta  - vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorija. Projekto veiklos buvo pradėtos 

vykdyti, įsigyta įranga, renkama tikslinė grupė.  

 

Projekto Nr.  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0324 

Pareiškėjas Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras 

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2020-03-05  

Pateikta paraiška ESFA 2020-05-08 

Pasirašyta sutartis 2020-08-07 

Projekto išlaidų suma 55872,00 

Paramos suma 44418,00 

Savivaldybės lėšos   

Nuosavas indėlis   

Apmokėta suma 25407,54 

Liko nepanaudotos lėšos 19010,46 

Pradėtos veiklos 4 

Planuotos (sustabdytos ) veiklos 2 

Baigtos veiklos   

Mokėjimo prašymų skaičius 2 

Numatytas mokėjimo prašymų 

skaičius 
7 

Įranga 3 + 2 (planuojama) Nuoroda į kvietimą: http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.3.-

veiksma%CC%A8.pdf  

 

Renginiai/konferencijos 2 planuota 

Mokymai 7 planuota 

Dalyviai (asmenys)  

Viešinimo priemonės   

Projekto pabaigimo data Vykdomas 
 

 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.2.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.2.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.3.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.3.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-1.1.3.-veiksma%CC%A8.pdf
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1.1.4. Veiksmas: Bendradarbiaujant su rajono VVG, plėtoti turizmo paslaugų srityje veikiančių įstaigų ir organizacijų bendradarbiavimo tinklą, siekiant 

paskatinti turizmo srityje veikiančių verslų steigimą ir plėtrą 

37409,00 9646,00 1 1 37407,00 9646,20 36920,99 

Informacija apie 1.1.4. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Projektas Per ataskaitinį laikotarpį 

patiekta reikšmė 

  

1.1.4 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

Veik Rietave 

 

 

 

Projektas įgyvendintas. Liko nepanaudotų lėšų – 

611,36 

 

Projekto Nr.  Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0005 

Pareiškėjas 
Vietos veiklos grupė Rietavo iniciatyvos 

 

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2017-05-26 

Pateikta paraiška ESFA 2018-08-28 

Pasirašyta sutartis 2018-11-27 

Projekto išlaidų suma 47054,76 

Paramos suma 37407,00 

Savivaldybės lėšos 3741,20 

Nuosavas indėlis 5906,56 

Apmokėta suma 36920,99 

Liko nepanaudotos lėšos 611,36 

Pradėtos veiklos 5 

Planuotos (sustabdytos ) veiklos 0 

Baigtos veiklos 5 

Mokėjimo prašymų skaičius 10 

Numatytas mokėjimo prašymų skaičius 0 

Įranga 2 kavos aparatas ir užkandžių apratas  

Renginiai/konferencijos 5 reng./ 2 konf. 

Mokymai 4 

Dalyviai (asmenys) 17 

Viešinimo priemonės 1000 lankstinuku , 2 lipdukai kavos aparatui 

Projekto pabaigimo data 
2020-12-30 

  
 

1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją 

1.2.1. Veiksmas: Įgyvendinti iniciatyvas, užtikrinančias naujų profesinių įgūdžių įgijimą 

35688,00 10924,00 2 0 32699,42 9629,63 12 392,91 

Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:  
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Projektas Per ataskaitinį laikotarpį 

patiekta reikšmė 

  

1.2.1. 1.2.1. 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

"Tapatumo link",  

 

„Spektras“ – skaitmeninių medijų 

profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo 

savivaldybės gyventojams didinant 

įsidarbinimo galimybes 

Per 2020 m. 

Projektas "Tapatumo link", pateikė paraišką ESFA ir pasirašė 

finansavimo sutartį, pradėjo vykdyti veiklas. 

 

2020-07-24 – 2020-08-07  paskelbtas 5 šaukimo kvietimas Nr. 

04. likusiai nepanaudotai paramos sumai. Gauta viena 

paraiška, kuri buvo finansuota, projektas "„Spektras“ – 

skaitmeninių medijų profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo 

savivaldybės gyventojams didinant įsidarbinimo galimybes" 

(Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0512), projekto vykdytojas 

Rietavo turizmo ir verslo informacijos centras,  įgyvendina 

veiklas tikslinei grupei: darbingo amžiaus bedarbiai ir 

ekonomiškai neaktyvus ar neturintis darbinės patirties Rietavo 

savivaldybėje gyvenantis jaunimas. Projekto veiklos buvo 

pradėtos vykdyti, įsigyta įranga, renkama tikslinė grupė 

 

Projekto Nr.  
Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-

0186 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512 

Pareiškėjas Rietavo kultūros centras         
Rietavo turizmo ir verslo informacijos 

centras                    

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2019-12-04 2020-08-07 

Pateikta paraiška ESFA 2020-05-18 2020-08-31 

Pasirašyta sutartis  2020-12-04 

Projekto išlaidų suma 31550,00 15063,17 

Paramos suma 25083.00 10606,54 

Likusi nepanaudotos lėšos  11882,17 

Savivaldybės lėšos   

Nuosavas indėlis 6466,25 (privačios lėšos) 4456,63 

Apmokėta suma 9211,91 3181,00 (avansas) 

Liko nepanaudotos lėšos   

Pradėtos veiklos  11882,17 

Planuotos (sustabdytos ) veiklos  1 

Baigtos veiklos   

Mokėjimo prašymų skaičius   

Numatytas mokėjimo prašymų 

skaičius 
 

1 

Įranga  4 (1 komplektas) Nuoroda į kvietimą: http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-

I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-

uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-

profesiniu%CC%A8-

i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-

i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf 

Renginiai/konferencijos  1 konferencija proj. Pab. 

Mokymai   

Dalyviai (asmenys)  30 (planuojama) 

Viešinimo priemonės   
 

Projekto pabaigimo data Vykdomas Vykdomas 
 

1.2.2. Veiksmas: Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą 

21676,00 5173,00 1 0 21676,00 5173,00 12060,09  

Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/1.2.1.-veiksmas.-I%CC%A8gyvendinti-iniciatyvas-uz%CC%8Ctikrinanc%CC%8Cias-nauju%CC%A8-profesiniu%CC%A8-i%CC%A8gu%CC%84dz%CC%8Ciu%CC%A8-i%CC%A8gijima%CC%A8.pdf
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Projektas Per ataskaitinį laikotarpį patiekta 

reikšmė 

  

1.2.2. 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

„Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“  

 

Per 2020 m. pakeista strategija – sumažinant šiam 

veiksmui lėšų suma.  

 Dėl likučio 9707,12 Eur paramos lėšų sumos, kurios 

buvo sumažintos projektui „Ugdymas karjerai per 

savanorišką veiklą“, neketinama šiai sumai 

papildomai skelbti kvietimo. Pabendravus su projekto 

vykdytoju jie norėtų turėti galimybę gauti šias lėšas 

projekto „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

plėtrai. 

 

Projekto Nr.  Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0186 

Pareiškėjas BĮ Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija        

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2019-06-05  

Pateikta paraiška ESFA  

Pasirašyta sutartis 2020-04-06 

Projekto išlaidų suma 27265,88 

Paramos suma 22092,88 

Savivaldybės lėšos   

Nuosavas indėlis   

Apmokėta suma 12060,09  

Paramos lėšos 10136,88 

Nuosavas indėlis 1923,21 

Neapmokėtas finansavimo sumos likutis 
15205,79 

 

Pradėtos veiklos 1 

Planuotos (sustabdytos ) veiklos   

Baigtos veiklos   

Mokėjimo prašymų skaičius 1 

Numatytas mokėjimo prašymų skaičius 4 

Įranga 1 (planuota) Nuoroda į kvietimą http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-

%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-

%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-

%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-

%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-

veikl%C4%85-pratesta.pdf 

Renginiai/konferencijos 1 (planuota) 

Mokymai   

Dalyviai (asmenys) 30 (planuota) 

Viešinimo priemonės   

Projekto pabaigimo data 
Projektas vykdomas 

 

2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą 

2.1.1. Veiksmas: Didinti  socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę , bei inicijuoti naujų, gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų teikimą ir 

plėtrą. 

28319,00 7302,00 2 1 28314,32 7307,047 11197,64 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/14-1.2.2-veiksmas.-%C4%AEtraukti-neaktyvius-asmenis-%C4%AFskaitant-jaunus-neaktyvius-asmenis-%C4%AF-aktyvi%C4%85-profesin%C4%99-%C5%A1vietimo-ar-savanori%C5%A1k%C4%85-veikl%C4%85-pratesta.pdf
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Projektas Per ataskaitinį 

laikotarpį patiekta 

reikšmė 

  

2.1.1. 2.1.1. 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

Ugdančio užimtumo 

paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su 

sutrikusio intelekto negalia   

Senjorų socialinė integracija   

 

 

 

Pagal šį veiksmą įgyvendinami 2 projektai: „Ugdančio užimtumo paslaugų 

vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia“ (Nr. 08.6.1-

ESFA-V-911-08-0004), „Senjorų socialinė integracija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167).  

Projektas Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su 

sutrikusio intelekto negalia“ užbaigtas. 

 
Projektas „Senjorų socialinė integracija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), 

projekto vykdytoja Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus  universitetas“ 

įgyvendina veiklas tikslinei grupei: Rietavo miesto senyvo amžiaus asmenys. 

Projektas vykdomas 

Projekto Nr.  
Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-

08-0004 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0167 

Pareiškėjas 

Sutrikusio intelekto 

žmonių globos bendrija 

„Rietavo viltis“ 

Asociacija „Rietavo trečiojo 

amžiaus  universitetas“ 

 

Pateiktas projektnis 

pasiūlymas 
2017-05-18 

2019-06-05 

Pateikta paraiška ESFA 2018-02-20 2019-11-20 

Pasirašyta sutartis 2018-09-19 2020-02-19 

Projekto išlaidų suma 11197,64 24 424,15 

Paramos suma 8645,80 19 412,20 

Savivaldybės lėšos 1679,65 3593,07 

Nuosavas indėlis 872,19 1418.88 

Apmokėta suma 11197,64  

Liko nepanaudotos lėšos 0,00  

Pradėtos veiklos 8  

Planuotos (sustabdytos ) 

veiklos 
 

 

Baigtos veiklos 8  

Mokėjimo prašymų 

skaičius 
5 

 

Numatytas mokėjimo 

prašymų skaičius 
 

 

Įranga 4 vnt.  Nuoroda į kvietimą http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-

socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-

kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-

gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-

socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-

pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf 

Renginiai/konferencijos 3  

Mokymai 3  

Dalyviai (asmenys) 33 30 

Viešinimo priemonės    

Projekto pabaigimo data Baigtas Vykdomas 

  

   
 

 

 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/15-2.1.1-veiksmas.Didinti-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-prieinamum%C4%85-ir-kokyb%C4%99-bei-inicijuoti-nauj%C5%B3-gyventoj%C5%B3-poreikius-atitinkan%C4%8Di%C5%B3-socialini%C5%B3-paslaug%C5%B3-teikim%C4%85-ir-pl%C4%97tr%C4%85-pratesta.pdf
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2.1.2. Veiksmas: Įgyvendinti priemones skirtas pabėgėlių integracijai į visuomenę 

0,00 0,00 0 0 0.00 0.00 0.00 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 

 

1) Veiklos nepradėtos įgyvendinti, 2019-03-25 paskelbtas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus; 

2) Veiksmui numatyta paramos lėšų dalis nepradėta naudoti. 

2.1.) 2019 m. kovo 25 d. paskalbėme antrą kvietimą, projektinių pasiūlymų nesulaukta. Nuoroda į kvietimą http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2019/08/16-2.1.2-veiksmas.-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-

visuomen%C4%99-pratesta.pdf 

2.2.) 2019 m. lapkričio mėn. 05 su pratęsimu iki 2019 m. gruodžio 20 d. paskelbtas trečias kvietimas, projektinių pasiūlymų nesulaukta. Nuoroda į kvietimą 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/11/22-Kvietimas-pagal-2.1.2.-veiksm%C4%85-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-

pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-visuomen%C4%99.pdfPate 

3)  Parengtas ir pateiktas raštas Migracijos departamentui su prašymu, kad nurodytų ar Rietavo savivaldybėje yra pabėgėlių, gautas atsakymas, kad pabėgėlių 

Rietavo savivaldybėje nėra. Nuspręsta atsisakyti šio veiksmo o lėšas perkelti į 2 tikslą, 2.2. uždavinį, 2.2.1. veiksmą.  

2.1.3. Veiksmas: Užtikrinti  Efektyvų  gyventojų informavimą apie Rietavo mieste teikiamas socialines ir kitas paslaugas 

25592,00 6599,00 2 0 24218,92 6272,02 12839,23 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

 

Projektas Per ataskaitinį 

laikotarpį patiekta reikšmė 

  

2.1.3. 2.1.3. 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

Projektas „Gyventojų 

informavimas apie Rietavo 

mieste teikiamas socialines 

paslaugas“  

Projektas „Aš galiu“  

 

 

 
Pagal šį veiksmą įgyvendinami 2 projektai: „Gyventojų informavimas 

apie Rietavo mieste teikiamas socialines paslaugas“ (Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0189), ir „Aš galiu“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0363). 

Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste 

teikiamas socialines paslaugas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0189), 

projekto vykdytojas Rietavo socialinių paslaugų centras, įgyvendina 

veiklas tikslinei grupei: Socialinį atskirtį patiriantys Rietavo miesto 

gyventojai.  

 

Projektas „Aš galiu“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363), projekto 

vykdytojas Rietavo atviras jaunimo centras, numatoma tikslinė grupė: 

socialinę atskirtį patiriantys jauni gyventojai: socialinę riziką 

patiriantys jaunuoliai ir jų šeimos; (jaunuoliai likę be tėvų globos 

vaikai iki 18 metų; Mažiau galimybių turintis jaunimas socialinių 

įgūdžių stokojantys jaunuoliai; nepasiturintys jauni asmenys ir jaunos 

Projekto Nr.  
Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0189 Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363 

Pareiškėjas 
Rietavo socialinių paslaugų 

centras Rietavo atviras jaunimo centras 

Pateiktas projektnis pasiūlymas 2019-05-15 2019-07-01 

Pateikta paraiška ESFA 2019-12-28  

Pasirašyta sutartis 2020-03-23  

Projekto išlaidų suma 13929,37 16561,57 

Paramos suma 11073,85 13145,07 

Savivaldybės lėšos 1392,94  

Nuosavas indėlis 1462,58 3416,50 

Apmokėta suma 8895,71 3943,52 (avansas) 

Liko nepanaudotos lėšos 5033,66  

Pradėtos veiklos   

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/16-2.1.2-veiksmas.-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-visuomen%C4%99-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/16-2.1.2-veiksmas.-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-visuomen%C4%99-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/16-2.1.2-veiksmas.-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-visuomen%C4%99-pratesta.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/11/22-Kvietimas-pagal-2.1.2.-veiksm%C4%85-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-visuomen%C4%99.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/11/22-Kvietimas-pagal-2.1.2.-veiksm%C4%85-%C4%AEgyvendinti-priemones-skirtas-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-integracijai-%C4%AF-visuomen%C4%99.pdf
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Planuotos (sustabdytos ) veiklos   šeimos, kuriems teikiama socialinė parama; jauni asmenys, sergantys 

priklausomybės ligomis; jauni asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų; 

nepilnamečiai, kuriems yra ar buvo skirtos vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros priemonės). Tiesiogiai į veiklas planuojama 

įtraukti 20 asmenų.  

Baigtos veiklos   

Mokėjimo prašymų skaičius   

Numatytas mokėjimo prašymų 

skaičius 
 

 

Įranga 4 vnt.  Nuoroda į kvietimą http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2019/08/17-2.1.3-veiksmas.-Remti-

efektyv%C5%B3-gyventoj%C5%B3-informavim%C4%85-apie-

Rietavo-mieste-teikiamas-socialines-ir-kitas-paslaugas-pratestas.pdf . 

Renginiai/konferencijos 3  

Mokymai 3  

Dalyviai (asmenys) 31 20 

Viešinimo priemonės    

Projekto pabaigimo data Užbaigtas Vykdomas  
 

2.2. Uždavinys: Skatinti kūryba ir inovacijų diegimu paremtą partnerystę tarp vietos bendruomenės, VNO, biudžetinių įstaigų, verslo, mokslo, kultūros įstaigų 

siekiant didinti socialinę integraciją 

2.2.1. Veiksmas: Organizuoti veiklas, skatinančias miesto gyventojų socialinę integraciją, kūrybiškumą, užimtumą pasitelkiant kultūros ir meno priemones 

45919,00 11841,00 5 2 45014,42 11841,71 37912,75 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

 

 

Projektas per ataskaitinį 

laikotarpį patiekta reikšmė  

2.2.1. 

  

2.2.1. 

  

 

2.2.1. 

 

 

2.2.1. 

 

2.2.1. 

 

 

Per 2020 m. 

Projekto pavadinimas 

 

Senjorai modernioje 

visuomenėje 

 

Išmanios 

daugiavaikės mamos 

 

 

 

 

 

Socialinė integracija 

per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo 

žmonėms su 

sutrikusio intelekto 

negalia 

 

Mokausi kurti 

 

Veiksmas 

pauzės metu 

Pagal šį veiksmą įgyvendinami 5 

projektai: 1.). „Senjorai modernioje 

visuomenėje“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-

08-0001)- projektas užbaigtas per 2020 

m., 2.). „Išmanios daugiavaikės mamos“ 

(Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0006) - 

projektas užbaigtas per 2020 m, 3.). 

„Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio 

intelekto negalia“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), projektas įgyvendinamas.  
 4.). „Veiksmas pauzės metu“ (Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0314), projektas 

vykdomas; 5.). „Mokausi kurti“ (Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0321), projektas 

vykdomas. 

Numatoma tikslinė grupė: socialinę 

atskirtį patiriantys jauni gyventojai: 

socialinę riziką patiriantys jaunuoliai ir jų 

šeimos; (jaunuoliai likę be tėvų globos 

Projekto Nr.  
08.6.1-ESFA-V-911-08-

0001 

08.6.1-ESFA-V-

911-08-0006 

 

 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192 

Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-

01-0321 

Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-

01-0314 

Pareiškėjas 
Rietavo trečiojo 

amžiaus universitetas Asociacija “Motulės 

delnuos” 

Rietavo viltis 

 

Rietavo atviras 

jaunimo centras                                      

Rietavo 

savivaldybės 

jaunimo 

organizacija 

„Progresas“ 

Pateiktas projektnis 

pasiūlymas 
2017-10-01 

 

     2019-07-01 2019-12-05 2020-03-10 

Pateikta paraiška ESFA  2018-08-29 2019-12-31  2020-04-30 

Pasirašyta sutartis  2018-11-27 2020-04-15  2020-08-28 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/17-2.1.3-veiksmas.-Remti-efektyv%C5%B3-gyventoj%C5%B3-informavim%C4%85-apie-Rietavo-mieste-teikiamas-socialines-ir-kitas-paslaugas-pratestas.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/17-2.1.3-veiksmas.-Remti-efektyv%C5%B3-gyventoj%C5%B3-informavim%C4%85-apie-Rietavo-mieste-teikiamas-socialines-ir-kitas-paslaugas-pratestas.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/17-2.1.3-veiksmas.-Remti-efektyv%C5%B3-gyventoj%C5%B3-informavim%C4%85-apie-Rietavo-mieste-teikiamas-socialines-ir-kitas-paslaugas-pratestas.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2019/08/17-2.1.3-veiksmas.-Remti-efektyv%C5%B3-gyventoj%C5%B3-informavim%C4%85-apie-Rietavo-mieste-teikiamas-socialines-ir-kitas-paslaugas-pratestas.pdf
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Projekto išlaidų suma 9335,00 11 109,38 14250,31 13346,44 8815,00 vaikai iki 18 metų; Mažiau galimybių 

turintis jaunimas socialinių įgūdžių 

stokojantys jaunuoliai; nepasiturintys 

jauni asmenys ir jaunos šeimos, kuriems 

teikiama socialinė parama; jauni asmenys, 

sergantys priklausomybės ligomis; jauni 

asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų; 

nepilnamečiai, kuriems yra ar buvo skirtos 

vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonės).  

Paramos suma 6819,15  11329,00 10425,13 7007,00 

Savivaldybės lėšos 700,00  1425,03 1495,04 882,00 

Nuosavas indėlis 1214,00  1469,28 1426,27 926,00 

Apmokėta suma 9335,00 11 109,38 11657,26 2656,86 3154,25 

Liko nepanaudotos lėšos     5660,75 

Pradėtos veiklos   4   

Planuotos (sustabdytos ) 

veiklos 
 

 

1 (20 asmenų)   

Baigtos veiklos   3   

Mokėjimo prašymų 

skaičius 
 

 

4   

Numatytas mokėjimo 

prašymų skaičius 
 

 

3   

Įranga      2020 m. paskelbtas 4 šaukimo kvietimas 

Nr. 27,  teikti projektinius pasiūlymus 

likusiai nepanaudotai paramos sumai. 

Gauta viena paraiška, kuri buvo 

finansuota.  Nuoroda į kvietimą:  

http://rietavomvvg.lt/wp-

content/uploads/2020/02/Kvietimas-

pagal-2.2.1.-veiksma%CC%A8.pdf 

 

Renginiai/konferencijos   4   

Mokymai   4   

Dalyviai (asmenys)   35  15 

Viešinimo priemonės       

Projekto pabaigimo data Projektas užbaigtas 

Projektas užbaigtas  

Projektas vykdomas Projektas 

vykdomas 

Projektas 

vykdomas 

 

 

• Strategijos keitimo metu yra atkeltos lėšos iš pabėgėlių bendra finansavimo suma 10222,00 eurai, paramos sumai 8127,00 eurų, iš savivaldybės – 1022,00 

eur. (10 proc), pareiškėjas prisidėjo savanorišku darbu už 1073,00 eur. kas sudarė 10,5 proc. Šiai sumai bus šaukiamas ketvirtas kvietimas 2020-02-21 d. 

• Strategijoje suplanuotos lėšos dalinai įgyvendinamos.  

  

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

Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių ir (ar) veiksmų), 

jas ištrinkite. Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslo, uždavinių, veiksmų numerius ir pavadinimus turi sutapti su vietos plėtros 

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

veiksmų planas“ nurodytu atitinkamo tikslo, uždavinio, veiksmo numeriu ir pavadinimu. 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

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

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

laikotarpio) 
 

http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-2.2.1.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-2.2.1.-veiksma%CC%A8.pdf
http://rietavomvvg.lt/wp-content/uploads/2020/02/Kvietimas-pagal-2.2.1.-veiksma%CC%A8.pdf
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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. Tikslas: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą 

1 Mobilus paslaugų centras, Nr. 08.6.1-

ESFA-V-911-08-0003 

Veiksmas 1.1.1 

Rietavo miesto vietos 

veiklos grupė  

35808,00 Projekto tikslas: pagerinti Rietavo bendruomenės 

narių padėtį darbo rinkoje teikiant pagalbą verslo 

plėtrai.  

Projekto tikslinė grupė: jauno verslo subjektai, kurių 

veiklos vykdymo vieta  - vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai. 

Šiuo projektu sukurtas paslaugų klasteris, kuris 

įgalina naujų paslaugų vystymą bendradarbiaujant 

vietos gamintojams ir paslaugų teikėjams ir ypač 

prisideda prie bendro svetingumo, tvarkant ir 

gražinant apliną Rietavo mieste  

Projekto metu bus įsigyta įranga: 

- savaeigė vejapjovė; 

- malkų skaldiklis; 

- sniegų valytuvas; 

- statybinis karutis;  

- kultivatorius; 

- etikečių spausdintuvas; 

- stalinis vakuuminio įpakavimo įrenginys. 

Šios priemonės suteiktos jauno verslo atstovams. 

Prie projekto dirbo 5 savanoriai, kurie padėjo vykdyti 

numatytas veiklas: 4 mokymus (dalyvavo 16 tikslinės 

grupės atstovų), 9 apvalaus stalo diskusijas, brošiūros 

rengimo.  

2 „Sėkmės komanda“, Nr. 08.6.1-ESFA-

V-911-08-0002 

Veiksmas 1.1.2 

Asociacija Rietavo moterų 

užimtumo centras 

18883,40 

 

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti darbingo 

amžiaus moterų padėtį Rietavo miesto darbo rinkoje, 

skatinant pradedančių ir naujai veikiančių moterų  

Projekto tikslinė grupė: 10 ekonomiškai neaktyvių 

ir/ar pašalpas gaunančių moterų bei 5 jauno verslo 

atstovės, savininkės.  
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“Sėkmės komanda” projektu sprendžiamas Rietavo 

miesto darbingo amžiaus moterų įtraukimo į darbo 

rinką klausimas. 

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį pagerinti 15 

moterų verslumo įgūdžiai. Joms organizuoti 

mokymai pardavimų tema, organizuoti siuvimo 

kursai, teikiamos konsultacijos, organizuoti 

informavimo renginiai. 

Ypač patrauklus ir efektyvus darbo su tiksline grupe 

formatas - mentorystės schema „Sėkmės komanda“, 

veikianti savitarpio pagalbos principu. Projekto 

dalyvės labai palankiai įvertino dalyvavimą Sėkmės 

komandos veiklose: "Gavau impulsų neaptingti ir 

neatidėlioti darbų, o kolegės davė netikėtų patarimų 

kaip geriau vystyti savo verslą"; "Supratau, kad galiu 

paprašyti pagalbos". Sėkmės komandos pagrindu 

susiformavęs 10 moterų tinklas. Sėkmės komana 

veikia ir projektui pasibaigus, jos narės įgyvendina 

savitarpio pagalbos veiklas, įtraukdamos naujas 

moteris. Savitarpio pagalbos teikimas pasižymės tiek 

verslumo įgūdžių ugdymu, tiek vystant ir teikiant 

viena kitai paslaugas, susijusias su šeimos ir vaikų 

priežiūra. 

 

3 "Veik Rietave", projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005 
Veiksmas 1.1.4 

 

  

Vietos veiklos grupė 

Rietavo iniciatyvos 

37407,00 Projekto tikslas Plėtoti Rietavo turizmo paslaugų 

teikėjų tinklą taip gerinant jų padėtį darbo rinkoje bei  
Rietavo gyventojų įsitraukimo į turizmo sektorių 

didinimas. 

Projekto tikslinė grupė -18 jauno verslo subjektų 

Projektu „VEIK RIETAVE“  skatinamas verslumas,  

smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo 

kūrimąsis bei plėtra Rietavo mieste vystant 

bendradarbiavimą tarp vietos gamintojų, verslo 

įstaigų, savivaldybės ir bendruomenės ir stiprinant 

turizmo sektorių. 
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Projekto metu vyko 2 konferencijos, 4 mokymai, 5 

apvalūs stalai, išleistas lankstinukas, sukurti vietos 

gamintojų profiliai ir viešinami tinklalapyje. 

Projekto metu buvo įsigyta įranga: kavos ir 

užkandžių aparatas (maistomatas). Jame talpinami 

vietos gamintojų bei aukštos biologinės vertės 

produktai. Maistomatas perduotas naudotis jauno 

verslo subjektui. 

 

4 Ugdymas karjerai per savanorišką 

veiklą, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0186 

Veiksmas 1.2.2 

 

BĮ Rietavo Lauryno 

Ivinskio gimnazija 

22092,88 Projekto tikslas - skatinti gyventojų užimtumą, 

sudarant sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti 

savanoriškoje veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių 

kompetencijų, darbo patirties ir verslumo įgūdžių, 

siekiant geresnės gyventojų padėties darbo rinkoje. 

Projekto tikslinė grupė: darbingi gyventojai, kurie 

yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys.  

Per 2000 m. 10-čiai pedagogų įteikti mentorių ruošimo 

programos baigimo pažymėjimai. Koučingo ir 

mentorystės ekspertas Ugnius Savickas  padėjo 

pedagogams gilinti žinias ir tobulinti gebėjimus 

jaunimo konsultavimo srityje, mokė savęs pažinimo, 

komandos formavimo, pokalbio vedimo subtilybių, 

kito asmens supratimo ir empatijos.  

Siekiama įtraukti kuo daugiau pedagogų į 

savanorystės procesą ir suburti savanorių-mentorių 

grupę gimnazijoje, nes jie taps tiesioginiais 
savanorystės kompetencijų ugdytojais ir skatintojais 

jaunimui ugdymo procese. Būtent pedagogams – 

mentoriams labai svarbu išsiugdyti savanorystės 

vertybinį suvokimą ir perduoti patirtį jaunimui , 

žinant, kaip tai padaryti. Tokiu būdu, tai tampa ne vien 

projekte įgyvendinamomis veiklomis, o ilgalaikiu 

procesu, gyvenimo norma. 

Sekančios veiklos bus susiję su moksleivių 

(ekonomiškai neaktyvus jaunimas) mokymais ir 

savanoriškos veiklos praktika nevyriausybinėse 
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organizacijose. Apmokyti pedagogai bus jaunuolių 

mentoriai. 

 

2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą 

5 Senjorų socialinė integracija, projekto 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0167 

Veiksmas 2.1.1  

Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas 

19412,20 Projekto tikslas: Didinti Rietavo miesto senyvo 

amžiaus žmonių socialinę integraciją, mažinti 

socialinę atskirtį ir stiprinti bendruomeniškumą. 

Projekto tikslinė grupė Rietavo miesto senyvo 

amžiaus asmenys. Tiesiogiai į veiklas įsitraukia per 

30 asmenų.  

Projektu siekiama suteikti žinių senyvo amžiaus 

asmenims socialiniais ir psichologiniais klausimais 

bei konsultuoti sprendžiant problemines situacijas. 

Per vykdomas veiklas bus siekiama motyvuoti 

pagyvenusius žmones aktyviai, įdomiai ir prasmingai 

praleisti laiką realizuojant save kūrybinėje veikloje. 

Per 2020 m. vyko sveikatingumo stovyklą „Senjorų 

vasara - 2020“, konferenciją „Spalvingas gyvenimo 

ruduo“, socialinės pagalbos mokymai. 

 

6 "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su 

sutrikusio intelekto negalia", projekto 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0192 

Veiksmas 2.2.1  

Sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrija "Rietavo 

viltis" 

11329,00 Projekto tikslas: Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija "Rietavo viltis", siekdama didinti intelekto 

negalią turinčių žmonių savarankiškumą ir taip padėti 

jų šeimoms integruotis į bendruomenę ir mažinti 

socialinę atskirtį, inicijavo ir įgyvendino projektą 

"Socialinė integracija per kūrybiškumą, užimtumą 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia". 

Projekto tikslinė grupė: 25 tiesiogiai projekte 

dalyvaujantys Rietavo miesto sutrikusio intelekto 

neįgalieji ir jų šeimų narai. Taip pat dalyvauja 

jaunimas-savanoriai, vietos valdžios atstovai, kitų 

Rietavo organizacijų atstovai. 

Projektą vykdyti padėjo 5 savanoriai. Projekto metu 

vyko fizioterapijos, pažintiniai, kūrybiniai 

užsiėmimai. Visgi įsimintiniausia buvo 

"Kūrybiškumo ir užimtumo terapijos stovykla prie 
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Baltijos jūros". Kokybiškas aplinkos pakeitimas labai 

svarbus sutrikusio intelekto negalią turintiems 

žmonėms, o ypač jų šeimų nariams, dažniausiai jų 

mamoms. Todėl 3 dienų stovykla Šventojoje su 

įdomiais kūrybiniais, sveikatinimo užsiėmimais buvo 

ypač gerai įvertinta dalyvių. 

 

 

 

 

 

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: Paskatinti gyventojų užimtumą per verslumo ugdymą ir įsidarbinimo galimybių Rietavo mieste gerinimą 

1.1. Uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste 

Rezultato rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis, 

proc. 

20   35 Per 2020 m.  

1. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0003), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, sutartis dar 

įgyvendinama,  skaičius – 10, projektas užbaigtas. 

2. Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, sutartis dar įgyvendinama, 

skaičius – 18, projektas užbaigtas. 

3. Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius –7; projektas vykdomas 
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Materialinės 

investicijos, 

tenkančios vienam 

Rietavo sav. 

gyventojui, eurais 

per metus  

1415   1023 Per 2018 m. remiantis statistiko duomenimis 1830 Eur 

Per 2019 m. 1023 Eur 

Per 2020 m. statistikos departamentas nepateikė duomenų 

Naujų paslaugų 

sektoriaus įmonių 

steigimosi sparta, 

(per trejus metus 

registruotų įmonių 

skaičius, tenkantis 

1000 gyv.)  proc. 

9.8   9,60 Per 2017 m. – 6,47 proc 

Per 2018 m. – 6,96 proc. (įregistruota ūkio subjektų sk. per metus iš viso 516, 

tame skaičiuje 15 juridinių vnt., 238 verslo liudijimai, 278 vnt. individualios 

veiklos pažymos) 

Per 2019 m. – 11,93 proc.  (įregistruota ūkio subjektų sk. per metus iš viso 

866, tame skaičiuje 10 juridinių vnt., 482 verslo liudijimai, 374 vnt. 

individualios veiklos pažymos) 

Per 2020 m. – 9,60 proc. (įregistruota ūkio subjektų sk. per metus iš viso 689, 

tame skaičiuje 30 juridinių vnt., 203 verslo liudijimai, 456 vnt. individualios 

veiklos pažymos) 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar 

NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF, 

proc. 

10   4 Per 2020 m. 

• Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0003), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, sutartis dar 

įgyvendinama,  skaičius – 2; 

• Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius – 2; 

 

 

Savarankiškai 

dirbančių asmenų 

skaičius 

395   659 Per 2018 m. – 516 (278 fiziniai asmenys veikė pagal verslo liudijimus – 238 

asm. ir individualios veiklos pažymą) 

Per 2019 m. – 856 (tame skaičiuje 482  fiziniai asmenys veikė pagal verslo 

liudijimą – 374 asm. ir individualios veiklos pažymą) 

Per 2020 m. – 659 (tame skaičiuje 203 verslo liudijimai, 456 vnt. individualios 

veiklos pažymos) 

1.1. uždavinys: Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Rietavo mieste; 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

6 6 6 6 Per 2020 m.  
1. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1; 

Projektas baigtas  



18 

 

 18 

partneriai ar NVO, 

skaičius 

2. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“, Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 

1; Projektas vykdomas  

3. Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius – 1; Projektas įgyvendinamas. 

4. Pagal 1.1.2. veiksmą: „Verslumo kompetencijų ugdymas Rietave (08.6.1-

ESFA-T-927-01-0513), Vietos veiklos grupė Rietavo iniciatyvos- 1 Projektas 

įgyvendinamas. 

5. Pagal 1.1.3. veiksmą: Turizmo paslaugų inkubatorius (08.6.1-ESFA-T-927-

01-0324), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras - 1 Projektas 

įgyvendinamas.         

6. Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius – 1; Projektas 

baigtas 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), 

skaičius 

50 54 54 56 Per 2020 m. 

1. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ 

(08.6.1-ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, 

sutartis dar įgyvendinama, skaičius – planuota 16, pasiekta – 16. 
Projektas baigtas. 

2. Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-
V-911-08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis 

dar įgyvendinama, skaičius – planuota 20, pasiekta – 7.  Projektas 

vykdomas.  

3. Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-

911-08-0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“, sutartis dar 
įgyvendinama, skaičius – pagal sutartį – 30, pasiekta 33. Projektas 

baigtas. 

Socialiniai verslai, 

sukurti gavus ESF 

investicijas, 

skaičius 

2 3 3 1 Per 2020 m. 

• Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė – 1 socialinis 

verslas. Projektas užbaigtas.  

Per 2021 m. numatoma 

• Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“, Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 1; 

Projektas vykdomas  
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• Pagal 1.1.3. veiksmą: Turizmo paslaugų inkubatorius (08.6.1-ESFA-T-927-

01-0324), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras – numatytas 1 

socialinis verslas. Projektas įgyvendinamas. 

Subsidijas 

gaunančios įmonės 

įskaitant 

individualius verslo 

subjektus, skaičius 

13 13 13 7 Per 2020 m. 
1.) Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius – 7; Projektas užbaigtas. 

2.) Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“, Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, 

skaičius – 1 numatoma; Projektas pradėtas . 

3.) Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-

911-08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius – 2; Projektas įgyvendinamas. 

4.) Pagal 1.1.3. veiksmą: Turizmo paslaugų inkubatorius (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0324), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras - 4 Projektas 

pradėtas. 

5.)   Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius – 1; Projektas 

baigtas 

Įkurta 

bendradarbiavimo 

tinklų 

2 3 3 1 Per 2020 m. 

1.)Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, sutartis skaičius – 

1; Projektas užbaigtas 

Per 2021 m. numatoma 

2.) Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“, Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 

1; Projektas vykdomas  

3.) Pagal 1.1.3. veiksmą: Turizmo paslaugų inkubatorius (08.6.1-ESFA-T-927-

01-0324), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras – numatytas 1 

bedradarbiavimo tinklą ikurti - 1. Projektas įgyvendinamas. 

Apmokyta ir 

konsultuota 

gyventojų (įmonių 

ir įstaigų vadovų) 

40 70 70 37 Per 2020 m. 
1. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius – 30. Projektas baigtas. 

2. Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama - skaičius – 20 numatytas, pasiekta -7; Veiklos vykdomos. 

Per 2021 m. numatoma 
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3. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Trijų dimensijų spausdinimas“, Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0318, Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius – 

10; Projektas pradėtas.  

4. Pagal 1.1.3. veiksmą: Turizmo paslaugų inkubatorius (08.6.1-ESFA-T-927-

01-0324), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras – numatytas 10. 

Projektas pradėtas. 
Bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius bedarbius, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

 5 5 5 Per 2020 m.  
Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 5: 

tame tarpe 3 moterys, 2 vyrai.; Projektas baigtas 

Dirbantieji, įskaitant 

savarankiškai 

dirbančius asmenis, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

 28 28 28 Per 2020 m.  
1.) Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius– viso 12: 

tame tarpe 3 moterys, 9 vyrai. Projektas baigtas . 

2.) Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

3.) Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 12: 

tame tarpe 7 moterys, 5 vyrai.; Projektas baigtas 

Jaunesni negu 25 

metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

 2 2 2 Per 2020 m.  
7. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius– viso 1: 

tame tarpe 0 moterys, 1 vyrai. Projektas baigtas  

Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 1: 

tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai.; Projektas baigtas 

Neaktyvūs asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

 7 7 7 Per 2020 m.  
Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

Neaktyvūs 

nesimokantys 

asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 8 8 8 Per 2020 m.  

1.) Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius– viso 1: 

tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai. Projektas baigtas  

2.) Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 
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įgyvendinama, skaičius– viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

Vyresni negu 54 

metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

 2 2 2 Per 2020 m.  
1.). Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

2.). Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 2: 

tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai.; Projektas baigtas 

Vyresni negu 54 

metų asmenys, kurie 

yra bedarbiai, 

įskaitant ilgalaikius 

bedarbius, arba 

neaktyvūs 

nesimokantys 

asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 1 1 1 Per 2020 m.  
Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

Asmenys, turintys 

pradinį (ISCED 1) 

arba pagrindinį 

išsilavinimą (ISCED 

2), dalyvavę ESF 

veiklose 

 

 2 2 2 Per 2020 m.  
1.). Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius– viso 1: 

tame tarpe 0 moterys, 1 vyrai. Projektas baigtas  

2.). Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

Asmenys, turintys 

vidurinį (ISCED 3) 

išsilavinimą arba 

išsilavinimą po 

vidurinės mokyklos 

(ISCED 4), dalyvavę 

ESF veiklose 

 

 14 14 14 Per 2020 m.  
1.). Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius– viso 8: 

tame tarpe 1 moterys, 7 vyrai. Projektas baigtas  

2.). Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

3.). Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 4: 

tame tarpe 1 moterys, 3 vyrai.; Projektas baigtas 

Asmenys, turintys 

aukštąjį išsilavinimą 

 24 24 24 Per 2020 m.  
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(ISCED 5–8), 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

8. Pagal 1.1.1. veiksmą: Projektas „Mobilus paslaugų centras“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0005), Rietavo miesto vietos veiklos grupė, skaičius– viso 7: 

tame tarpe 5 moterys, 2 vyrai. Projektas baigtas  

9. Pagal 1.1.2. veiksmą: Projektas „Sėkmės komanda“ (08.6.1-ESFA-V-911-

08-0002), Asociacija Rietavo moterų užimtumo centras, sutartis dar 

įgyvendinama, skaičius– viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai.; Projektas 

įgyvendinamas. 

Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 13: 

tame tarpe 9 moterys, 4 vyrai.; Projektas baigtas 

Migrantai, užsienio 

kilmės dalyviai, 

mažumos (įskaitant 

marginalias 

bendruomenes, 

pavyzdžiui, romus), 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

    Per 2020 m.  
Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 1: 

tame tarpe 0 moterys, 1 vyrai.; Projektas baigtas 

Neįgalieji, dalyvavę 

ESF veiklose 

 

 1 1 1 Per 2020 m.  
Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 1: 

tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai.; Projektas baigtas 

Kiti asmenys, kurių 

padėtis yra 

nepalanki, dalyvavę 

ESF veiklose 

 1 1 1 Per 2020 m.  
Pagal 1.1.4. veiksmą: Projektas „Veik Rietave“ (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0005), Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos, skaičius skaičius– viso 1: 

tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai.; Projektas baigtas 

1.2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą informaciją bei kompetenciją 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius 

2 2 2  Per 2020 m.  

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.B.020-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – 1; Projektas 

vykdomas. 

1. Pagal 1.2.1. veiksmą: Projektas „Spektras“ – skaitmeninių medijų 

profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo savivaldybės gyventojams didinant 

įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, skaičius – 1; 

Projektas vykdomas.   
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2. Pagal 1.2.1. veiksmą: Projektas „Tapatumo link“, Rietavo savivaldybės 

kultūros centras, gautas projektinis pasiūlymas, paraiška ESFA dar 

nepateikta, skaičius – 1; Projektas vykdomas 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), 

skaičius 

25 52 52 40 Per 2020 m.  

1. Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – 40. Projektas 

vykdomas 

2. Pagal 1.2.1. veiksmą: Projektas „Spektras“ – skaitmeninių medijų 

profesinių įgūdžių suteikimas Rietavo savivaldybės gyventojams didinant 

įsidarbinimo galimybes“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0512, skaičius 

numatytas– 18; Projektas vykdomas.   

3.) Pagal 1.21. veiksmą: Projektas „Tapatumo link“, Rietavo savivaldybės 

kultūros centras, gautas projektinis pasiūlymas, paraiška ESFA dar nepateikta, 

skaičius – 16 (planuojamas); Projektas vykdomas 

Asmenų 

patobulinusių ar 

įgijusių profesinius 

įgūdžius, skaičius 

25 0 0 40 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – suplanuota 35, 

pasiekta 40. Projektas vykdomas 

 

Įdarbinti, įtraukti į 

neformalųjį 

švietimą (įskaitant 

neformalųjį 

profesinį mokymą), 

praktikos atlikimą, 

visuomeninę ir 

kultūrinę veiklą 

asmenys 

10 10 10 40 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius – 40. Projektas 

vykdomas  

 

Bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius bedarbius, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

   8 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 8: 

tame tarpe 8 moterys, 0 vyrai. Projektas vykdomas  

Dirbantieji, įskaitant 

savarankiškai 

dirbančius asmenis, 

   2 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 
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dalyvavę ESF 

veiklose 

 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 2: 

tame tarpe 1 moterys, 1 vyrai. Projektas vykdomas  

Neaktyvūs 

nesimokantys 

asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 

   0 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 0: 

tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai. Projektas vykdomas  

Vyresni negu 54 

metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

   5 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 5: 

tame tarpe 4 moterys, 1 vyrai. Projektas vykdomas  

Vyresni negu 54 

metų asmenys, kurie 

yra bedarbiai, 

įskaitant ilgalaikius 

bedarbius, arba 

neaktyvūs 

nesimokantys 

asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 

   4 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 4: 

tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai. Projektas vykdomas  

 

Asmenys, turintys 

aukštąjį išsilavinimą 

(ISCED 5–8), 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 

   10 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 10: 

tame tarpe 9 moterys, 1 vyrai. Projektas vykdomas  

 
Asmenys, turintys 

vidurinį (ISCED 3) 

išsilavinimą arba 

išsilavinimą po 

vidurinės mokyklos 

(ISCED 4), dalyvavę 

ESF veiklose 

 

   0 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 0: 

tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai. Projektas vykdomas  

 

Asmenys, turintys 

aukštąjį išsilavinimą 

(ISCED 5–8), 

   0 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 
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dalyvavę ESF 

veiklose 

 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 0: 

tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai. Projektas vykdomas  

 
Kiti asmenys, kurių 

padėtis yra 

nepalanki, dalyvavę 

ESF veiklose 

 

   0 Per 2020 m. 

Pagal 1.2.2. veiksmą: Projektas „Ugdymas karjerai per savanorišką veiklą“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0186), Rietavo L. Ivinskio gimnazija, rodiklio kodas 

P.S.376-08.6.1-ESFA-V-927- rodiklio reikšmė, skaičius skaičius– viso 0: 

tame tarpe 0  moterys, 0 vyrai. Projektas vykdomas  

 

2. Tikslas: Didinti Rietavo miesto bendruomenės socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį ir stiprinant bendruomeniškumą 

2.1. Uždavinys: Užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų integraciją ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą 

Rezultato rodikliai: 

Socialinių partnerių 

organizacijose ar 

NVO 

savanoriaujančių 

dalyvių (vietos 

bendruomenės 

nariai) dalis parėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, proc. 

4   5 Per 2020 m.  
1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:  

1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo 

žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-
0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius 

– numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas užbaigtas.  

1.2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – xxx., veiklų vykdymas 

2020-02-19 – 2022-02-19. skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas 

vykdomas?? 

2.). Pagal 2.1.3. veiksmą: 

2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 
socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų 

vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras,  

skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas?? 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas. 

Socialines ar kitas 

paslaugas gavusių 

žmonių skaičius 

83   64 Per 2020 m.  

1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:  
1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo 

žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-
0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius 

– numatytas -30, rezultatas - 33; Projektas užbaigtas. 

1.2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius, veiklų vykdymas 2020-02-
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19 – 2022-02-19. skaičius – numatytas -30, rezultatas -31; Projektas 

vykdomas. 

2.). Pagal 2.1.3. veiksmą: 

2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų 

vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras,  

skaičius – numatytas -2, rezultatas - 4; Projektas vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– numatytas -2, rezultatas - 4;Projektas vykdomas. 

Dalyviai, kurie 
baigę dalyvauti 

ESF veiklose įgijo 

kvalifikaciją 

   5 Per 2019 m. Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų 

vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-

911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

procentai – viso 5: tame tarpe 5 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Dalyviai, kurių 

padėtis yra 
nepalanki, kurie 

baigę dalyvauti 

ESF veiklose 

pradėjo ieškoti 

darbo, pradėjo 
mokytis, įgijo 

kvalifikaciją arba 

pradėjo dirbti, 

įskaitant 

savarankišką darbą 

   5 Per 2019 m. Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų 

vystymas Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-

911-08-0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius– viso 5: tame tarpe 5 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Produkto rodikliai: 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius 

4 4 4 4 1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:  

1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su 

sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius 1; Projektas 

užbaigtas.  

1.2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, veiklų vykdymas 2020-02-19 – 

2022-02-19. skaičius – 1; Projektas vykdomas. 

2.). Pagal 2.1.3. veiksmą: 

2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų 
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vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras,  

skaičius – numatytas -1 partneris, NVO. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– numatytas -1. 

3. Pagal 2.1.2. veiksmą projektinių pasiūlymų negauta 

 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), 

skaičius 

30 143 143 114 Per 2020 m.  

1.). Pagal 2.1.1. veiksmą:  

1.1.). Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas Rietavo žmonėms su 

sutrikusio intelekto negalia" (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-08-0004), Sutrikusio 

intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius – numatytas -30, 

rezultatas - 33; Projektas užbaigtas per 2019 m..  

1.2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, veiklų vykdymas 2020-02-19 – 

2022-02-19. skaičius – numatytas -30, rezultatas -31; Projektas vykdomas. 

2.). Pagal 2.1.3. veiksmą: 

2.1.). Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, veiklų 

vykdymas 2020.03.20 – 2021.09.20. Rietavo socialinių paslaugų centras,  

skaičius – numatytas -60, rezultatas - 50; Projektas vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– numatytas -20, rezultatas - 0;Projektas vykdomas. 

Bedarbiai, 

įskaitant ilgalaikius 
bedarbius, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 2 2 5 Per 2019 m.  

1.). Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius- 

2 (moterys). Projektas užbaigtas.  

Per 2020 m. 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius –1 (moterys); Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius –2 (moterys); Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– 0; Vykdomas. 

Bedarbiai, 

įskaitant ilgalaikius 

 1 1 1 Per 2019 m. 
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bedarbius, 
dalyvavę ESF 

veiklose, iš kurių: 

ilgalaikiai 
bedarbiai 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius- 

1 (moterys). Projektas užbaigtas. 

Neaktyvūs 
asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 26 26 78 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 26: tame tarpe 15 moterys,11 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 
2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 52: tame tarpe 46 

moterys, 6 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 6: tame tarpe 5 moterys, 1 vyrai; 

Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Neaktyvūs 

nesimokantys 
asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 20 20 76 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 20: tame tarpe 11 moterys, 9 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 51 : tame tarpe 45 

moterys, 6 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 5: tame tarpe 4 moterys, 1 vyrai; 

Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 
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Dirbantieji, 
įskaitant 

savarankiškai 

dirbančius 
asmenis, dalyvavę 

ESF veiklose 

 5 5 47 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 5: tame tarpe 4 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 0: tame tarpe 0 

moterys, 0 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 42: tame tarpe 40 moterys, 2 

vyrai; Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Jaunesni negu 25 
metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 10 10 12 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 10: tame tarpe 6 moterys, 4 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 
2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 0: tame tarpe 0 

moterys, 0 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai; 

Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Vyresni negu 54 
metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 7 7 70 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 7: tame tarpe 6 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 



30 

 

 30 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 53: tame tarpe 47 

moterys, 6 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 10: tame tarpe 10 moterys, 0 

vyrai; Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Vyresni negu 54 

metų asmenys, 

kurie yra 
bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius 
bedarbius, arba 

neaktyvūs 

nesimokantys 
asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 3 3 56 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 3: tame tarpe 3 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 
2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 52: tame tarpe 46 

moterys, 6 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai; 

Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Asmenys, turintys 
pradinį (ISCED 1) 

arba pagrindinį 

išsilavinimą 
(ISCED 2), 

dalyvavę ESF 
veiklose 

 9 9 23 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 9: tame tarpe 7 moterys, 2 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 
2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 6: tame tarpe 6 

moterys, 0 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 8: tame tarpe 7 moterys, 1 vyrai; 

Vykdomas. 
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2.2.). Projektas “Aš irgi galiu” projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Asmenys, turintys 

vidurinį (ISCED 3) 

išsilavinimą arba 
išsilavinimą po 

vidurinės mokyklos 

(ISCED 4), 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 6 6 52 Per 2019 m. 
Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 6: tame tarpe 5 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 
2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 35: tame tarpe 30 

moterys, 5 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 11: tame tarpe 10 moterys, 1 

vyrai; Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Asmenys, turintys 
aukštąjį 

išsilavinimą 
(ISCED 5–8), 

dalyvavę ESF 
veiklose 

 2 2 45 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 12: tame tarpe 11 

moterys, 1 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 31: tame tarpe 30 moterys, 1 

vyrai; Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 
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Neįgalieji, 
dalyvavę ESF 

veiklose 

 18 18 20 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 18: tame tarpe 8 moterys, 10 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 0: tame tarpe 0 

moterys, 0 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai; 

Vykdomas. 

2.2.). Projektas “Aš irgi galiu” projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Kiti asmenys, kurių 
padėtis yra 

nepalanki, 

dalyvavę ESF 
veiklose 

 15 15 80 Per 2019 m. 

Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

viso 15: tame tarpe 13 moterys, 2 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.)  Projektas „Senjorų socialinė integracija“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-

927-01-0167, Rietavo III a. universitetas, skaičius – viso 53: tame tarpe 47 

moterys, 6 vyrai; Vykdomas.  

3.) Projektas „Gyventojų informavimas apie Rietavo mieste teikiamas 

socialines paslaugas“, projekto Nr. 08.6. 1 -ESFA-T-927-01-0189, Rietavo 

socialinių paslaugų centras,  skaičius – viso 12: tame tarpe 11 moterys, 1 

vyrai; Vykdomas. 

2.2.). Projektas "Aš irgi galiu" projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0363, 

veiklų vykdymas 2020.10.07 – 2022.04.07. Atviras jaunimo centras, skaičius 

– viso 0: tame tarpe 0 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

 

Išplėstų socialinių 

paslaugų skaičius 

2 2 2 0 Per 2020 m. veiklos nepradėtos vykdyti. 

1. Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Gyventojų informavimas apie Rietavo 

mieste teikiamas socialines paslaugas" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0189), 

Rietavo socialinių paslaugų centras,   skaičius – Numatytas 1;  

2. Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Aš ir galiu", Atviras jaunimo centras,  – 

Numatytas 1; Projektas vykdomas. 
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Pabėgėlių 

dalyvavusių 

integravimo 

veiklose, skaičius 

0 0 0 0 1. Pagal 2.1.2. veiksmą projektinių pasiūlymų negauta 

 

Naujų socialinių 

paslaugų skaičius 

1 1 1 1 Pagal 2.1.1. veiksmą: Projektas „Ugdančio užimtumo paslaugų vystymas 

Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia” (08.6.1-ESFA-V-911-08-

0004), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  skaičius– 

1. Projektas užbaigtas. 

Įsteigtas 

informavimo apie 

socialines ir kitas 

paslaugas centras 

1 2 2 1 Per 2020 m. veiklos pradėtos vykdyti veiklos 

1. Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Gyventojų informavimas apie Rietavo 

mieste teikiamas socialines paslaugas" (08.6.1-ESFA-T-927-01-0189), 

Rietavo socialinių paslaugų centras,   skaičius – Numatytas 1; Veiklos jau 

pradėtos. 

2. Pagal 2.1.3. veiksmą: Projektas "Aš ir galiu", Atviras jaunimo centras,  – 

Numatytas 1; Veiklos nepradėtos. 

2.2. Uždavinys: (įrašomas uždavinio pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes), 

skaičius 

50 125 125 126 Per 2019 m. 

1) Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, skaičius numatytas – 50, pasiektas- 69. Projektas užbaigtas. 

2) Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – numatytas 

– 25, pasiektas- 41.; Projektas užbaigtas. 

2020 m.  

3) Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius numatytas – 25, pasiektas- 16.; Projektas vykdomas 

Bedarbiai, 

įskaitant ilgalaikius 
bedarbius, 

dalyvavę ESF 
veiklose 

 4 4 6 Per 2019 m.  

1). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“,  skaičius- 2 (moterys).  

2.) Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 2: tame 

tarpe 1 moterys, 1 vyrai. 

2020 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-
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927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Bedarbiai, 
įskaitant ilgalaikius 

bedarbius, 

dalyvavę ESF 
veiklose, iš kurių: 

ilgalaikiai 
bedarbiai 

 6 6 6 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 2: tame 

tarpe 1 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2020 M.  

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 2: tame tarpe 2 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Neaktyvūs 

asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 116 116 116 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 64: tame tarpe 58 moterys, 6 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 32: tame 

tarpe 20 moterys, 12 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 20: tame tarpe 12 moterys, 8 vyrai; Vykdomas. 

Neaktyvūs 
nesimokantys 

asmenys, dalyvavę 
ESF veiklose 

 85 85 85 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 64: tame tarpe 58 moterys, 6 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 5: tame 

tarpe 4 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 16: tame tarpe 9 moterys, 7 vyrai; Vykdomas. 

Dirbantieji, 
įskaitant 

 13 13 13 Per 2019 m. 
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savarankiškai 
dirbančius 

asmenis, dalyvavę 

ESF veiklose 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 3: tame tarpe 3 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 7: tame 

tarpe 7 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 3: tame tarpe 3 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Jaunesni negu 25 
metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 33 33 33 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 28: tame 

tarpe 16 moterys, 12 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 5: tame tarpe 3 moterys, 2 vyrai; Vykdomas. 

Vyresni negu 54 
metų asmenys, 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 73 73 73 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 69: tame tarpe 63 moterys, 6 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Vyresni negu 54 
metų asmenys, 

kurie yra 
bedarbiai, įskaitant 

ilgalaikius 

bedarbius, arba 

neaktyvūs 

nesimokantys 
asmenys, dalyvavę 

ESF veiklose 

 70 70 70 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 66: tame tarpe 60 moterys, 6 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 0: tame 

tarpe 0 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-
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927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 4: tame tarpe 4 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Asmenys, turintys 
pradinį (ISCED 1) 

arba pagrindinį 

išsilavinimą 
(ISCED 2), 

dalyvavę ESF 
veiklose 

 39 39 39 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 5: tame tarpe 5 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso27: tame 

tarpe 15 moterys, 12 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 7: tame tarpe 5 moterys, 2 vyrai; Vykdomas. 

Asmenys, turintys 

vidurinį (ISCED 3) 

išsilavinimą arba 

išsilavinimą po 
vidurinės mokyklos 

(ISCED 4), 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 65 65 65 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 49: tame tarpe 45 moterys, 4 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso9: tame 

tarpe 8 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Asmenys, turintys 
aukštąjį 

išsilavinimą 
(ISCED 5–8), 

dalyvavę ESF 

veiklose 

 23 23 23 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 18: tame tarpe 17 moterys, 1 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 4: tame 

tarpe 4 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 1: tame tarpe 1 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 
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Neįgalieji, 
dalyvavę ESF 

veiklose 

 25 25 25 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 6: tame tarpe 4 moterys, 2 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 1: tame 

tarpe 1 moterys, 0 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 18: tame tarpe 10 moterys, 8 vyrai; Vykdomas. 

Kiti asmenys, kurių 
padėtis yra 

nepalanki, 

dalyvavę ESF 
veiklose 

 109 109 109 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, viso- 62: tame tarpe 58 moterys, 4 vyrai. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius – viso 40: tame 

tarpe 27 moterys, 13 vyrai. Projektas užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – viso 7: tame tarpe 7 moterys, 0 vyrai; Vykdomas. 

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius 

5 5 5 5 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, skaičius -1. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –1. Projektas 

užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – 1; Vykdomas. 

4). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“, projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0321, projekto veiklų vykdymas 2020.08.26 – 2021.08.26, 

Rietavo atviras jaunimo centras    skaičius – 1; Vykdomas.                            
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1. 5). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Veiksmas pauzės metu", projekto Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, veiklų vykdymas 2020.08.28 – 2021.06.27. 

Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“, skaičius – 1; 

Vykdomas. 

Suorganizuotų 

renginių, 

didinančių 

kompetencijas 

asmenims, 

dirbantiems su 

socialinę atskirtį 

patiriančiais 

gyventojais 

skaičius 

10 10 10 12 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, skaičius -10. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –2. Projektas 

užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – 1; Vykdomas. 

4). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“, projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0321, projekto veiklų vykdymas 2020.08.26 – 2021.08.26, 

Rietavo atviras jaunimo centras    skaičius – 1; Vykdomas.                            

1. 5). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Veiksmas pauzės metu", projekto Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, veiklų vykdymas 2020.08.28 – 2021.06.27. 

Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“, skaičius – 1; 

Vykdomas. 

Įsitraukusių į 

veiklas savanorių 

skaičius 

8 11 11 11 Per 2019 m. 

1.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Senjorai modernioje visuomenėje“ 

(08.6.1-ESFA-T-927-01-0167), Asociacija „Rietavo trečiojo amžiaus 

universitetas“, skaičius -5. Projektas užbaigtas. 

2.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Išmanios daugiavaikės mamos“ (08.6.1-

ESFA-V-911-08-0006), Draugija „Motulės delnuos“, skaičius –4. Projektas 

užbaigtas. 

Per 2020 m. 

3.). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Socialinė integracija per kūrybiškumą, 

užimtumą Rietavo žmonėms su sutrikusio intelekto negalia" (08.6.1-ESFA-T-

927-01-0192), Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“,  

skaičius – 2; Vykdomas. 

4). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas „Mokausi kurti“, projekto Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0321, projekto veiklų vykdymas 2020.08.26 – 2021.08.26, 

Rietavo atviras jaunimo centras    skaičius – 0; Vykdomas.                            

5). Pagal 2.2.1. veiksmą: Projektas "Veiksmas pauzės metu", projekto Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0314, veiklų vykdymas 2020.08.28 – 2021.06.27. 
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Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija „Progresas“, skaičius – 0; 

Vykdomas. 

 

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

lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai  strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, uždavinių, rodiklių), jas ištrinkite. Lentelėje 

pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, uždavinius, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytu atitinkamu tikslu, uždaviniu, 

rodikliu. 

 

 

1.4.  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. Vangiai pareiškėjai dalyvauja teikiant paraiškas. Skelbiant 

kvietimus savo iniciatyva norinčių teikti projektinius 

pasiūlymus neatsiranda. Kiekvieną organizaciją reikia 

kalbinti atskirai, reikia vadovus įtikinėti, kad teiktų 

projektinius pasiūlymus. Dėl sudėtingo projektų 

įgyvendinimo procedūrų nenori prisiimti atsakomybės. 

Rietavo MVVG darbuotojai deda visas pastangas, kad kuo daugiau organizacijų sužinotų apie 

paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Informacija yra talpinama Rietavo MVVG 

Facebook paskyroje https://www.facebook.com/rietavomvvg/, internetiniame puslapyje 

http://rietavomvvg.lt/kvietimai/ , spaudoje, Rietavo savivaldybės puslapyje 

2. Dalies paraiškovų labai silpni įgūdžiai pildant projektinius 

pasiūlymus. 

Vykdome mokymus paraiškovams. Paskutinį turėjome š.m. balandžio 09 d., po paskelbto kvietimo 

teikti projektinius pasiūlymus. Sekantys mokymai numatyti per š.m. gegužės-birželio mėn. 

3. Didžioji dalis paraiškovų nenori prisiimti atsakomybės už 

jau vykdomus projektus. Dažniausiai yra norima, kad viskas 

būtų pateikiama jau apdorota, kad jiems bereiktų tik parašus 

padėti. 

Stengiamės konsultuoti paraiškovus visais įmanomais būdais, kad jiems būtų kuo lengviau 

įgyvendinti vienas ar kitas veiklas. Padeda supildyti ataskaitas, pateikti mokėjimo prašymus. 

4. Numatomas strategijos keitimas Per 2019 m. pradėta strategijos keitimo procedūros. Galutinis strategijos keitimas 2020 m.  

Dėl mažo paraiškovų skaičiaus 2020 m. vasario mėn skelbiamas 4 kvietimas teikti projektiniams 

pasiūlymams.   

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

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

https://www.facebook.com/rietavomvvg/
http://rietavomvvg.lt/kvietimai/
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Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros /įmonės 

(toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius praėjusių 

ataskaitinių metų (vienerių metų prieš 

ataskaitinius metus) pabaigoje, vnt. 

10 5 6 

Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais 

metais, vnt. 

0 0 1 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

0 0 1 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

10 5 6 

 

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 2020 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 

1 Miesto VVG darbuotojų, valdymo 

organų nariai 

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių pakeitimus,  projektų 

finansavimo sąlygų aprašų, pagal kuriuos 

finansuojami vietos veiklos grupių atrinkti 

projektai, nuostatas, aptarti probleminius 

projektų atrankos, paraiškų vertinimo, projektų 

įgyvendinimo ir kt. su vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimu susijusius klausimus. 

2019-02-15, Mokymai Kaune 3 

2 Miesto VVG nariai, įstaigų, 

savivaldybės, žmonių su negalia 

organizacijų  atstovai  

Informacinis renginys- mokymai „ES investicijų 

teikiamos galimybės neįgaliųjų reikmėms“ 

2019-03-21. Parko g. 5, Rietavas 

Mokymų trukmė – 8 val. 

25 

3 Valdymo organų narė Įvairovė/Inovacijos - Socialinio verslo forumas 

2019 

2019-04-18, Švitrigailos g. 29, 

Naujamiestis, Vilnius 

1 
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4 MVVG administratorė, buhalterė Seminaras „Priemonių Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“ projektų 

įgyvendinimas“ 

 

2019-05-23, Viešbutis „Europa 

Royale Kaunas“, Miško g. 11, 

Kaunas 

2 

5 Valdymo organų narė, gerosios 

patirties mainai 

Miestų VVG tinklo posėdis 2019-05-25, Biržai 1 

6 Valdymo organų nariai, gerosios 

patirties mainai 

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto 

,,Bitės – Medus - Žmonės'' konferenciją 

Rietavo miesto VVG yra projekto partneris (be 

biudžeto) 

Projektas apie bitininkus ir gyventojus kurie 

domisi sveiku gyvenimo būdu ar nori daugiau 

sužinoti apie bitininkavimą ir bites, jų produktus 

bei panaudojimo būdus. Projekto pagrindinis 

partneris Vietos veiklos grupės „Pagėgių 

kraštas“  

Daugiau informacijos ir registraciją 

rasite http://pagegiukrastas.lt/kvieciame-i-

tarptautine-konferencija-bites-medus-zmones/ 

 

2019-05-30, Dvaro g. 1, 

Vilkyškių mstl., Pagėgių sav. 

2 

7 Miesto VVG darbuotojų, valdymo 

organų nariai 

Mokymai „Ekonomiškai tvarus socialinis 

verslas“ 

2019-09-24, Žemaičių g. 16, 

Labardžių km, Rietavo sav. 

3 

8 Miesto VVG darbuotoja, valdymo 

organų narė  

Renginys „Vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ 

2019-09-24-25,  Byliškės, Prienų 

rajonas 

2 

9 Miesto VVG administracija, 

valdymo organų nariai, bitininkai, 

dalyvavo  VVG „Pagėgių kraštas“, 

Dzūkijos VVG, Ignalinos VVG, 

Kandavas partneriba, Latvija, Saldus 

rajona Attistibas biedriba, Latvija, 

Daugpilio VVG, Czarna Dabrowka 

savivaldybė, Lenkija 

Renginys „Bitės-Medus-Žmonės“ 2019-09-28-29 d. Rietavas 

 

 

Viso dalyviai – 49: tame tarpe 

Pagėgiai – 6; Latvija (Saldus, 

Daugpilis) – 11; Lazdijai – 6, 

Lenkija (Czarna Dabrowka) – 4; 

Rietavas - 16 

http://pagegiukrastas.lt/kvieciame-i-tarptautine-konferencija-bites-medus-zmones/
http://pagegiukrastas.lt/kvieciame-i-tarptautine-konferencija-bites-medus-zmones/
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Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė 

(tiksli data, val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

1 Mokymai projektų rengėjams 1.1.1., 

1.1.2., 1.1.3., 2.2.1. veiksmus 

„Vietos plėtros projektų atstovams“ 

„Vietos plėtros projektų rengėjų atstovams“ 2020- 03-04 Parko g. 5, Rietavas 

Mokymų trukmė – 8 val. 

16 

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

 

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

( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 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 

1 Rietavo miesto VVG puslapyje www.rietavomvvg.lt  Nuolat strategijos įgyvendinimo metu 

2 Rietavo miesto VVG socialiniuose tinkluose https://www.facebook.com/rietavomvvg/, Nuolat strategijos įgyvendinimo metu 

3 Rietavo savivaldybės puslapyje Nuolat strategijos įgyvendinimo metu 

4 • Rietavo VVG darbuotojai deda visas pastangas, kad kuo daugiau organizacijų 

sužinotų apie paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Informacija yra 

talpinama socialiniuose tinkluose, RMVVG puslapyje, individualių pokalbių metu. 

• Siunčiamais elektroniniais laiškais, kitais socialiniais komunikavimo kanalais. 

• Renginiuose, susitikimuose, mugėse ir pan. 

• Posėdžių metu. 

 Nuolat 

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

 

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

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

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

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

ataskaitose informacija) 

 

Eil

. 

Nr

. 

Susirinki

mo / 

balsavimo 

taikant 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – 

nariai)  skaičius susirinkimo / 

balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / 

balsavime taikant rašytinę 

procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santyki

s tarp 

faktiška

i 

Už priimtą sprendimą  gautų 

balsų skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendim

http://www.rietavomvvg.lt/
https://www.facebook.com/rietavomvvg/
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rašytinę 

procedūr

ą data 

(metai, 
mėnuo, 

diena) 

Bend

ras 

nari

ų 

skaič

ius 

Iš jų 

NVO 

atsto

vai 

Iš jų 

verslo 

atstov

ai 

Iš jų 

savivald

ybės 

tarybos 

atstovai 

Bendra

s 

dalyvav

usių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai 

Iš jų 

verslo 

atstov

ai 

Iš jų 

saviva

ldybės 

tarybo

s 

atstov

ai 

dalyvav

usių 

narių 

skaičiau

s ir 

bendro 

narių 

skaičiau

s 

susirink

imo / 

balsavi

mo 

taikant 

rašytinę 

procedū

rą  

dieną 

(proc.) 

Bendra

s už 

priimtą 

sprendi

mą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkant

ys 

verslui 

ir NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkant

ys 

savivald

ybės 

tarybos 

atstova

ms 

ą  gautų 

balsų, 

tenkanči

ų verslo 

ir NVO 

partneria

ms, 

skaičiaus 

ir bendro 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičiaus 

1. 2020-02-

20 

Neeilinis 

visuotinis 

narių Nr. 1 

susirinkimas 

Dėl Rietavo 

miesto 2016-

2022 m. 
vietos plėtros 

strategijos 

keitimo 

tvirtinimo 

15 7 4 4 15 7 4 4 100,00 15 11 4 73,33 

2. 2020-02-

20 

Neeilinis 

valdybos 

narių 

susirinkimas 

Nr. 1 

Dėl Rietavo 

8 3 2 3 8 3 2 3 87,5 7 5 2 71,43 
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miesto 2016- 

2022 m. 

vietos 

plėtros 

strategijos 

II kvietimo 

projektų 

sąrašo 

tvirtinimo ir  

Dėl Rietavo 

miesto 2016- 

2022 m. 

vietos 

plėtros 

strategijos 

IV kvietimo 

paskelbimo. 

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

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

 

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

 

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

lapų skaičius)  

 

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

kuriuos miesto VVG pateikusi Ministerijai ar Agentūrai ar kurie yra skelbiami miesto VVG interneto svetainėje arba vienos iš partnerių (savivaldybės) interneto svetainėje 

pakartotinai pateikti nereikia.)  

 

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

 

_______________     Asociacijos prezidentė – projekto vadovė Laima Dockevičienė 

        (parašas)                  (vardas ir pavardė) 


