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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: Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste 

1.1. Uždavinys: Kurti ir vystyti naujas psichosocialines ir kitas paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, esančioms socialinėje atskirtyje 

Kaišiadorių mieste mažinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių 

1.1.1. Veiksmas: Psichosocialinių paslaugų bei intensyvių krizių įveikimo pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas pažeidžiamiems 

darbingiems asmenims ir jų šeimos nariams (asmenims, patyrusiems smurtą; socialinę atskirtį dėl amžiaus, tautybės, seksualinės orientacijos ir 

kt. patiriantiems asmenims) 

23 263,76 1 886,26 1 - 18 847,94  6 298,07 7 814,96 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: 

2018-12-31 BĮ „Kaišiadorių socialinių paslaugų centras“ ESFA pateikė projekto „Kaišiadorys - palankus miestas šeimoms“ paraišką. 

2019-04-08 įsigaliojo BĮ „Kaišiadorių socialinių paslaugų centras“ įgyvendinamo projekto „Kaišiadorys - palankus miestas šeimoms“ 

finansavimo sutartis. 

1.1.2. Veiksmas: Sociokultūrinių ir kitų laisvalaikio užimtumo veiklų bei savipagalbos grupių organizavimas  socialinėje atskirtyje esančiam 

jaunimui nuo 14 m. (iš socialinės rizikos šeimų ar skurstančių šeimų) 

41 856,26 3 393,72 1 - 20 593,41 9 496,31 17 882,62 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: 

2018-12-31 Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla ESFA pateikė projekto „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam 

jaunimui!” paraišką.  
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2019-04-09 įsigaliojo Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos įgyvendinamo projekto „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje 

esančiam jaunimui!” finansavimo sutartis. 

2019-10-14 paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir gautas 1 projektinis pasiūlymas. 

1.1.3. Veiksmas: Gyvenimo konsultanto paslaugos darbingiems asmenims ir jų šeimos nariams organizavimas savižudybių ir priklausomybių 

prevencijai stiprinti Kaišiadorių mieste 

20 928,11 1 696,86 1 - 19 771,51 5 341,60 18 645,41 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: 

2018-06-22 VšĮ „Voluntarius LT“ ESFA pateikė projekto „Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“ paraišką. 

2018-10-03 įsigaliojo VšĮ „Voluntarius LT“ įgyvendinamo projekto „Gelbstinti bendruomenė – gyva bendruomenė“ finansavimo sutartis. 

1.1.4. Veiksmas: Sociokultūrinių ir psichosocialinių paslaugų kūrimas ir organizavimas pabėgėliams, skatinant ir užtikrinant bendruomenės 

savanorišką veiklą bei bendradarbiavimą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis 

12 556,87 1 018,12 - - - - - 

Informacija apie 1.1.4 veiksmo įgyvendinimą: 

2018-11-22 Asociacija „Žalieji velniai“ ESFA pateikė projekto „Atrask – Lietuvą!“ paraišką. 

2019-02-15 įsigaliojo Asociacijos „Žalieji velniai“ įgyvendinamo projekto „Atrask – Lietuvą!“ finansavimo sutartis. 

2019-10 finansavimo sutartis nutraukta, nes nesurinkta tikslinė grupė. 

2019-10-14 paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau pareiškėjų neatsirado. 

Planuojama 2020 m. paskelbti naują kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą 

2.1. Uždavinys: Įgyvendinti užimtumą skatinančias iniciatyvas didinant neaktyvių darbingų asmenų profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius  

2.1.1. Veiksmas: Vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių asmenų užimtumo iniciatyvų skatinimas ir įgyvendinimas, įsteigiant  vyresnio amžiaus 

savanorių klubą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklų kūrimą ir palaikymą su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis 

28 980,96 2 349,83 1 - 8 090,75 879,12 8 669,73 

Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą: 

2018-07-04 Kaišiadorių rajono pensininkų klubas ESFA pateikė projekto „Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių gyventojų 

užimtumo ir savanorystės skatinimas pasitelkiant linijinių šokių neformalųjį mokymą“ paraišką. 

2018-10-02 įsigaliojo Kaišiadorių rajono pensininkų klubo įgyvendinamo projekto „Kaišiadorių miesto vyresnio amžiaus darbingų neaktyvių 

gyventojų užimtumo ir savanorystės skatinimas pasitelkiant linijinių šokių neformalųjį mokymą“ finansavimo sutartis. 

2019-10-09 VšĮ „Voluntarius LT“ projektas „Esu reikalingas“ perkeltas iš rezervinio į siūlomų finansuoti projektų sąrašą. 

2.1.2. Veiksmas: Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis mokymas (neformalus švietimas) ir įgytų žinių pritaikymas darbinėje 

veikloje, pasitelkiant aktualias darbo rinkoje specialybes, savanorystę 

127 359,34 10 326,44 1 - 85 660,45 6 950,00 9 356,62 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: 
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2018-12-04 Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla ESFA pateikė projekto „Profesinių įgūdžių spektras Kaišiadorių miesto gyventojams“ 

paraišką. 

2019-03-01 įsigaliojo Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos įgyvendinamo projekto „Profesinių įgūdžių spektras Kaišiadorių miesto 

gyventojams“ finansavimo sutartis. 

2019-10-14 paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau pareiškėjų neatsirado. 

Planuojama 2020 m. paskelbti naują kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

2.1.3. Veiksmas: Darbingų neaktyvių asmenų užimtumo skatinimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti su tradiciniu amatu, tautodaile ir (ar) 

rankdarbiais susijusių kompetencijų įgijimą 

60 125,00 4 875,00 - - - - - 

Informacija apie 2.1.3. veiksmo įgyvendinimą: 

2019-10-14 paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau pareiškėjų neatsirado. 

Planuojama 2020 m. paskelbti naują kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

2.2. Uždavinys: Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese  

2.2.1. Veiksmas: Verslo konsultacijų ir mentorystės paslaugų teikimas informuojant tikslinę grupę apie projekto galimybes bei siekiant jiems 

suteikti verslumo kompetencijas, sukuriant ir palaikant bendradarbiavimo tinklus su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos 

grupėmis 

37 481,00 3 039,00 1 - 37 481,00 3 039,00 9 764,92 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: 

2018-06-30 VšĮ „Gyvenimo kokybės studijų centras“ ESFA pateikė projekto „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant 

verslo pradžios ir plėtros konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“ paraišką. 

2018-10-04 įsigaliojo VšĮ „Gyvenimo kokybės studijų centras“ įgyvendinamo projekto „Kaišiadorių gyventojų padėties darbo rinkoje gerinimas, 

suteikiant verslo pradžios ir plėtros konsultacijas bei skatinant bendradarbiavimo tinklus“ finansavimo sutartis. 

2.2.2. Veiksmas: Mokymų organizavimas ir reikalingos įrangos suteikimas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems darbingiems negalią 

turintiems asmenims  

37 481,00 3 039,00 - - - - - 

Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: 

2019-10-14 paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau pareiškėjų neatsirado. 

Planuojama 2020 m. paskelbti naują kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 

2.2.3. Veiksmas: Kompleksinė pagalba jauniems (iki 29 m.) darbingiems bedarbiams ir neaktyviems asmenims ugdant verslumo gebėjimus ir  

suteikiant paramą (t. y. įranga arba priemonės) verslo (susijusio su laisvalaikio pramogomis)  pradžiai 

92 500,00 7 500,00 - - - - -  

Informacija apie 2.2.3. veiksmo įgyvendinimą: 

2019-10-14 paskelbti kvietimai teikti projektinius pasiūlymus, tačiau pareiškėjų neatsirado. 

Planuojama 2020 m. paskelbti naują kvietimą teikti projektinius pasiūlymus. 
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1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius: 

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

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

įgyvendinimo laikotarpio) 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros projekto 

vykdytojo pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio 

aprašymas, nurodant projekto tikslus, 

tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, 

pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus 

- - - - - 

- 

 

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

1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai: 

Rodiklio 

pavadinimas  

Pagal 

strategiją 

siekiama 

reikšmė  

Projektuose, 

kurie 

įtraukti į 

vietos 

plėtros 

projektų 

sąrašą, 

suplanuota 

pasiekti 

rodiklio 

reikšmė 

Įgyvendinamuose 

ir baigtuose 

projektuose 

numatyta 

pasiekti rodiklio 

reikšmė 

Pasiekta 

rodiklio 

reikšmė 

Paaiškinimas 

1. Tikslas: Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste 

1.1. Uždavinys: Kurti ir vystyti naujas psichosocialines ir kitas paslaugas socialiai pažeidžiamoms grupėms, esančioms socialinėje atskirtyje 

Kaišiadorių mieste mažinant socialinių pašalpų gavėjų skaičių 

Rezultato rodikliai: 

Socialinės 

rizikos šeimų ir 

2022 metų 

pabaigoje: 

  - 
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jose augančių 

vaikų skaičius 

27 proc.  

socialinėse 

rizikos 

šeimose 

gyvenančių 

vaikų 

mažėjimo 

skaičiaus 

pokytis; 

39 proc. 

socialinės 

rizikos šeimų 

skaičiaus 

mažėjimo 

pokytis 

Produkto rodikliai: 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2022 metų 

pabaigoje: 5 

projektai 

3 3 - 

 

 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

2022 metų 

pabaigoje: 40 

dalyvių 

465 340 - 

 

 

Nuo tyčinių 

susižalojimų 

mirusių asmenų 

skaičius 

2022 metais 

planuojama: 

14 ir mažiau 

asmenų 

- - - 

 

 

Sukurtos naujos 

socialinės ir 

kitos paslaugos 

2022 metų 

pabaigoje: 

16 - - 
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3 socialinės 

ir kitos 

paslaugos 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant darbingų neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą 

2.1. Uždavinys: Įgyvendinti užimtumą skatinančias iniciatyvas didinant neaktyvių darbingų asmenų profesinę kvalifikaciją ir darbo įgūdžius  
Rezultato rodikliai: 

Socialinių 

partnerių 

organizacijose 

ar NVO 

savanoriaujantys 

dalyviai (vietos 

bendruomenės 

nariai) praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

2022 metais:  

12,7 proc. 

dalyvių 

  - 

 

 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines 

grupes).  

2022 metų 

pabaigoje:  

51 dalyvis 

64 72 - 

 

 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius.  

2022 metų 

pabaigoje: 

2 projektai 

1 - - 

 

 

Suorganizuotų 

užimtumą 

skatinančių 

2022 metais: 

5 renginiai 

 

5 - - 
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renginių 

skaičius.  

Suorganizuotų 

neformalaus 

švietimo 

mokymų 

skaičius 

2022 metais: 

ne mažiau 

kaip 10 

mokymų. 

10 - - 

 

 

2.2. Uždavinys: Užtikrinti reikiamą pagalbą verslo ar savarankiškos veiklos kūrimo ir plėtojimo procese  
Rezultato rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyvių, 

kurių padėtis 

darbo rinkoje 

pagerėjo praėjus 

6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose, dalis 

22,3 proc.   - 

 

 

 

Produkto rodikliai: 

BIVP projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant visas 

tikslines grupes) 

2022 metų 

pabaigoje: 

115 dalyviai 

160 60 - 

 

 

Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

2022 metų 

pabaigoje: 

3 projektai 

1 1 - 

 

 

Teiktų 

konsultacijų 

verslo kūrimo 

klausimais 

skaičius 

2022 metais: 

ne mažiau 

kaip 35 

verslo 

konsultacijos 

16 - - 
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Įgyvendinant 

BIVP projektų 

veiklas naujai 

sukurtų darbo 

vietų skaičius, 

praėjus 6 

mėnesiams po 

dalyvavimo ESF 

veiklose 

2022 metais: 

3 naujos 

darbo vietos 

1 - - 

 

 

 

 

 

1.3.2. Efekto rodikliai:  

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 

 

Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina reikšmė / 

pasiekta reikšmė 

 

Komentarai  

1. Tikslas: Plėsti socialines ir kitas paslaugas ir jų gavėjų tikslinę grupę, mažinant neigiamą socialinę situaciją mieste  

Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų  

Siektina reikšmė: 2022 metų pabaigoje piniginę socialinę paramą 

gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų – 256. 

 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant darbingų ir  neaktyvių Kaišiadorių miesto gyventojų verslumą ir užimtumą 
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Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.) 

Siektina reikšmė: 2022 m. pabaigoje registruotų bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis – 4,1 proc. 

  

 

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. Asociacija Žalieji velniai“ negalėjo toliau vykdyti 

projekto „Atrask – Lietuvą!" veiklų, kadangi nesurinko 

projekto finansavimo ir administravimo sutarties 6.7 p. 

numatytos tikslinės grupės.  

Buvo tarpininkauta bendraujant su Asociacija „Žalieji velniai“ ir ESFA, ieškoma 

galimybių surinkti tikslinę grupę, tačiau galiausiai 2019 m. vasario 15 d. projekto 

sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0007 buvo nutraukta. VVG paskelbė naujus 

kvietimus teikti projektinius pasiūlymus šios priemonės įgyvendinimui. 

 

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

ataskaitose) 

Pavadinimas Bendruomeninės 

organizacijos/nevyriausybinės 

organizacijos (toliau – NVO) 

Asocijuotos verslo struktūros 

/įmonės (toliau – verslas) 

Savivaldybės taryba/tarybos 

Miesto VVG narių skaičius 

praėjusių ataskaitinių metų 

(vienerių metų prieš ataskaitinius 

metus) pabaigoje, vnt. 

3 3 1 

Nauji miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt. 

- - - 

Pasitraukę miesto VVG nariai 

ataskaitiniais metais, vnt.  

- - - 

Iš viso pagal atskirus sektorius 

ataskaitiniais metais, vnt.: 

3 3 1 
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3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 

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

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

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

Miesto VVG darbuotojų, valdymo 

organų narių kompetencijų 

stiprinimo veiklos (mokymai, 

keitimosi su kitomis VVG gerąja 

patirtimi renginiai 

Įvykusių mokymų / renginių tema 

(-os) 

Įvykusių mokymų / renginių 

data, trukmė (tiksli data, val. 

skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

1. Kaišiadorių miesto vietos veiklos 

grupės valdybos narių bei projekto 

vadovų mokymai 

Koučingo įrankių taikymas 

asociacijos veikloje 

2019 m. lapkričio 21-22 d., trukmė 

- 12 val. 

14 

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo 

veiklos 

Įvykusių mokymų tema (-os) Įvykusių mokymų trukmė (tiksli 

data, val. skaičius) 

Dalyvių 

skaičius 

- - - - - 

 

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

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

ataskaitose) 

 

Eil. 

Nr. 

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

iki kada (metai, mėnuo, diena) buvo vykdoma 

1. Straipsnis laikraštyje „Atspindžiai“ apie kvietimus teikti projektinius 

pasiūlymus 

2019 m. spalio 25 d. 

 

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

teikta metinėse ataskaitose informacija) 

 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę procedūrą 

dieną 

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant 

rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusi

ų narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkim

o / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusi

ų narių 

skaičius 

Iš jų 

NV

O 

atsto

vai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų balsai, 

tenkantys 

verslui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkantys 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovams  

1 2019-03-20 Nr. 1 7 3 3 1 4 2 1 1 57 proc. 4 3 1 75 proc. 

  Nr. 2 7 3 3 1 4 2 1 1 57 proc. 4 3 1 75 proc. 

2 2019-06-03 Nr. 1 7 3 3 1 5 3 1 1 71 proc. 5 4 1 80 proc. 

  Nr. 2 7 3 3 1 5 3 1 1 71 proc. 5 4 1 80 proc. 

3 2019-06-28 Nr. 1 7 3 3 1 7 3 3 1 100 proc. 7 6 1 85 proc. 

  Nr. 2 7 3 3 1 7 3 3 1 100 proc. 7 6 1 85 proc. 

4 2019-09-02 Nr. 1 7 3 3 1 5 3 1 1 71 proc. 5 4 1 80 proc. 

  Nr. 2 7 3 3 1 5 3 1 1 71 proc. 5 4 1 80 proc. 

5 2019-10-14 Nr. 1 7 3 3 1 6 3 2 1 85 proc. 6 5 1 83 proc. 

 

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus: 

(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už 

kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 

Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

Priimti 

sprendimai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius 

susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

Už priimtą sprendimą  gautų balsų 

skaičius 

Santykis  tarp už 

priimtą 

sprendimą  gautų 

balsų, tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už priimtą 

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai  

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų 

NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstova

i 

Iš jų 

savivaldybės 

tarybos 

atstovai 

Bendras už 

priimtą 

sprendimą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkanty

s verslui 

ir NVO 

Iš jų  balsai, 

tenkantys 

savivaldybė

s tarybos 

atstovams  
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data (metai, 
mėnuo, diena) 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

sprendimą gautų 

balsų skaičiaus  

1. 2019-03-28 Nr. 1 12 4 4 4 8 4 2 2 66 proc. 8 6 2 75 proc. 

  Nr. 2 12 4 4 4 8 4 2 2 66 proc. 8 6 2 75 proc. 

2 2019-10-09 Nr. 1 12 4 4 4 9 3 2 4 75 proc. 9 5 4 55 proc. 

  Nr. 2 12 4 4 4 9 3 2 4 75 proc. 9 5 4 55 proc. 

3 2019-10-09 Nr. 1 12 4 4 4 9 3 2 4 75 proc. 9 5 4 55 proc. 

4 2019-11-18 Nr. 1 12 4 4 4 11 4 3 4 91 proc. 11 7 4 63 proc. 

5 2019-12-10 Nr. 1 12 4 4 4 9 3 2 4 75 proc. 9 5 4 55 proc. 

 

 

 

 

 

 

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 
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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)  

 

Kaišiadorių miesto VVG ataskaita skelbiama Kaišiadorių miesto VVG interneto svetainėje www.kaisiadoriumiestovvg.lt ir Kaišiadorių rajono 

savivaldybės interneto svetainėje www.kaisiadorys.lt  

 

☐ 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.) 

 

Kaišiadorių miesto VVG visuotinių narių susirinkimų ir Kaišiadorių miesto VVG kolegialaus valdymo organo protokolai skelbiami Kaišiadorių 

miesto VVG interneto svetainėje www.kaisiadoriumiestovvg.lt 

 

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

 

 

   Ligita Pūrienė 

_______________    _____________________ 

        (parašas)                (vardas ir pavardė) 

http://www.kaisiadoriumiestovvg.lt/
http://www.kaisiadorys.lt/
http://www.kaisiadoriumiestovvg.lt/

