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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: PADIDINTI SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE ESANČIŲ ASMENŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT
REIKALINGAS SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS
1.1. Uždavinys: PLĖTOTI SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS, MAŽINANČIAS SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE ESANČIŲ
ASMENŲ SOCIALINĘ IZOLIACIJĄ
1.1.1. Veiksmas: Savipagalbos grupių kūrimas ir organizavimas psichikos negalią turintiems darbingų gyventojų šeimos nariams
užtikrinant tarpininkavimą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklus su kitomis organizacijomis ir
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
23440,00
1902,00
1
0
23440,00
1962,04
7032,00 (avansas)
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-05-13. Gautas 1 projektinis pasiūlymas visai veiksmo sumai.
Projektinis pasiūlymas į VPP sąrašą įtrauktas ir patvirtintas 2019-07-26 VVG valdybos posėdyje. Pateikta paraiška ir 2019-11-18 pasirašyta
projekto finansavimo sutartis.
Paramos lėšų suma 100 proc. atitinka strategijoje numatytą sumą. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisidės 7,724 proc., strategijoje buvo
planuotas 7,505 proc. prisidėjimas. Projekto vykdytojo prisidėjimas didesnis nei numatyta strategijoje.
Projekto tikslinė grupė – Socialinę atskirtį patiriantys asmenys: Neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir
jų šeimos nariai; asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių
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paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą
pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas).
Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. gruodžio mėn.
Buvo organizuotas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos visuomeninis renginys - konferencija „Bendradarbiavimo galia“. Jo metu pristatyti
planuojami projekto rezultatai, veiklos, dalintasi informacija, kuriami ryšiai su projekto dalyviais. Vyko bendradarbiavimas tarp miesto ir kaimo
organizacijų, skatinant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidą, bendradarbiaujama su besiribojančios Joniškio partnerystės vietos veiklos
grupe ir projekto partneriu.
Projekte numatytos veiklos bus vykdomos 2020 m. Numatoma įgyvendinti projekto veiklą – Socialinės atokvėpio paslaugos programa psichikos
sutrikimų turinčių asmenų šeimos nariams. Socialinė programa susideda iš 4 socialinių paslaugų ir 5 sociokultūrinių renginių.
1.1.2. Veiksmas: Trumpalaikė pagalba namuose darbingiems asmenims, kurių šeimos nariai dėl neįgalumo negali savarankiškai
rūpintis asmeniniu gyvenimu, paslaugų vykdymui pasitelkiant savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir
palaikymą
37362,00
3030,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-05-13. Gautas 1 projektinis pasiūlymas visai veiksmo sumai.
Projektinis pasiūlymas į VPP sąrašą įtrauktas ir patvirtintas 2019-07-26 VVG valdybos posėdyje. Paraiška ESFA 2019 m. nebuvo pateikta.
1.1.3. Veiksmas: Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės sociokultūrinę veiklą pasitelkiant savanorius ir
bendradarbiaujant su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
5042,00
408,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-08-05. Gautas 1 projektinis pasiūlymas visai veiksmo sumai.
Projektinis pasiūlymas į VPP sąrašą įtrauktas ir patvirtintas 2019-11-12 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartis 2019 m. nebuvo
sudaryta.
Projekto veiklos bus vykdomos 2020 m.
2. Tikslas: MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT BEDARBIŲ, DARBINGŲ NEAKTYVIŲ JONIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ
VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ
2.1. Uždavinys: GERINTI JONIŠKIO MIESTO DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ IR BEDARBIŲ GEBĖJIMUS,
PRISIDEDANČIUS PRIE SĖKMINGO ĮSIDARBINIMO
2.1.1. Veiksmas: Darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų asmenybės įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką, ugdymas ir
palaikymas kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis
11100,00
900,00
0
0
11100,00
3105,00
0,00
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Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-06-10. Gautas 1 projektinis pasiūlymas visai veiksmo sumai.
Projektinis pasiūlymas į VPP sąrašą įtrauktas ir patvirtintas 2019-09-09 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartis sudaryta 201912-17.
Projekto veiklos bus vykdomos 2020 m.
2.1.2. Veiksmas: Mokymai darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir
bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei kitomis organizacijomis
11100,00
900,00
0
0
11100,00
3525,88
0,00
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-06-10. Gautas 1 projektinis pasiūlymas visai veiksmo sumai.
Projektinis pasiūlymas į VPP sąrašą įtrauktas ir patvirtintas 2019-09-09 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartis sudaryta 201912-17.
Projekto veiklos bus vykdomos 2020 m.
2.1.3. Veiksmas: Darbo įgūdžių įgijimas kūrybinėje, meninėje veikloje, stiprinant savivertę ir motyvaciją darbo rinkos aktyvumui
bendruomenėje pasitelkiant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą
(audimas ir/ar vėlimas, sodininkystė, daržininkystė, vaistažolių auginimas; ir kt.)
22800,00
1850,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-06-10. Gauti 2 projektiniai pasiūlymai visai veiksmo sumai.
Projektiniai pasiūlymai į VPP sąrašą įtraukti ir patvirtinti 2019-09-09 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartys 2019 m. nebuvo
sudarytos.
Projektų veiklos bus vykdomos 2020 m.
2.1.4. Veiksmas: Prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių įsitraukiant į užimtumo veiklas kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir
bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei kitomis organizacijomis
(apželdinimas; vidaus apdailos darbai ir kt.)
30986,00
2514,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Informacija apie 2.1.4. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-06-10. Gauti 2 projektiniai pasiūlymai visai veiksmo sumai.
Projektiniai pasiūlymai į VPP sąrašą įtraukti ir patvirtinti 2019-09-09 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartys 2019 m. nebuvo
sudarytos.
Projektų veiklos bus vykdomos 2020 m.

5

2.2. Uždavinys: UŽDAVINYS. VYSTYTI IR UŽTIKRINTI VERSLUMĄ SKATINANČIAS INICIATYVAS UGDANT IR
STIPRINANT JONIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ VERSLUMĄ
2.2.1. Veiksmas: Parama verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti, skirta darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims,
darbingiems gyventojams, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos, verslą ar savarankišką veiklą pradėję
asmenys
93700,00
7600,00
0
0
0,00
0,00
0,00
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-08-05. Gauti 2 projektiniai pasiūlymai visai veiksmo sumai.
Projektiniai pasiūlymai į VPP sąrašą įtraukti ir patvirtinti 2019-11-12 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartys 2019 m. nebuvo
sudarytos.
Projektų veiklos bus vykdomos 2020 m.
2.2.3. Veiksmas: Jauno verslo atstovų ir darbuotojų profesinių kompetencijų didinimas užtikrinant bendradarbiavimo su
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą
12923,06
1047,82
0
0
0,00
0,00
0,00
Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą:
Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus šiam veiksmui paskelbtas nuo 2019-08-05. Gauti 2 projektiniai pasiūlymai visai veiksmo sumai.
Projektiniai pasiūlymai į VPP sąrašą įtraukti ir patvirtinti 2019-11-12 VVG valdybos posėdyje. Projekto finansavimo sutartys 2019 m. nebuvo
sudarytos.
Projektų veiklos bus vykdomos 2020 m.
*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/igyvendinamosstrategijos/, 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)
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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

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

Projektu
ose, kurie
įtraukti į
vietos
plėtros
projektų
sąrašą,
suplanuo
ta
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Įgyvendina
muose ir
baigtuose
projektuose
numatyta
pasiekti
rodiklio
reikšmė

Pasiekta
rodiklio
reikšmė

Paaiškinimas

1. Tikslas: PADIDINTI SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE ESANČIŲ ASMENŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT
REIKALINGAS SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS
Rezultato rodikliai:

Socialinių partnerių organizacijose
ar NVO savanoriaujantys dalyviai
(vietos bendruomenės nariai) praėjus
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
veiklose
Darbingi asmenys (vietos
bendruomenės nariai), kurių
socialinė atskirtis sumažėjo dėl
projekto veiklų dalyvių dalyvavimo

5

0

2019 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas.

4

0

2019 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas.
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projekto veiklose (praėjus 6
mėnesiams po projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo ESF veiklose)
1.1. Uždavinys: PLĖTOTI SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS, MAŽINANČIAS SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE ESANČIŲ
ASMENŲ SOCIALINĘ IZOLIACIJĄ
Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai
30
50
20
0
(įskaitant visas tikslines grupes)
Projektų, kuriuos visiškai arba iš
2
3
1
0
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO skaičius
Išplėsta socialinė paslauga socialinę
2
9
4
0
1.1. uždavinio 3 veiksmams įgyvendinti planuoti 3
atskirtį patiriantiems asmenims
projektai.
2019-11-18 pasirašyta 1 projekto finansavimo sutartis.
Šio projekto įgyvendinimo metu numatytas socialinių
paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
išplėtimas bus vykdomas 2020 metais.
Suorganizuoti sociokultūriniai
2
13
5
1
2019 m. pradėto įgyvendinti projekto metu įvyko 1
renginiai.
sociokultūrinis renginys. Kiti renginiai planuoti 2020
metais.
2. Tikslas: MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT BEDARBIŲ, DARBINGŲ NEAKTYVIŲ JONIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ
VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ
Rezultato rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių
padėtis darbo rinkoje pagerėjo
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose. Planuojama, jog 2022
m. pabaigoje iš viso šioje tikslo
veikloje bus sudalyvavę 70 asmenų,
iš kurių 14 dalyvių padėtis bus
pagerėjusi darbo rinkoje, t.y. bus
stebimas 20 proc. pagerėjimo
pokytis (skaičiuojama pagal rodiklių
formulę: 14/70*100)

20 proc.

0

2019 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas.
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Socialinių partnerių organizacijose
9
0
2019 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas.
ar NVO savanoriaujantys dalyviai
(vietos bendruomenės nariai) praėjus
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
veiklose
Užimtųjų gyventojų skaičiaus
4000
0
2019 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas.
augimas. Planuojama, jog 2022 m.
pabaigoje užimtųjų lygis sieks apie 4
000 (kai 2014 m. Joniškio mieste
atsižvelgiant į gyventojų skaičių
Joniškio rajono savivaldybėje ir
Joniškio mieste buvo apie 3712)
Išduotų verslo liudijimų skaičius.
260
0
2019 m. nebaigtas įgyvendinti nei vienas projektas.
Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje
bus fiksuojamas 9,7 proc. išduotų
verslo liudijimų skaičiaus augimas,
t.y. bus išduota ne mažiau kaip apie
260 verslo liudijimų Joniškio mieste
(kai 2014 m. Joniškio mieste
atsižvelgiant į gyventojų skaičių
Joniškio rajono savivaldybėje ir
Joniškio mieste buvo išduota apie
237)
2.1. Uždavinys: GERINTI JONIŠKIO MIESTO DARBINGŲ NEAKTYVIŲ GYVENTOJŲ IR BEDARBIŲ GEBĖJIMUS,
PRISIDEDANČIUS PRIE SĖKMINGO ĮSIDARBINIMO
Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai
50
106
0
0
(įskaitant visas tikslines grupes)
Projektų, kuriuos visiškai arba iš
2
6
0
0
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO skaičius
Suorganizuotų gyventojų
3
16
0
0
2.1. uždavinio veiksmams įgyvendinti 2019 m. projektai
įsidarbinimo galimybes didinančių
nebuvo vykdomi.
renginių skaičius
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Jaunų (iki 25 m.) registruotų
55
0
0
2.1. uždavinio veiksmams įgyvendinti 2019 m. projektai
bedarbių skaičius
nebuvo vykdomi.
2.2. Uždavinys: UŽDAVINYS. VYSTYTI IR UŽTIKRINTI VERSLUMĄ SKATINANČIAS INICIATYVAS UGDANT IR
STIPRINANT JONIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ VERSLUMĄ
Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai
20
24
0
0
(įskaitant visas tikslines grupes)
Projektų, kuriuos visiškai arba iš
2
4
0
0
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO skaičius
Suorganizuotų gyventojų verslumo
5
11
0
0
2.2. uždavinio veiksmams įgyvendinti 2019 m. projektai
gebėjimus didinančių renginių
nebuvo vykdomi.
skaičius
Įgyvendinant BIVP projektų veiklas
2
5
0
0
2.2. uždavinio veiksmams įgyvendinti 2019 m. projektai
naujai sukurtų darbo vietų skaičius,
nebuvo vykdomi.
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose
*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.
1.3.2. Efekto rodikliai:
(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje)

Efekto rodiklio pavadinimas /
strategijoje nustatyta siektina reikšmė /
pasiekta reikšmė

Komentarai

1. Tikslas: PADIDINTI SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE ESANČIŲ ASMENŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT
REIKALINGAS SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS
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(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai
rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą
pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)

2. Tikslas: MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT BEDARBIŲ, DARBINGŲ NEAKTYVIŲ JONIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ
VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ
(nurodomas informacijos šaltinis, kuriuo remiantis nustatyta pasiekta rodiklio reikšmė, taikyta metodika pasiektai
rodiklio reikšmei nustatyti; jei pasiekta rodiklio reikšmė yra mažesnė už vietos plėtros strategijoje nustatytą
pasiekti, paaiškinamos nepasiekimo priežastys)

*Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės (pvz., kai strategijoje yra daugiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas įterpkite. Jeigu
pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių (pvz., kai strategijoje yra mažiau, nei pateikta formoje, tikslų, rodiklių), jas ištrinkite.
Lentelėje pateikta informacija apie vietos plėtros strategijos tikslus, rodiklius turi sutapti su vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ nurodytais
atitinkamais tikslais, rodikliais.

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

Problemos

Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas

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
Pavadinimas
Miesto VVG narių skaičius
praėjusių ataskaitinių metų

Bendruomeninės
organizacijos/nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO)
4

Asocijuotos verslo struktūros
/įmonės (toliau – verslas)

Savivaldybės taryba/tarybos

6

1

11

(vienerių metų prieš ataskaitinius
metus) pabaigoje, vnt.
Nauji miesto VVG nariai
ataskaitiniais metais, vnt.
Pasitraukę miesto VVG nariai
ataskaitiniais metais, vnt.
Iš viso pagal atskirus sektorius
ataskaitiniais metais, vnt.:

0

0

0

0

0

0

4

6

1

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:
Eil.
Nr.

1.

2.

Miesto VVG darbuotojų,
valdymo organų narių
kompetencijų stiprinimo veiklos
(mokymai, keitimosi su kitomis
VVG gerąja patirtimi renginiai
Nevyriausybinių organizacijų
veiklos ir bendradarbiavimo
skatinimo renginys

Mokymų renginys

Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)

Dalyvavo Joniškio miesto VVG nariai,
Joniškio miesto nevyriausybinių organizacijų
atstovai, taip pat atstovai iš aplinkinių miestų
VVG. Atvyko Miestų vietos veiklos grupių
tinklo valdybos pirmininkė bei Pakruojo
miesto VVG projekto koordinatorė Vaida
Šeižė, Mažeikių miesto VVG administratorė
Regina Narkienė, finansininkė Jolanta
Merkelienė bei vietos projekto įgyvendintoja
Rita Alšauskienė. Renginio metu kitų miestų
VVG atstovai pasidalino patirtimi, pateikė
įgyvendintų vietos projektų pavyzdžių,
negailėjo patarimų. Vietos projekto vykdytoja
Rita papasakojo kaip sekėsi įgyvendinti
projektą, su kokiais sunkumais susidūrė.
Mokymai Joniškio miesto vietos veiklos
grupės valdybos nariams ir darbuotojams

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

Dalyvių
skaičius

2019-05-21
11:00 – 15:00 val.

19

2019-06-19 9:00 val.
8 ak. val.

5

12

Mokymų renginys

3.

Mokymai Joniškio miesto vietos veiklos
grupės valdybos nariams ir darbuotojams
Įvykusių mokymų tema (-os)

2019-10-15 9:00 val.
8 ak. val.
Įvykusių mokymų
trukmė (tiksli data,
val. skaičius)
2019-05-15 9:00 val.
8 ak. val.

5

Vietos plėtros projektų rengėjų ir
Dalyvių
vykdytojų gebėjimų stiprinimo
skaičius
veiklos
1.
Mokymų renginys
Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų
2
Pagal Strategijos 1.1.1 ir 1.1.2
projektų rengimas
veiksmus
2.
Mokymų renginys
Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų
2019-06-18 9:00 val.
5
Pagal Strategijos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, projektų rengimas
8 ak. val.
2.1.4 veiksmus
3.
Mokymų renginys
Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų
2019-08-07 9:00 val.
5
Pagal Strategijos 1.1.3, 2.2.1, 2.2.3
projektų rengimas (projektų rengėjams)
8 ak. val.
veiksmus
4.
Mokymų renginys
Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų
2019-08-08 9:00 val.
7
Pagal Strategijos 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, projektų rengimas (projektų vykdytojams)
8 ak. val.
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 veiksmus
5.
Mokymų renginys
Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų
2019-12-04 9:00 val.
6
Pagal Strategijos 2.2.1, 2.2.3, 1.1.3
projektų rengimas (projektų vykdytojams)
8 ak. val.
veiksmus
Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių,
jas ištrinkite.
Eil.
Nr.

3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
Joniškio MVVG visuotinis susirinkimas
Joniškio verslininkų asociacijos susirinkimas
Joniškio MVVG visuotinis susirinkimas
Informacija www.joniskis.lt
Joniškio verslininkų asociacijos susirinkimas
Visuomeninis renginys–konferencija „Bendradarbiavimo galia“

Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena)
iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma
2019-07-01 16:30 – 18:00 val.
2019-07-02 16:00 – 17:00 val.
2019-08-06 15:00 – 16:30 val.
2019-08-09
2019-09-03 16:00 – 17:00 val.
2019-12-16 15:35 – 16:00 val.
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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:
Eil.
Nr.

1.

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

Priimti sprendimai

2019-07-01

Pratęsti kvietimų teikti
projektinius pasiūlymus dėl
projektų, skirtų įgyvendinti
Joniškio miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategijos
veiksmus, finansavimo pagal
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. ir 2.1.4.
veiksmus iki 2019 m. liepos 22 d.
15:00 val. Jei vietos plėtros
projektinis pasiūlymas
pateikiamas paštu, vokas su
2019-07-20 pašto žyma laikomas
pateiktas laiku

Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendra
Iš jų
Iš jų
Iš jų
s narių
NVO
verslo
savivald
skaičius
atstovai
atstovai
ybės
tarybos
atstovai

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant
rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius
Bendras
dalyvavus
ių narių
skaičius

Iš jų
NVO
atstovai

Iš jų
verslo
atstovai

Iš jų
savivaldy
bės
tarybos
atstovai

11

8

3

4

1

4

6

1

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavus
ių narių
skaičiaus
ir bendro
narių
skaičiaus
susirinki
mo /
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą gautų balsų
skaičius
Bendras
už priimtą
sprendim
ą gautų
balsų
skaičius

Iš jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų
balsai,
tenkantys
savivaldy
bės
tarybos
atstovams

72,73

8

7

1

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

87,5

Jeigu pildant lentelę yra reikalingos papildomos eilutės, jas įterpkite. Jeigu pildant lentelę paaiškėja, kad formoje yra perteklinių eilučių, jas ištrinkite.
3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
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(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia
informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil.
Nr.

Organo
susirinkimo
(toliau –
susirinkimas)
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo, diena)

Priimti sprendimai

1.

2019-03-25

2.

2019-05-09

3.

2019-06-03

4.

2019-07-26

Patvirtinti Joniškio miesto
vietos veiklos grupės vietos
plėtros strategijos vietos
plėtros projektinių pasiūlymų
vertinimo ir atrankos vidaus
tvarkos aprašą.
Patvirtinti vietos plėtros
projektų atrankos planą.
Patvirtinti Joniškio miesto
vietos veiklos grupės
Kvietimų teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus pagal
Joniškio miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategiją
dokumentaciją.
Patvirtinti Joniškio miesto
vietos veiklos grupės
Kvietimų Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir
Nr. 6 teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus pagal
Joniškio miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategiją
dokumentaciją
Patvirtinti vietos plėtros
projektų sąrašą.

Organo narių (toliau – nariai) skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendra
Iš jų NVO
Iš jų
Iš jų
s narių
atstovai
verslo
savivaldy
skaičius
atstovai
bės
tarybos
atstovai

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime
taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių
skaičius
Bendras
Iš jų
Iš jų
Iš jų
dalyvavus
NVO
verslo
savivaldy
ių narių
atstovai
atstovai
bės
skaičius
tarybos
atstovai

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavus
ių narių
skaičiaus
ir bendro
narių
skaičiaus
susirinki
mo /
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą gautų balsų
skaičius
Bendras
už priimtą
sprendim
ą gautų
balsų
skaičius

Iš jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų
balsai,
tenkantys
savivaldy
bės
tarybos
atstovams

6

2

2

2

5

1

2

2

83,33

5

3

2

60,00

6

2

2

2

5

1

2

2

83,33

5

3

2

60,00

6

2

2

2

5

1

2

2

83,33

5

3

2

60,00

6

2

2

2

5

1

2

2

83,33

5

3

2

60,0

Santykis
tarp už
priimtą
sprendim
ą gautų
balsų,
tenkančių
verslo ir
NVO
partneria
ms,
skaičiaus
ir bendro
už priimtą
sprendim
ą gautų
balsų
skaičiaus
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5.

2019-09-09

6.

2019-11-12

Patvirtinti Joniškio miesto
vietos veiklos grupės
Kvietimų Nr. 7, Nr. 8 ir Nr. 9
teikti vietos plėtros
projektinius pasiūlymus pagal
Joniškio miesto vietos veiklos
grupės vietos plėtros strategiją
dokumentaciją.
Patvirtinti papildytą vietos
plėtros projektų sąrašą.
Patvirtinti patikslintą ir
papildytą vietos plėtros
projektų sąrašą.

6

2

2

2

5

2

2

1

83,33

5

4

1

80,0

6

2

2

2

6

2

2

2

100,0

6

4

2

100,0

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)
Ataskaitai pritarta elektroniniais laiškais.
□ 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)

Joniškio miesto VVG vadovė

_______________

Vaida Aleknavičienė

