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1.VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PAVADINIMAS  

2. PAKEITIMO TEISINIS PAGRINDAS IR PAGRINDIMAS:  

 2.1. Pažymimas tinkamas siūlomo pakeitimo pagrindas: 

□ būtina keisti dėl teisės aktų, reglamentuojančių vietos plėtros strategijų rengimą, įgyvendinimą, 

vietos plėtros strategijoms įgyvendinti ir (ar) vietos plėtros strategijų įgyvendinimui administruoti 

skirtų projektų finansavimo sąlygas, reikalavimų 

□ vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje įvyko ekonominių, socialinių ir (ar) 

demografinių pokyčių, dėl kurių pasikeitė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos 

vystymosi poreikiai ir galimybės 

⛝ esant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ar įgyvendinimo administravimo sunkumų, dėl 

kurių kyla rizika neįgyvendinti vietos plėtros strategijos uždavinių, veiksmų, nepasiekti vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ar tinkamai neatlikti Taisyklių 43 punkte 

miesto VVG nustatytų užduočių 

□ siekiant atsižvelgti į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimo išvadas ir rekomendacijas 
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2.2. Inicijuojamo keitimo atitikties formos 2.1 papunktyje nurodytam (-iems) atvejui (-ams) 

pagrindimas:  

Vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) pakeitimai daromi todėl, kad įgyvendinant Strategiją, 

pasimatė neapkankamai racionalus rodiklių, veiksmų plano išdėliojimas ir paramos lėšų 

paskirstymas sėkmingam ir sparčiam Strategijos įgyvendinimui.  

Inicijuojamas Strategijos keitimas sumažins Strategijos administravimo ir įgyvendinimo per Vietos 

plėtros projektus sunkumus. 

Daromi keitimai: 

1) Papildytas pagrindinių sąvokų žodynėlis sąvoka „imigrantas“,  Strategijos 5 psl. Apibrėžta 

sąvoka įneša aiškumą Strategijos 1.1.2. veiksmo „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) 

integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, 

darbo paieškose, mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG 

„Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos žemė“ įgyvendinimui.  

2) Patikslinti 2 tikslinių grupių pavadinimai 1.1. uždavinyje (Strategijos 36 psl.) ir 2.1. 

uždavinyje (Strategijos 36 psl.) išplečia projekto dalyvių ratą ir sudaro palankesnes sąlygas 

projektų pareiškėjams surinkti projekto veiklų dalyvių įvairovę.  

3) keičiamas Strategijos rezultato ir produkto rodiklių sąrašasi:  

a)  Sumažintas Strategijos 1 tikslo rezultato rodiklių skaičius nuo 3 iki 1 (Strategijos 34-35 

psl.). Paliekamas rodiklis – „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose.“ Išbrauktas rodiklis „Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių  dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose“, nes jis  yra perteklinis rodiklis, PFSA nenurodytas , sunkiai siejamas su padėties darbo 

rinkoje pagerinimu (kaip to siekiama tiksle), nes savanoriavimas yra galimas tik nepelno 

siekiančiose organizacijose.  O darbo rinka orientuota į pelno siekimą. Taip pat išbrauktas rodiklis 

„Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto 

veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose  (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių 

dalyvavimo ESF veiklose)“, nes  1 tikslui pasiekti numatyti veiksmai nesusiję su  socialinės 

atskirties mažinimu. Todėl šis rodiklis tampa išvestiniu/antriniu ir patikimai nepamatuojamu. 1.1. 

uždavinyje pasekmingai sumažintam rezultato rodiklių skaičiui, išbrauktas rodiklis „Socialinių 

partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių  dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose“, o vietoje jo įkeltas rodiklis „BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių 

padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“, tiesiogiai 

susijęs su įgyvendinamo 1 tikslo stebėsena. 

b) Sumažintas produkto rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino 

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ 1.2. uždavinyje nuo 6 iki 1, 2.1. uždavinyje nuo 6 iki 1, 

2.2. uždavinyje šis rodiklis išbrauktas (Strategijos 37, 39, 41 psl.). Remtasi VRM Regioninės 

politikos departamento Europos socialinio fondo skyriaus paramos administravimo specialisto  

2019-11-20 siūlymu mažinti šio rodiklio reikšmę Strategijoje. Be to šis rodiklis pagal PFSA yra  

privalomas tik pagal 10.1 veiklą, kuri tiesiogiai atitinka Strategijos šiuo keitimu apjungtą 2.1.1. 

veiksmą.  

c) Sumažintas produkto rodiklis „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes)“, skaičius uždaviniuose:  

- 1.2. uždavinyje nuo 60 iki 17, sumažinimo pagrindas – maksimali  lėšų  suma galima skirti 

1 projekto dalyviui iki 12 000,00 Eur arba 3000,00 Eur (Strategijos 37 psl.).  Detaliai tai matoma 

patikslintame šios strategijos 7 priede; 
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- 2.1. uždavinyje nuo 60 iki 23, sumažinimo pagrindas – maksimali  lėšų  suma galima 

skirti 1 projekto dalyviui iki 3000,00 Eur (Strategijos 39 psl.).  Detaliai tai matoma patikslintame 

šios strategijos 7 priede; 

- 2.2. uždavinyje nuo 60 iki 30, sumažinimo pagrindas – maksimali  lėšų  suma galima 

skirti 1 projekto dalyviui iki 3000,00 Eur (Strategijos 41 psl.).  Detaliai tai matoma patikslintame 

šios strategijos 7 priede. 

Šis sumažinimas padidins galimas išlaidas vienam projekto dalyviui, o tuo pačiu ir projektui. 

Taip bus sudarytos sąlygos parengti ir įgyventi kokybiškus ir realiu turiniu aprūpintus projektus. 

4) Keičiamas uždaviniams įgyvendinti numatytas veiksmų planas, apjungiant veiksmus 

(Strategijos 50-55 psl.): 

- Apjungiami 1.2. uždavinio 1.2.1. ir 1.2.2. veiksmai, nes numatytas pagalbos verslo 

pradžiai teikimas (konsultavimas, informavimas ir pan.) yra neefektyvus. Lėšos vienam dalyviui 

buvo numatytos 978 Eur (1.2.1. veiksme), kai leidžiama pagal PFSA iki 3000 Eur, o 1.2.2. 

veiksme  - 2241,28 Eur, kai leidžiama pagal PFSA iki 12000 Eur. Žymiai efektyvesnis 

sprendimas - verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) 

suteikimas naudoti jauno verslo subjektams apjungtas su konsultavimu, informavimu ir pan., ką 

nurodo ir PFSA. Detaliai tai matoma patikslintame šios strategijos 7 priede.  

- Apjungiami 2 uždavinio 2.1.1. ir 2.1.2. veiksmai, 2.1.1. veiksmui priskirtas  tik 

konsultavimas ir tarpininkavimas yra neefektyvus, nes  lėšos vienam dalyviui numatytos 978 Eur, 

kai leidžiama pagal PFSA iki 3000 Eur. Ištekliai per maži efektyviam modeliui sukurti ir realizuoti. 

2.1.2. veiksme  buvo numatytos lėšos vienam dalyviui 1151,00 Eur, kai leidžiama pagal PFSA iki 

3000 Eur.  Paskelbti kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus. Pasiūlymų negauta. 

Detaliai tai matoma patikslintame šios strategijos 7 priede.  

-  Apjungiami 2 uždavinio 2.2.1. ir 2.2.2. veiksmai, 2.2.1.veiksme -  tik konsultavimas ir 

tarpininkavimas yra neefektyvus, nes  lėšos vienam dalyviui numatytos 978 Eur, kai leidžiama 

pagal PFSA iki 3000 Eur, ištekliai per maži efektyviam modeliui sukurti ir realizuoti. 2.2.2. 

veiksme  buvo numatytos lėšos vienam dalyviui 1708,00 Eur, kai leidžiama pagal PFSA iki 3000 

Eur. Detaliai tai matoma patikslintame šios strategijos 7 priede. 

5)  Perskirstomos paramos lėšos  tarp vietos plėtros strategijos uždavinių 1.1. ir 1.2. 

(Strategijos 68-73 psl.): 

-  Iš 1.1.1. veiksmo „Darbingų neaktyvių gyventojų verslumo ugdymas mokantis ir 

praktiškai veikiant“ (projektai įgyvendinti) paramos lėšų likutis 561,39 Eur perkeltas į apjungtą 

1.2.1. veiksmą „Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, 

konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius 

asmenis, reikalingų priemonių suteikimas“. Likutis apskaičiuotas remiantis Atrinktų mokėjimo 

prašymų ataskaita (pridedama) 

- Sumažinta 1.1.2. veiksmui „Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) integravimas į pilnavertį 

visuomeninį gyvenimą pasitelkus savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, mokant 

kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG 

„Lamatos žemė“ paramos suma atsižvelgiant į sumažintą dalyvių skaičių nuo 25 iki 13 dalyvių. 

1.1.1. veiksme pasiektas dalyvių skaičiaus rodiklis – 42, grindžiama Stebėsenos rodiklių ataskaita 

(pridedama). Todėl atliktas 1.1.2. veiksme dalyvių skaičiau mažinimas. Produkto rodiklis 1.1. 

uždavinyje nemažintas. Sumažinta paramos suma 1.1.2. veiksmui  nuo   65 142,00 Eur iki 33 

873,84 Eur. Susidaręs paramos lėšų skirtumas 31 268,16 Eur perkeltas į apjungtą 1.2.1. veiksmą 

„Besikuriančio verslo, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, 

pasitelkiant mentorius ir verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, 

reikalingų priemonių suteikimas“. Pagal šį veiksmą (1.1.2.) iki Strategijos keitimo buvo padaryti 

2 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus. Projektinių pasiūlymų negauta.  
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3. SIŪLOMAS PAKEITIMAS: 

Siūlomi pakeitimai pateikiami šiuose dokumentų projektuose: 

1) Pateikiamas vietos plėtros strategijos pakeitimo projekto lyginamasis variantas (sekimo 

režimu); 

2) Pateikiama pakeista  Strategijos 7 priedo lentelė “Lėšų poreikis strategijos veiksmų 

įgyvendinimui Word formatu. Sekimo režimu jos keitimas pateiktas vietos plėtros strategijos 

pakeitimo projekto lyginamajame  variante. 

 

4. INICIJUOJAMO KEITIMO PAGRINDIMAS: 

(Miesto VVG patvirtina, kad, jos žiniomis, inicijuojamas keitimas yra galimas, t. y. nėra Taisyklių 

88 punkte nurodytų sąlygų, užpildydama 1 lentelę) 

1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Patvirtinamas teiginys, pažymint jį 

kryželiu 

Miesto VVG informacija, paaiškinimai, 

pagrindžiantys pažymėtą teiginį 

1. 
⛝ inicijuojamu keitimu nekeičiama 

miesto VVG veiklos teritorija 

 

Inicijuojamu keitimu nekeičiama miesto 

VVG veiklos teritorija. 

2. 

⛝  dėl inicijuojamo keitimo nepadidės 

vietos plėtros strategijos ar jos atskirų 

veiksmų neįgyvendinimo rizika 

arba 

□ dėl inicijuojamo keitimo padidės 

vietos plėtros strategijos ar jos atskirų 

veiksmų neįgyvendinimo rizika, tačiau 

miesto VVG yra pajėgi padidėjusias ir 

papildomas rizikas suvaldyti 

Dėl inicijuojamo keitimo bus išvengta vietos 

plėtros strategijos ar jos atskirų veiksmų 

neįgyvendinimo rizikos, nes padaryti 

pakeitimai sudarys geresnes sąlygas vietos 

plėtros projektų rengėjams rengti projektinius 

pasiūlymus ir įgyvendinti patvirtintus 

projektus. 

 

 

5. INICIJUOJAMO KEITIMO RŪŠIS: 

 

⛝  ESMINIS KEITIMAS 

□ NEESMINIS KEITIMAS 

(pažymima inicijuojamo keitimo rūšis): 

 

Jei nurodoma, kad inicijuojamas keitimas yra neesminis, užpildoma 2 lentelė.  

2 lentelė 

Eil 

Nr. 

Patvirtinamas teiginys, pažymint jį 

kryželiu 

Pateikiama informacija, paaiškinimai, 

pagrindžiantys pažymėtą teiginį 

1. □ inicijuojamu keitimu nėra keičiamas 

vietos plėtros strategijos tikslas (-ai), 

uždavinys (-iai) ir (ar) uždaviniui (-iams) 

įgyvendinti numatytas veiksmų planas, 

papildant jį nauju (-ais) veiksmu (-ais), 

pakeičiant vieną (-us) veiksmą (-us) į kitą 

(- us) ir (ar) atsisakant bent vieno veiksmo 

vykdymo 
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2. □ inicijuojamu keitimu nėra keičiama (-os) 

vietos plėtros strategijos tikslinė (-ės) grupė 

(-ės), nustatant naują (-as) tikslinę (-es) 

grupę (-es) ir (ar) atsisakant bent vienos iš 

tikslinių grupių 

 

3. □ inicijuojamu keitimu nėra keičiamas 

vietos plėtros strategijos efekto, rezultato ir 

produkto rodiklių sąrašas, papildant jį nauju 

(-ais) rodikliu (-iais), pakeičiant vieną (-us) 

rodiklį (-ius) į kitą (-us) ir (ar) atsisakant 

bent vieno rodiklio 

 

4. □ inicijuojamu keitimu nėra mažinamas nė 

vieno iš vietos plėtros strategijos rodiklių 

planuojamas kiekybinis pokytis daugiau nei 

10 procentinių punktų nuo pradinės vietos 

plėtros strategijoje nustatytos reikšmės 

 

5. □ inicijuojamu keitimu nėra keičiama 

bendra vietos plėtros strategijai įgyvendinti 

suplanuota paramos lėšų ir prisidėjimo lėšų 

suma 

 

6. □ inicijuojamu keitimu nėra mažinama 

bendra prisidėjimo lėšų suma 

 

7. □ inicijuojamu keitimu nėra perskirstomos 

vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti 

suplanuotos paramos lėšų ir (ar) 

prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos 

tikslų  

arba  

□ inicijuojamu keitimu yra perskirstomos 

vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti 

suplanuotos paramos lėšų ir (ar) 

prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos 

tikslų, tačiau tikslui įgyvendinti numatyta 

paramos lėšų suma keičiama (didinama 

arba mažinama) ne daugiau kaip 5 

procentiniais punktais nuo pradinės vietos 

plėtros strategijoje tikslui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos  

 

 

 

8. □ inicijuojamu keitimu nėra perskirstomos 

vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti 

suplanuotos paramos lėšų ir (ar) 

prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos 

uždavinių 

arba  

□ inicijuojamu keitimu yra perskirstomos 

vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti 

suplanuotos paramos lėšų ir (ar) 

prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos 
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uždavinių, tačiau uždaviniui įgyvendinti 

numatyta paramos lėšų suma keičiama 

(didinama arba mažinama) ne daugiau kaip 

10 procentinių punktų nuo pradinės vietos 

plėtros strategijoje uždaviniui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos  

 

 

9. □ inicijuojamu keitimu nėra perskirstomos 

vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti 

suplanuotos paramos lėšų ir (ar) 

prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos 

veiksmų 

arba  

□ inicijuojamu keitimu yra perskirstomos 

vietos plėtros strategijoje jai įgyvendinti 

suplanuotos paramos lėšų ir (ar) 

prisidėjimo lėšų sumos tarp strategijos 

veiksmų, tačiau veiksmui įgyvendinti 

numatyta paramos lėšų suma keičiama 

(didinama arba mažinama) ne daugiau kaip 

20 procentinių punktų nuo pradinės vietos 

plėtros strategijoje uždaviniui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos  

 

 

 

 

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

 

⛝ dokumentų, įrodančių konsultacijų su miesto VVG veiklos teritorijos gyventojais dėl 

planuojamų vietos plėtros strategijos pakeitimų Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 25.1 

papunktyje nurodytais būdais atlikimą, kopijos: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas 

kiekvieno iš jų lapų skaičius)  

(šie dokumentai privalo būti  pateikti, jeigu inicijuojamas vietos plėtros strategijos keitimas yra 

esminis); 

 

□ regiono plėtros tarybos sprendimo, patvirtinančio, kad atlikus inicijuojamus vietos plėtros 

strategijos pakeitimus vietos plėtros strategija ir toliau atitiks regiono plėtros plano prioritetus, 

tikslus, uždavinius, kopija 

(šis dokumentas privalo būti  pateiktas, jeigu inicijuojamu vietos plėtros strategijos pakeitimu 

keičiami vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai); 

 

 □ savivaldybės tarybos pritarimo inicijuojamam vietos plėtros strategijos keitimui kopija 

(šis dokumentas privalo būti  pateiktas, jeigu inicijuojamu vietos plėtros strategijos pakeitimu 

didinama vietos plėtros strategijai įgyvendinti numatyta naudoti savivaldybės biudžeto lėšų suma); 

 

⛝ kitų dokumentų kopijos:  

1) Strategijos 7 priedas, 6 lapai; 

2) Atrinktų mokėjimo prašymų ataskaita, 1 lapas; 

3) Stebėsenos rodiklių ataskaita, 2 lapai. 
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                                                                                                            VPS administravimo projekto                     

                                                                                                            vadovė Rimutė Pilipavičienė                                                                                                     

_______________    _____________________ 

        (parašas )                (vardas ir pavardė) 

 

 

i Remtasi šių dokumentų galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis : 

1. 2015 m. kovo 6 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu  „Dėl Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos 

2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano 

ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ Nr. 1V-164; 

2. 2014 m. gruodžio 30 d. Finansų ministro įsakymu „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ Nr. 1K-499. 

 

 


