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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

kitų finansavimo šaltinių 

suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Tikslas: 

,,MAŽINTI 

SOCIALINĘ 

ATSKIRTĮ 

KĖDAINIŲ 

MIESTE“  

15 494,00 14 254,48 1 239,52 14 970,00 13 772,40 1 197,60

Vietos plėtros strategijų atrankos ir 

įgyvendinimo taisyklių 6 priedas

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų 

finansuoti išlaidų suma (eurais)

(Apibendrintos informacijos apie vietos veiklos grupės sudarytus vietos plėtros projektų sąrašus pateikimo forma )

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavin

ių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Kėdainių miesto vietos veiklos grupė

( miesto vietos veiklos grupės pavadinimas)

Strategijos finansavimo planas (eurais)

APIBENDRINTA INFORMACIJA APIE VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUDARYTUS VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠUS

(formos užpildymo data)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių įgyvendinimo 

stebėsenos produkto rodiklių pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų sąrašą (-

us) įtrauktų projektų 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą
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Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

kitų finansavimo šaltinių 

suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų 

finansuoti išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavin

ių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių įgyvendinimo 

stebėsenos produkto rodiklių pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų sąrašą (-

us) įtrauktų projektų 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

1.2. Uždavinys:    

,,Teikti pagalbą 

senjorams, 

neįgaliesiems, 

pabėgėliams ir 

kitų socialinę 

atskirtį patiriančių 

grupių asmenims 

integruojant juos į 

visuomeninį 

gyvenimą“

15 494,00 14 254,48 1 239,52 14 970,00 13 772,40 1 197,60 1. Nevyriausybinių 

organizacijų veiklose 

dalyvaujančių, socialinę 

atskirtį patiriančių senjorų ir 

neįgaliųjų, asmenų skaičius - 

117 asm.                                

2. Nevyriausybinių 

organizacijų veiklose 

savanoriaujančių asmenų, 

nepriklausančių 

organizacijai, skaičius - 7 

asm.                                   3. 

Įgyvendintų bendrų su kitų 

miesto VVG BIVP projektų 

skaičius - 3 vnt.                   

4. Įgyvendintų BIVP 

projektų, susijusių su 

pabėgėlių integracija - 1 vnt. 

5. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 445 asm. 

6. Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 5 vnt.                              

1. Nevyriausybinių 

organizacijų veiklose 

dalyvaujančių, socialinę 

atskirtį patiriančių senjorų ir 

neįgaliųjų, asmenų skaičius - 

20 asm.                                

2. Nevyriausybinių 

organizacijų veiklose 

savanoriaujančių asmenų, 

nepriklausančių 

organizacijai, skaičius - 2 

asm.                                   3. 

Įgyvendintų bendrų su kitų 

miesto VVG BIVP projektų 

skaičius - 0 vnt.                   

4. Įgyvendintų BIVP 

projektų, susijusių su 

pabėgėlių integracija - 0 vnt. 

5. BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes) - 68 asm. 6. 

Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1 vnt.                              
1.2.2. Veiksmas:       

,,Informacijos 

sklaida ir 

tarpininkavimas 

gaunant socialines 

bei kitas paslaugas 

socialinę atskirtį 

patiriantiems 

asmenims“

15 494,00 14 254,48 1 239,52 14 970,00 13 772,40 1 197,60



3

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta   

paramos lėšų suma 

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui numatyta kitų 

finansavimo šaltinių suma

Iš viso

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma

Tikslui, uždaviniui, 

veiksmui, projektui 

įgyvendinti numatyta 

kitų finansavimo šaltinių 

suma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VVG į projektų sąrašą (-us) įtrauktų projektų preliminari tinkamų 

finansuoti išlaidų suma (eurais)

Visų 

vietos 

plėtros 

strategi

jos 

(toliau - 

strategi

ja) 

tikslų, 

uždavin

ių, 

veiksm

ų 

numeri

ai*

Strategijos tikslų, 

uždavinių, 

veiksmų, į vietos 

pėltros projektų 

sąrašą (-us) 

(toliau - projektų 

sąrašas) įtrauktų 

vietos plėtros 

projektų (toliau - 

projektai) 

pavadinimai*

Strategijos finansavimo planas (eurais)

Strategijos uždavinių 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija 

apie miesto 

vietos veiklos 

grupės (toliau - 

VVG) 

visuotinio 

susirinkimo 

sprendimą, 

kuriuo 

projektas 

įtrauktas į 

projektų 

sąrašą 

VVG komentarai, 

paaiškinimai 

Informacija apie strategijos uždavinių įgyvendinimo 

stebėsenos produkto rodiklių pasiekimo suplanavimą

VVG į  projektų sąrašą (-

us) įtrauktų projektų 

produkto rodikliai ir jų 

reikšmės

Informacija apie lėšų panaudojimo strategijos tikslams, uždaviniams, veiksmams ir projektams įgyvendinti suplanavimą

Projektas: 

"Socialinių 

paslaugų 

pasiekiamumo ir 

prieinamumo 

didinimas 

asmenims, 

patiriantiems 

socialinę atskirtį, 

ir tų asmenų 

gebėjimų, naudotis 

teikkiama pagalba, 

ugdymas"
2020-06-01d. 

Nr.15

14 970,00 13 772,40 1 197,60 1. Suteiktas konsultacijų ir 

tarpininkavimo paslaugų skaičius  - 

82 val.                                                

2. BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes), 

dalyvių skaičius, 68 asm. 

3. Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius, 1vnt.  

4. Nevyriausybinių organizacijų 

veiklose dalyvaujančių, socialinę 

atskirtį patiriančių senjorų ir 

neįgaliųjų, asmenų skaičius, 20 asm.                                               

5. Nevyriausybinių organizacijų 

veiklose savanoriaujančių asmenų, 

nepriklausančių organizacijai, 

skaičius  2 asm.                                  

6. Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujančių dalyvių (vietos 

bendruomenės nariai) dalis praėjus 

6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose, 3 vnt.; 

7. Darbingi asmenys (vietos 

bendruomenės nariai), kurių 

socialinė atskirtis sumažėjo dėl 

projekto veiklų dalyvių dalyvavimo 

projekto veiklose (praėjus 6 

mėnesiams po projekto veiklų 

dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), 

4 vnt.

15 494,00 14 254,48 1 239,52 14 970,00 13 772,40 1 197,60

Pirmininkas

(VVG administracijos vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

IŠ VISO:

Dainius Cibulskis

(vardas, pavardė)


