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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: Mažinti socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą 

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų tinklą socialiai pažeidžiamoms Molėtų miesto gyventojų grupėms 

1.1.1. Veiksmas: Socialinio taksi paslaugos teikimas neįgaliesiems vakarais, savaitgaliais ir švenčių dienomis ir tarpininkavimas gaunant 

paslaugą  užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų 

kūrimą ir palaikymą  

17 966,28   1 456,73 0 1 17 966,28 1 456,73 17 966,28 

Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 20 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0184.  

Projekto „Socialinio taksi paslauga Molėtų neįgaliesiems“ įgyvendinimo metu įvykdytos šios veiklos: 

1. Įsigyta navigacijos sistema, 1 vnt. 159,99 Eur. 

2. Teikiamos socialinio taksi paslaugos. Iš planuotų 100 tikslinės grupės – Molėtų miesto neįgaliųjų – asmenų paslaugos suteiktos 100 asmenų, 

rodiklis pasiektas. 

3. Vykdoma savanoriška veikla – 2 (du) asmenys bendrauja su tiksline grupe, asistuoja neįgaliesiems, kuriems reikia pagalbos kelionės metu.  Iš 

planuotų 184 valandų savanoriškai dirbta iki projekto pabaigos, t.y. iki 2022 m. liepos 31 d. 240 val., rodiklis viršytas.  

4. Projekto veiklos viešinamos: Molėtų socialinės paramos centro patalpose ir  Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos patalpose pakabinti  

A3 formato plakatai, informacija patalpinta https://www.moletuspc.lt svetainėje, atspausdinti 2 straipsniai Molėtų krašto laikraštyje ,,Vilnis“ 

apie ES ir valstybės lėšomis įgyvendinamą projektą: https://archyvas.vilnis.lt/2020/2020-11-17_088.pdf ir https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-

04-22_30.pdf . 

 

Projekto „Socialinio taksi paslauga Molėtų neįgaliesiems“ įgyvendinimo metu buvo kuriamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas 

su įvairiomis neįgaliųjų organizacijomis: sutrikusio intelekto žmonių draugija ,,Viltis“, Molėtų aklųjų organizacija, Molėtų neįgaliųjų darbinio 

https://www.moletuspc.lt/
https://archyvas.vilnis.lt/2020/2020-11-17_088.pdf
https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-04-22_30.pdf
https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-04-22_30.pdf
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užimtumo ir integracijos centru, Molėtų gausių šeimų organizacija ,,Šeimynėlė“. Taip pat bendradarbiaujama su Molėtų rajono vietos veiklos 

grupe „Keisdamiesi keičiame“, valstybinėmis ir kitomis institucijomis, nustatant socialinio taksi paslaugos poreikį ir nukreipiant atskirtį 

patiriančius asmenis būtinos pagalbos. 

 

Strategijoje ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc..  

 

Projektas įgyvendintas. 

 

1.1.2. Veiksmas: Socialinių ir kitų paslaugų organizavimas ir teikimas smurtą patiriantiems asmenims užtikrinant paslaugų prieinamumą 

(tarpininkavimą) skatinant ir organizuojant savanorišką veiklą bei užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis 

organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

18 148,50 1 474,98 1 0 18 145,02 1 474,98 17 880,13* 

Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. kovo 3 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0181. 

Projekto „Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose“ įgyvendinimo metu įvykdytos šios veiklos: 

1. Atlikti patalpų remonto darbai, suremontuotas 1 objektas (4 gyvenamieji kambariai, poilsio kambarys, virtuvė), bendras sienų ir lubų plotas- 

212,89  kv. metrų. 

2. Įsigytas baldų, buitinės technikos, kompiuterinės įrangos 1 komplektas (10 vnt.): 3 sofos-lovos, televizorius, el. viryklė, el. orkaitė, skalbimo 

mašina, šaldytuvas, 2 kompiuteriai tikslinės grupės reikmėms. 

3. Teikiama psichosocialinė pagalba – teikiamos kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Iš planuotų 25 asmenų 

konsultacijos suteiktos 29 asmenų. 3.1.1. 

4. Teikiama psichosocialinė pagalba – teikiamos individualios konsultacijos tėvams, auginantiems vaikus. Iš planuotų 20 asmenų konsultacijos 

suteiktos 15 asmenų.  

5. Vykdoma savanoriška veikla: anketų rengimas, tikslinės grupės veikloms nukreipimas, paslaugų koordinavimas, konsultacijų grafikų 

rengimas, vaikų iki 5 metų amžiaus priežiūra, kai tėvai dalyvauja tikslinės grupės veiklose. Iš planuotų 186 valandų savanoriškai dirbta 186 val.. 

6. Teikiama intensyvi psichologinė pagalba asmenų (šeimų) krizių įveikimui – socialinę atskirtį patyrusiems asmenims teikiamos individualios 

psichologo konsultacijos. Iš planuotų 25 asmenų konsultacijos suteiktos 25 asmenų.  

7. Teikiama intensyvi psichologinė pagalba asmenų (šeimų) krizių įveikimui – teikiamos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo paslaugos. Iš 

planuotų 25 asmenų paslaugos suteiktos 29 asmenims.   

8. Projekto veiklos viešinamos: prie įėjimo į Molėtų VSGN krizių centrą pakabintas A3 formato plakatas. Informacija apie projektą patalpinta: 

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų https://www.moletuvaikai.lt svetainėje https://www.moletuvaikai.lt/category/vykdomi-

projektai/socialiniu-paslaugu-teikimas-smurta-patiriantiems/ 

Ir projekto partnerių fb paskyrose:  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3035989733182082&id=100003132540613 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014173232695    

https://www.moletuvaikai.lt/
https://www.moletuvaikai.lt/category/vykdomi-projektai/socialiniu-paslaugu-teikimas-smurta-patiriantiems/
https://www.moletuvaikai.lt/category/vykdomi-projektai/socialiniu-paslaugu-teikimas-smurta-patiriantiems/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3035989733182082&id=100003132540613
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014173232695


4 
 

Molėtų vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ svetainėje https://www.moletai.lt/go.php/lit/Socialiniu-paslaugu-teikimas-smurta-patiriantiems-

asmenims-moletuose  

Molėtų policijos pareigūnų bendruomenės FB paskyroje https://www.facebook.com/moletupolicijos.bendruomenespareigunai/ 

Išdalinta 100 vnt. skrajučių Molėtų miesto šventėje‘2022. 

Publikuoti 2 straipsniai vietos spaudoje apie ES ir valstybės lėšomis įgyvendinamą projektą tikslinei grupei surinkti bei projektų rezultatams 

paviešinti:  https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-07-01_49.pdf;     https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-12-30_98.pdf 

9. Skatinat ir organizuojant savanorišką veiklą įstaigoje sudaryta 1 savanoriškos veiklos sutartis 2022-01-03 Nr. S-1. 

10. Projekto  įgyvendinimo metu buvo kuriamas bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklas su Molėtuose veikiančiomis 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir savivaldybės institucijomis. Projekto partneris Nr. 1 Molėtų socialinės paramos centras (toliau – centras) 

nustatė poreikį ir nukreipė 5 atskirtį patiriančias motinas su nepilnamečiais vaikais į Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namų krizių centrą 

būtinoms paslaugoms gauti (laikinas apnakvindinimas ir apgyvendinimas, specialistų pagalba). Bendrauta ir bendradarbiauta su centro 

administracija, atvejo vadybininkais ir socialiniais darbuotojais telefonu bei el. paštu ir teikta informacija apie krizių centro skyriuje vykdomą 

projektą, teikiamas paslaugas. Kartu su projekto partneriu Nr. 2 Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos atstovais dalyvauta nuotoliniame 

susitikime su Molėtų policijos pareigūnu bendruomene ir pristatytas krizių centre vykdomas projektas bei teikiamos paslaugos smurtą 

patiriančioms moterims. Užmegzti ryšiai su Utenos moterų centru ir suplanuotas susitikimas su centro savanorėmis pagalbos nuo smurto 

nukentėjusiems asmenims klausimais. Su Utenos apskrities vyrų krizių centru bendradarbiauta telefonu, el. paštu ir pasikeista informacija apie 

centruose teikiamas paslaugas bei suplanuotas susitikimas Utenoje. Iš planuotų – 2022 m. birželio ir liepos mėn. Utenos šeimos ir vaiko gerovės 

centre organizuoti 2 susitikimai su Utenos apskrities vyrų krizių centro specialistais   https://www.gerovescentras.utena.lm.lt/index.php/lt-

lt/?start=40 

- 2022 m. vasario ir gegužės mėn. organizuoti 2 susitikimai su  Utenos moterų veiklos centru bei sudaryta bendradarbiavimo sutartis 2022-05-

24 Nr. S- 5 dėl nemokamos teisinės pagalbos smurtą patyrusiems asmenims  https://www.moletuvaikai.lt/services/kriziu-centro-skyrius/ 

Dalyvauta nuotoliniame susitikime dėl pagalbos suteikimo smurtą patiriančioms moterims Molėtų mieste 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268474805302607&id=100064202676320   

 

*Projekto įgyvendinimo metu sutaupyta 834,53 eurų suma, iš jų paramos lėšų - 673,83 eurų, netiesioginių išlaidų - 160,70 eurų. 

 

Strategijoje ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc..  

 

1.1.3. Veiksmas: Molėtų miesto bendruomenės įtraukimas į kultūrinę, socialinę, meninę, praktinę, pažintinę, sportinę veiklą mažinant socialinę 

atskirtį ir užtikrinant savanorišką veiklą bei informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos 

veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

25 715,00 2 179,94 0 1 25 281,58 2 143,20 25 281,58 

Informacija apie 1.1.3 veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. kovo 3 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0180. 

Projektas „Sociokultūriniai renginiai – socialinės integracijos galimybė“ įgyvendintas 2021 metais.  

https://www.moletai.lt/go.php/lit/Socialiniu-paslaugu-teikimas-smurta-patiriantiems-asmenims-moletuose
https://www.moletai.lt/go.php/lit/Socialiniu-paslaugu-teikimas-smurta-patiriantiems-asmenims-moletuose
https://www.facebook.com/moletupolicijos.bendruomenespareigunai/
https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-07-01_49.pdf
https://archyvas.vilnis.lt/2022/2022-12-30_98.pdf
https://www.gerovescentras.utena.lm.lt/index.php/lt-lt/?start=40
https://www.gerovescentras.utena.lm.lt/index.php/lt-lt/?start=40
https://www.moletuvaikai.lt/services/kriziu-centro-skyrius/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268474805302607&id=100064202676320
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Strategijoje ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc..  

 

1.1.4. Veiksmas: Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas socialinės rizikos šeimoms 

11 766,87  1056,77  0 1 8.244,64 740,44 8.244,64* 

Informacija apie 1.1.4 veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 24 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169. 

Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“ įgyvendinimo metu įvykdytos šios veiklos: 

1. Organizuoti Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo mokymai asmenims, turintiems sunkumų bendraujant šeimoje tarp suaugusių ar vaikų, 

paauglių. Iš viso projekto įgyvendinimo metu faktiškai mokymai suteikti  35 asmenims. Rodiklis pasiektas atlikus ESFA Projekto „Pozityvios 

tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“ Sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169 keitimą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169/P1 ir stebėsenos 

rodiklį BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) 45 asmenys pakeitus į 35 asmenys.   

2. Vykdyta  savanoriška veikla, 110 valandų, - rodiklis pasiektas. Rodiklis pasiektas atlikus ESFA Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas 

Molėtuose“ Sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169 keitimą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169/P1 ir Savanoriškos veiklos fizinį rodiklį 143 

val. pakeitus į 110 valandų.   

2.1. parengta ir tikslinei grupei pritaikyta bei akredituota mokymų programa; du savanoriai kontaktavo su lektorėmis, parengdami ir tikslindami 

programą, ją paruošdami akreditavimui. Prieš kiekvienus mokymus, surinkus tikslinę grupę, temos buvo tikslinamos kontaktuojant su partneriais, 

mokymų dalyviais. 2022 metais įvykdyta „Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymų programa, skirta tėvams, auginantiems pradinių klasių amžiaus 

vaikus. Mokymų programos temos:  

1. 10 žingsnių, kurie padės tapti geresniais tėvais. 

2. Teigiamas dėmesys: kaip tinkamai rodyti dėmesį ir skatinti vaiką. 

3. Teigiamas dėmesys, gyrimas ir atlygis. Kada ir kaip vartojami. Gyrimo ir atlygio pratybos. 

4. Taisyklės ir ribų nustatymas. Kaip pasakyti „NE“. Vaiko protestas. 

5. Kokios taisyklės yra geros. Kaip duoti nurodymus vaikams. 

6. Koreguojantys nurodymai. Koreguojančių nurodymų praktika. 

7. Minutės pertraukėlė. Atskyrimas. 

8. Prasminga bausmė. Alternatyvos prasmingai bausmei. 

9. Situacijos pakeitimas. Galimybė pačiam patirti savo poelgių pasekmes. 

10. Jausmai. Kas atsakingas už mano jausmus? „AŠ PRANEŠIMAS“ ir  „TU PRANEŠIMAS“ 

11. Kodėl vaikai pešasi? Konkurencija tarp brolių ir seserų. Vaidmenų modeliai. 

12. Tėvų vaidmuo vaiko savivertės formavimosi procese. Kaip tėvai gali padėti savo vaikams labiau pasitikėti savimi. 

2.2. Savanoriai rinko ir bendravo su tiksline grupe, išsiaiškindami dalyvių lūkesčius, kylančias problemas auklėjant vaikus, platino lankstinukus, 

kuriuose pateikta informacija apie vykdomą Europos sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, išdėstytos mokymų temos, datos, vieta, galimybė 

įsijungti. 

2.3. Savanoriai parengė  straipsnį vietinei spaudai. Viso projekto metu viešino projekto eigą Molėtų r. ŠPT  internetiniame puslapyje ir facebook 

paskyroje https://www.moletuspc.lt ir http://spt.moletai.lt/  svetainėse. 

https://www.moletuspc.lt/
http://spt.moletai.lt/
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2.4. Projekto „Sociokultūriniai renginiai – socialinės integracijos galimybė“ įgyvendinimo metu buvo kuriamas bendradarbiavimo ir informacijos 

sklaidos tinklas su Molėtuose veikiančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis: Molėtų trečiojo amžiaus universitetu, Molėtų krašto žmonių su 

negalia sąjunga, Molėtų gausių šeimų bendrija ,,Šeimynėlė“, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga Molėtų rajono filialas. Buvo dalinamasi 

turima informacija, žiniomis ir patirtimi, geraisiais pavyzdžiais, kaip mažinti socialinę atskirtį turinčių žmonių integraciją įgyvendinant Molėtų 

rajono kaimiškose teritorijose vykdomas sociokultūrines veiklas. Projektas buvo įgyvendinamas siekiant pasinaudoti galimybe skatinti 

bendradarbiavimą tarp miesto ir kaimo bendruomenių, perimant gerąją patirtį. Iš penkių renginių du buvo organizuoti kaimiškose teritorijose 

Balninkuose ir Inturkėje.  Sociokultūriniai renginiai  buvo organizuojami siekiant  patenkinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų socialinius ir 

kultūrinius poreikius, siekiant vykdyti prevencinę veiklą lengviau įveikti sunkumus, sutvirtinti turimus socialinius įgūdžius, mokytis 

savarankiškai spręsti problemas, gerinti gyvenimo kokybę. Sukurtame bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinkle ir toliau sėkmingai 

bendradarbiaujama su NVO, dalyvaujama renginiuose, kuriami nauji socialinės integracijos sociokultūriniuose renginiuose projektai 

ateinantiems metams. 

 

*Projekto įgyvendinimo metu atlikus ESFA Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“ Sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0169 keitimą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169/P1, patikslintos projekto įgyvendinimo lėšų sumos.  

 

Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc.. Įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta 

prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 8,24 proc. 

 

Projektas įgyvendintas. 

 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant užimtumą ir verslumą  

2.1. Uždavinys: Įgyvendinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą didinančias iniciatyvas 

2.1.2. Veiksmas: Kartų namų idėja: partnerystės, dialogo ir mokymosi visą gyvenimą organizavimas užtikrinant neformalų švietimą ir senjorų, 

neaktyvaus jaunimo, darbingų bedarbių savanorišką veiklą bendruomenėje 

41 699,13 4 496,31 0 1 41 699,13 4 496,31 41 699,13 

Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 20 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168. 

Projekto „Kartų namai Molėtuose“ įgyvendinimo metu įvykdytos šios veiklos: 

1. Įsigyta mokymams reikalinga įranga, 1 komplektas: Kompiuteris, 2 vnt. Konvekcinė krosnis, 1 vnt. Indukcinė viryklė, 1 vnt. Gastronominė 

pjaustyklė, 1 vnt. Virtuvinis kombainas, 1 vnt.  Konferenciniai stalai, 3 vnt. Biuro kėdės, 10 vnt.. Fotoaparatas, 1 vnt. 

2. Sukurtos 2 neformalaus švietimo programos: virėjų ir floristų - dekoratorių. 

3. Organizuotos neformalaus švietimo  paslaugos: iš 20 planuotų apmokyti asmenų, per 2020- 2021 metus mokymai organizuoti 20 asmenų; 

10 virėjų ir 10 floristų - dekoratorių. Pagal sukurtas dvi neformalaus švietimo programas- virėjų ir floristų – dekoratorių nuo 2020 m. rugsėjo 

15 d. vyko mokymai. 2021 m. rugsėjo mėn. baigti mokymai. Sėkmingai baigusiems mokymo programą  20 dalyvių įteiktas neformaliojo 
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švietimo mokymo programos baigimą patvirtinantis pažymėjimas, kuriame  nurodyta baigta programa, valandų skaičius, įgyti gebėjimai ir 

kompetencijos. 

4. Organizuotos išvykos tikslinei grupei tikslu pasisemti verslo idėjų ir darbo patirties. Projekto įgyvendinimo metu projekto veiklų dalyviams 

2021 m. rudenį buvo organizuoti 3 renginiai – išvykos   į įmones: į Karmėlavą, į restoraną visai šeimai „Briedžių medžioklė“, į gėlių studiją 

„Idealistė“ Kaune ir  Vilnių, į virtuvės šefo Ruslano Bolgovo studiją, kur įmonių  savininkai pasidalino savo verslo kūrimo,  kompetencijų 

įgijimo, įdarbinimo ir įsidarbinimo gerąja patirtimi, supažindino su savo kolektyvų darbuotojais, kartu vyko ir praktiniai užsiėmimai.  Projekto 

tikslinė grupė pasinaudos žiniomis įsidarbinant ar kuriant nuosavą verslą. 

5. Įsigyta savanorių mokymų paslauga, 1 vnt., pagal ją apmokyti 5 savanoriai, kurie dalyvavo vykdant projekto veiklas.  

6. Organizuota savanoriška veikla: 5 savanoriai, kurie dalino lankstinukus, ieškojo potencialių mokymų dalyvių, su jais  bendravo, dalyvavo 

organizuojant mokymus, dalyvavo išvykose. Iš planuotų 567 valandų savanoriškai dirbta 567 val.. 

7. Atliktas projekto veiklų viešinimas: prie įėjimo į Molėtų rajono biblioteką pakabintas A3 formato plakatas, informacija patalpinta 

https://www.moletai.rvb.lt svetainėje, išplatinti 100 vnt. lankstinukų apie projekto veiklas, atspausdinti 7 straipsniai apie ES ir valstybės lėšomis 

įgyvendinamą projektą. Savanoriams nupirkti marškinėliai su logotipu.  

 

Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc.. Įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta 

prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 9,7 proc. 

 

Projektas įgyvendintas. 

 

2.2. Uždavinys: Įgyvendinti verslo idėjų realizavimą skatinančias iniciatyvas 

2.2.1. Veiksmas: Bendruomenės poreikius atitinkančio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas ir užtikrinimas užtikrinant informacijos sklaidos ir 

bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą 

23 954,23 1 942,24 0 1 23954,23  1942,10* 23952,51* 

Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. vasario 27 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0173. 

Projektas „Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste“ įgyvendintas 2021 metais.  

 

*Projekto įgyvendinimo metu veikloje 1.1.4 Apmokyti asmenys nustatyta 67,46 Eur grąžintina suma, todėl įgyvendinus projektą sutaupyta 1,86 

Eur suma: 1,72 Eur skirtos paramos ir 0,14 Eur prisidėjimo lėšų.   

 

Strategijoje ir įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc.. Įgyvendinto projekto 

faktinė prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 8,12 proc..   

 

2.2.2. Veiksmas: Gyventojų verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas  

60 000,00 4 961,52 1 0 60 000,00 4 961,52 60 000,00 

https://www.moletai.rvb.lt/
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Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą: Sutartis pasirašyta 2020 m. lapkričio 23 d. Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0452.  

Projekto tikslinė grupė – 5 jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta – Molėtų miestas, atstovai ir darbuotojai.  

Vykdant projektą „Pagalba verslo pradžiai Molėtuose“ 2021 metais įgyvendintos šios veiklos: 

1. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir įsigytos jauno verslo subjekto konsultavimo paslaugos.  

2. Atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir įsigyti įrangos graviravimo paslaugų verslui, maisto prekių parduotuvei, automobilių servisui, metalo 

apdirbimo paslaugoms ir kepyklėlei komplektai, iš viso 5 vnt.. 

3. Teikiamos konsultavimo paslaugos tikslinei grupei, 5 jauno verslo subjektams, rodiklis pasiektas.  

Iš planuotų 360 konsultavimo valandų suteikta 360 valandų, rodiklis pasiektas. 

4. Teikiamos mentoriaus paslaugos tikslinei grupei. Iš planuotų 489 mentoriaus paslaugų valandų suteiktos 489 valandos, rodiklis pasiektas.  

 

Strategijoje veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,5 proc.. Įgyvendinamo projekto finansavimo sutartyje veiksmui numatyta 

prisidėjimo lėšų sumos dalis yra 7,6 proc. 

 

Projektas įgyvendintas. 

 

 

1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:  

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros 

projekto 

pavadinimas 

Vietos plėtros 

projekto vykdytojo 

pavadinimas 

Skirta paramos 

suma, Eur 

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto 

tikslus, tikslines grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) 

numatytus pasiekti rezultatus 

     

Pastaba. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius neteikiama.  

 

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 
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1. Tikslas: Mažinti socialinę atskirtį Molėtų mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą 

1.1. Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų tinklą socialiai pažeidžiamoms Molėtų miesto gyventojų grupėms 
Rezultato rodikliai: 
Sunkumus 

patiriančių 

šeimų skaičiaus 

mažėjimo 

pokytis 

8 proc.   0 proc. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 19-20 

lapai. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 1. 

Informacija apie pasiektą reikšmę bus nurodyta 

įgyvendinus visus projektus ir teikiant galutinę Strategijos 

įgyvendinimo ataskaitą. 

 
Sunkumus 

patiriančiose 

šeimose 

gyvenančių 

vaikų mažėjimo 

skaičiaus 

pokytis 

6 proc.   0 proc. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 19-20 

lapai. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3. 

Informacija apie pasiektą reikšmę bus nurodyta 

įgyvendinus visus projektus ir teikiant galutinę Strategijos 

įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Produkto rodikliai: 

BIVP 

projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes). 

40 asm. 215 asm. 220 asm. 324 asm. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 19-20 

lapai. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3. 

 

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
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Rodiklis pasiektas atlikus ESFA Projekto „Pozityvios 

tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“ Sutarties Nr. 

08.6.1-ESFA-T-927-01-0169 keitimą Nr. 08.6.1-ESFA-

T-927-01-0169/P1 ir planuotas stebėsenos rodiklis 45 

dalyviai pakeitus į 35 dalyviai: planuotas rodiklis 35 

dalyviai pasiektas.  

Rodiklis pasiektas ir viršytas įgyvendinus projekto 

„Sociokultūriniai renginiai – socialinės integracijos 

galimybė“ Sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0180: iš 

planuotų 55 projekto veiklose dalyvavo 154 dalyviai. 

Rodiklis pasiektas įgyvendinus projekto „Socialinio taksi 

paslauga Molėtų neįgaliesiems“ 2020 m. vasario 20 d. 

Sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0184: planuotas 

rodiklis 100 dalyvių pasiektas.  

 

Rodiklis pasiektas ir viršytas vykdant projekto 

„Socialinių paslaugų teikimas smurtą patiriantiems 

asmenims Molėtuose“ Sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0181: iš planuotų 30 projekto veiklose dalyvavo 35 

dalyviai. 

 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba 

iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

1 vnt. 4 vnt. 4 vnt. 3 vnt. Projekto „Sociokultūriniai renginiai – socialinės 

integracijos galimybė“ Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0180 įgyvendinta. 

Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas 

Molėtuose“ Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169 su 

pakeitimu Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169/P1 

įgyvendinta. 

Projekto „Socialinio taksi paslauga Molėtų 

neįgaliesiems“ 2020 m. vasario 20 d. Sutartis Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0184 įgyvendinta.   

 

Rodiklis dar nepasiektas, kadangi projekto „Socialinių 

paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims 
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Molėtuose“ 2020 m. kovo 3 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-

T-927-01-0181 nepateiktas GMP.  

 

Sukurtų naujų 

paslaugų 

skaičius  

1 vnt. 3 vnt. 3 vnt. 2 vnt. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 19-20 

lapai. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 1, 3. 

Projekto „Socialinio taksi paslauga Molėtų neįgaliesiems“ 

2020 m. vasario 20 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-

0184 įgyvendinta ir sukurta nauja socialinio taksi 

paslauga.  

Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas 

Molėtuose“ 2020 m. vasario 24 d. Sutarties Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0169 keitimas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-

01-0169/P1 įgyvendintas ir sukurtos naujos paslaugos – 

Pozityvios tėvystės įgūdžių mokymai.   

 

Rodiklis dar nepasiektas, kadangi projekto „Socialinių 

paslaugų teikimas smurtą patiriantiems asmenims 

Molėtuose“ 2020 m. kovo 3 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-

T-927-01-0181 nepateiktas GMP.  

 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius 

5 vnt. 5 vnt. 5 vnt. 5 vnt. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 19-20 

lapai. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 3. 

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
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Rodiklis pasiektas. Projekto „Sociokultūriniai renginiai – 

socialinės integracijos galimybė“ Sutartis Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0180 įgyvendinta. 

 

2. Tikslas: Mažinti nedarbą skatinant užimtumą ir verslumą  

2.1. Uždavinys: Įgyvendinti neaktyvių darbingų asmenų užimtumą didinančias iniciatyvas 
Rezultato rodikliai: 
Bedarbių, 

įsigijusių verslo 

liudijimus, 

skaičiaus 

didėjimas / 

registruotų 

jaunų bedarbių 

skaičiaus 

mažėjimas 

20 / 10 

proc. 

 

  0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 

lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 

Informacija apie pasiektą reikšmę bus nurodyta teikiant 

galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Produkto rodikliai: 

BIVP 

projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) 

40 vnt. 5 vnt.*  25 vnt.* 28 vnt.  Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 

lapas, Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2, 2020-02-20 

Sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 GMP.  

*2.1.3. veiksmo „Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų 

miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant 

pagerinti jų gyvenimo kokybę“ projektas buvo parengtas 

ir įtrauktas į vietos plėtros projektų sąrašą Nr. 2, kuriame 

buvo nurodytas produkto rodiklis – 2 vnt.. Tačiau 

projektas Pareiškėjo sprendimu nebuvo teikiamas ESFA 

finansavimo sutarčiai pasirašyti. Priežastis – per didelė 

rizika Molėtų mieste surinkti reikiamą tikslinę grupę: 

socialinę atskirtį patiriantys darbingi ir neaktyvūs 

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
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gyventojai. Dėl šios priežasties Projektuose, kurie įtraukti 

į vietos plėtros projektų sąrašą, suplanuota pasiekti 

rodiklio reikšmė nurodoma mažesnė, nurodyta vietos 

plėtros projektų sąraše Nr. 2. 

Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2. 

Projekto „Kartų namai Molėtuose“2020 m. vasario 20 d. 

Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 įgyvendinta, iš 

planuotų 25 tikslinės grupės dalyvių projekto veiklomis 

pasinaudojo 28 dalyviai. 

 

Informacija apie pasiektą galutinę reikšmę bus nurodyta 

teikiant galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba 

iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

2 vnt. 1 vnt.* 1 vnt.* 1 vnt. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 

lapas, 22 lapas, Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2, 

2020-02-20 Sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 

GMP.  

Projekto „Kartų namai Molėtuose“ Sutartis Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0168 įgyvendinta.  

 

Informacija apie pasiektą galutinę reikšmę bus nurodyta 

teikiant galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Naujų 

neformalaus 

švietimo 

programų 

skaičius 

3 vnt. 2 vnt.*  2 vnt.*  2 vnt. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 

lapas,  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
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Vietos plėtros projektų sąrašas Nr. 2, 2020-02-20 Sutarties 

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0168 MP Nr. 002 patvirtintos 

2 neformalaus švietimo programos. 

Projekto „Kartų namai Molėtuose“ Sutartis Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0168 įgyvendinta, patvirtintos 2 

neformalaus švietimo programos: virėjų ir floristų - 

dekoratorių. 

 

Informacija apie pasiektą galutinę reikšmę bus nurodyta 

teikiant galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Renginių, 

skirtų 

darbingų 

bedarbių ir 

neaktyvių 

gyventojų 

užimtumui 

didinti, 

organizavimas 

5 vnt. 3 vnt.*  3 vnt.*  3 vnt. Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/ , dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 22 

lapas. 

Projekto „Kartų namai Molėtuose“ Sutartis Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0168 įgyvendinta.  

 

Informacija apie pasiektą galutinę reikšmę bus nurodyta 

teikiant galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą. 

 

2.2. Uždavinys: Įgyvendinti verslo idėjų realizavimą skatinančias iniciatyvas 
Rezultato rodikliai: 
Bedarbių, 

įsigijusių verslo 

liudijimus, 

skaičiaus 

didėjimas 

20 proc. 

 

  0 Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai“ 

vietos plėtros strategijos, kuri skelbiama el. puslapyje  

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-

strategijos/, dalyje „Vietos plėtros strategijos tikslai, 

uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai“, 23 

lapas. 

Vietos plėtros projektų sąrašai Nr. 2, 4. 

 

http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
http://www.miestobendruomene.lt/igyvendinamos-strategijos/
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Informacija apie pasiektą reikšmę bus nurodyta teikiant 

galutinę Strategijos įgyvendinimo ataskaitą. 

Produkto rodikliai: 

BIVP 

projektų 

veiklų dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) 

20 asm. 15 asm. 15 asm. 28 asm. Rodiklis pasiektas ir viršytas. 

Projekto „Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste“ 2020 

m. vasario 27 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0173 

įgyvendinta, veiklose planuota 10 dalyvių, faktiškai 

dalyvavo 23 dalyviai. 

Projekto „Pagalba verslo pradžiai Molėtuose“ 2020 m. 

lapkričio 23 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0452 

įgyvendinta, veiklose dalyvavo 5 planuoti dalyviai – jauno 

verslo subjektai.  

 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba 

iš dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO skaičius 

2 vnt. 1 vnt. 1 vnt. 2 vnt. Rodiklis pasiektas. 

Projekto „Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste“ 2020 

m. vasario 27 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0173 

įgyvendinta.  

Projekto „Pagalba verslo pradžiai Molėtuose“ 2020 m. 

lapkričio 23 d. Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0452 

įgyvendinta.  

 

Verslumą 

skatinančių  

renginių 

skaičius 

5 vnt. 5 vnt. 6 vnt. 6 vnt. Rodiklis pasiektas ir viršytas.  

Projekto „Verslo kūrimo skatinimas Molėtų mieste“ 2020-

02-27 Sutartis Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0173 

įgyvendinta. Planuoti 5 renginiai, tačiau MP009 patvirtinti 

6 renginiai.  

 
 

1.3.2. Efekto rodikliai: neteikiama 

(šią informaciją būtina pateikti tik galutinėje ataskaitoje) 
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Efekto rodiklio pavadinimas / strategijoje nustatyta siektina 

reikšmė / pasiekta reikšmė 

Komentarai  

1. Tikslas: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 

 (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: (įrašomas tikslo pavadinimas, nurodytas vietos plėtros strategijoje) 
 

(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) 

Pastaba. Informacija apie efekto rodiklius bus teikiama galutinėje ataskaitoje. 

 

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.  Dėl veiklos draudimų ir suvaržymų pandemijos laikotarpiu projekto „Socialinių paslaugų teikimas 

smurtą patiriantiems asmenims Molėtuose“ veiklos buvo sustabdytos, todėl atsirado rizika 

neįgyvendinti projektą. Dėl pandemijos atsirado sunkumų identifikuojant Molėtų miesto šeimas, 

kuriose vyksta smurtas artimoje aplinkoje, dėl COVID-19 viruso atmainų plitimo socialinių 

paslaugų įstaigose faktiškai asmenys/šeimos nesiryžo pasinaudoti laikino apnakvindinimo/ 

apgyvendinimo paslaugomis krizių centre.  

Poreikį konsultavimo paslaugai išreiškė tik 15 tėvų, kadangi specialistų pagalba buvo suplanuota 

teikti tik krizių centro gyventojams. 

Problemoms spręsti pratęsta finansavimo 

sutartis ir veiklų įgyvendinimo pabaiga 

pratęsta iki 2022-12-30. Liepos mėn. 

publikuotas straipsnis vietos spaudoje 

tikslinei grupei surinkti. 

Bendradarbiauta su Molėtų policijos 

bendruomenės pareigūnais, Utenos 

moterų veiklos centru, Utenos šeimos ir 

vaiko gerovės specialistais viešinant 

projekto paslaugas smurtą patiriantiems 

asmenims/šeimoms Molėtuose.  
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Gruodžio mėn. publikuotas straipsnis 

vietos spaudoje projekto rezultatų 

viešinimui 

Organizuotas susitikimas su projekto 

partneriais dėl tikslinės grupės 

surinkimo.  

2.  Projekto „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“ įgyvendinimo metu pasiektas rodiklis - 

35 asmenys. Planuotas rodiklis 45, tačiau dėl šalyje galiojančių reikalavimų dėl pandemijos 

suvaldymo nepavyko įgyvendinti numatyto rodiklio. 

Pakeista sutartis: ESFA Projekto 

„Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas 

Molėtuose“ Sutarties Nr. 08.6.1-ESFA-

T-927-01-0169 KEITIMAS Nr. 08.6.1-

ESFA-T-927-01-0169/P1. 

 

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 

 

3 

Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt. 0 0 0 

Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.  0 0 0 

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais, vnt.: 3 3 3 

 

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 

Įvykusių mokymų / renginių 

tema (-os) 

Įvykusių mokymų / renginių data, 

trukmė (tiksli data, val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 
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(mokymai, keitimosi su kitomis VVG 

gerąja patirtimi renginiai) 

 Veiklos nebuvo vykdomos    

     

Eil. 

Nr. 

Vietos plėtros projektų rengėjų ir 

vykdytojų gebėjimų stiprinimo veiklos 

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

data, val. skaičius) 

Dalyvių skaičius 

 Veiklos nebuvo vykdomos    

     

 

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. Sukurta nauja Molėtų miesto VVG  svetainė: https://moletumiestovvg.lt  

Svetainėje įkelta visa su Strategijos įgyvendinimu susijusi informacija. 

Nuolat  

2. Informacija apie įgyvendintus projektus rasite čia:  

https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/projekto-veiklos-baigesi-pradeti-darbai-ne/  

https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/projekto-sociokulturiniai-renginiai-socialines-

integracijos-galimybe-veiklos-baigtos/  
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-socialinio-taksi-paslaugu-teikimas-
moletu-neigaliesiems/  
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-kartu-namai-moletuose/ 
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-pozityvios-tevystes-igudziu-
ugdymas-moletuose/ 
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-pagalba-verslo-pradziai/ 

 

Nuolat atsiradus poreikiui 

 

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: 

https://moletumiestovvg.lt/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/projekto-veiklos-baigesi-pradeti-darbai-ne/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/projekto-sociokulturiniai-renginiai-socialines-integracijos-galimybe-veiklos-baigtos/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/projekto-sociokulturiniai-renginiai-socialines-integracijos-galimybe-veiklos-baigtos/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-socialinio-taksi-paslaugu-teikimas-moletu-neigaliesiems/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-socialinio-taksi-paslaugu-teikimas-moletu-neigaliesiems/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-kartu-namai-moletuose/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-pozityvios-tevystes-igudziu-ugdymas-moletuose/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-pozityvios-tevystes-igudziu-ugdymas-moletuose/
https://moletumiestovvg.lt/igyvendinti-projektai/igyvendintas-projektas-pagalba-verslo-pradziai/
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3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus: 

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

ataskaitose informacija) 

 
 

Eil. 

Nr. 

Susirinkimo / 

balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 

mėnuo, diena) 

Priimti sprendimai 

 

Susirinkimo narių (toliau – 

nariai)  skaičius susirinkimo 

/ balsavimo taikant rašytinę 

procedūrą dieną 

Faktiškai narių susirinkime / 

balsavime taikant rašytinę 

procedūrą  dalyvavusių 

narių skaičius 

Santykis 

tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių 

skaičiaus ir 

bendro 

narių 

skaičiaus 

susirinkimo 

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą  

dieną 

(proc.) 

Už priimtą sprendimą  

gautų balsų skaičius 

Santykis  

tarp už 

priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir 

NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendr

as 

narių 

skaiči

us 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai  

Iš jų 

verslo 

atstov

ai 

Iš jų 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

i 

Bendr

as 

dalyva

vusių 

narių 

skaičiu

s 

Iš jų 

NVO 

atstov

ai 

Iš jų 

verslo 

atstov

ai 

Iš jų 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

i 

Bendras 

už 

priimtą 

sprendim

ą gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai

, 

tenka

ntys 

versl

ui ir 

NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkan

tys 

savival

dybės 

tarybo

s 

atstova

ms  

1. 2022-01-26 

VP-17 

1. Pritarti Molėtų miesto 

vietos veiklos grupės 

„Molėtų aitvarai“ vietos 

plėtros strategijos 2021 

metų metinei įgyvendinimo 

ataskaitai.  

2. Vietos plėtros strategijos 

2021 metų metinę 

įgyvendinimo ataskaitą 

pristatyti miesto VVG 

veiklos teritorijos 

gyventojams nuotoliniu 

būdu. 

9 / 3 / 3 / 3 9 / 3 / 3 / 3 100 9 / 3 / 3 / 3 100 
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3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG  kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:  

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

tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose) 
Eil. 

Nr. 

Organo 

susirinkimo 

(toliau – 

susirinkimas)  

/ balsavimo 

taikant 

rašytinę 

procedūrą 

data (metai, 
mėnuo, diena) 

Priimti 

sprendim

ai 

 

Organo narių (toliau – nariai)  skaičius susirinkimo 

/ balsavimo taikant rašytinę procedūrą dieną 

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime 

taikant rašytinę procedūrą  dalyvavusių narių 

skaičius 

Santykis tarp 

faktiškai 

dalyvavusių 

narių skaičiaus 

ir bendro narių 

skaičiaus 

susirinkimo / 

balsavimo 

taikant rašytinę 

procedūrą  

dieną (proc.) 

Už priimtą sprendimą  gautų 

balsų skaičius 

Santykis  tarp 

už priimtą 

sprendimą  

gautų balsų, 

tenkančių 

verslo ir NVO 

partneriams, 

skaičiaus ir 

bendro už 

priimtą 

sprendimą 

gautų balsų 

skaičiaus  

Bendras 

narių 

skaičius 

Iš jų NVO 

atstovai  

Iš jų verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldy

bės 

tarybos 

atstovai 

Bendras 

dalyvavusių 

narių 

skaičius 

Iš jų NVO 

atstovai 

Iš jų 

verslo 

atstovai 

Iš jų 

savivaldyb

ės tarybos 

atstovai 

Bendras 

už 

priimtą 

sprendi

mą 

gautų 

balsų 

skaičius 

Iš jų 

balsai, 

tenkan

tys 

verslui 

ir NVO 

Iš jų  

balsai, 

tenkant

ys 

savivald

ybės 

tarybos 

atstova

ms  

        

 

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS 

PATEIKIAMI PRIEDAI:   

 

□ dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos:  

- 1 priedas. Ataskaita Molėtų rajono savivaldybės puslapyje, 1 lapas.  

- 2 priedas. Molėtų miesto VVG VPS ataskaitų puslapis, 1 lapas. 

 

◼ dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos pakartotinai neteikiamos, nes jie buvo teikiami Ministerijai, Europos 

socialinio fondo agentūrai, taip pat skelbiami Molėtų miesto VVG interneto svetainėje: https://moletumiestovvg.lt ir Molėtų rajono savivaldybės 

interneto svetainėje: https://www.moletai.lt/   

 

 

Elektroninis parašas                         Leta Kalinauskaitė 

        (parašas)                                            (vardas ir pavardė) 

https://moletumiestovvg.lt/
https://www.moletai.lt/

