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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 

(jei tinka, pažymima kryželiu);  

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

demografinių pokyčių, dėl kurių pasikeitė vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos 

vystymosi poreikiai ir galimybės 

(jei tinka, pažymimas kryželiu); 

□ 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 

(jei tinka, pažymima kryželiu); 

⛝ siekiant atsižvelgti į vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vertinimo išvadas ir rekomendacijas 

(jei tinka, pažymimas kryželiu). 
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2.2. Inicijuojamo keitimo atitikties formos 2.1 papunktyje nurodytam (-iems) atvejui (-ams) 

pagrindimas: (pateikiama informacija, paaiškinimai, pagrindžiantys faktą, kad vietos plėtros 

strategijos keitimas inicijuojamas dėl šios formos 2.1 papunktyje nurodytos (-ų) priežasties (-ių) 

Vietos plėtros strategija (toliau – Strategija)  keičiama Vidaus reikalų ministerijos prašymu.  2021-

01-18 gautas Vidaus reikalų ministerijos  raštas (toliau VRM) Nr. 1D-303 „Dėl vietos plėtros 

projektų sąrašų bei vietos plėtros strategijos pakeitimo inicijavimo“, kuriuo prašoma inicijuoti 

sudarytų projektų sąrašų pakeitimus, išbraukiant iš sąrašų nefinansuojamą projektą,  ir Strategijos 

pakeitimą, patikslinant Strategijos įgyvendinimo veiksmams suplanuotas lėšas bei (prireikus) 

rezultato ir (ar) produkto rodiklių reikšmes.  

Vietos plėtros projektų sutarčių pasirašymo terminas baigėsi 2020 m. gruodžio 31 d., o, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų valdymo informacinės sistemos (SFMIS2014) duomenimis, pagal 

Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ (toliau – VVG) sudarytus projektų sąrašus 

VšĮ Šilutės ligoninė nesudarė projekto „Šilutės miesto darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų 

mokymas, suteikiant jiems naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių“ sutarties. Todėl  2021-01-

25 valdybos sprendimu Nr. 7. šis projektas išbrauktas iš vietos plėtros projektų sąrašo. Išbraukus 

minėtą projektą iš sąrašo, sumažėja strategijos veiksmas įgyvendinti skirtos lėšos, numatytas 

dalyvių skaičius, kuris įtakoja  rezultato ir produkto rodiklių reikšmes. 

Daromi keitimai:  

1. Išbrauktas aukščiau minėtas projektas pretendavo į paramos sumą 112031,27 Eur (bendra 

projekto vertė 121245,96 Eur), suplanuotą Strategijos 1.2.1. veiksmui „Besikuriančio verslo, 

įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, pasitelkiant mentorius ir 

verslui pradėti, įskaitant savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų priemonių 

suteikimas“. Todėl Strategijoje išbrauktas 1.2. uždavinio 1.2.1. veiksmas iš: 

1)    33 lentelės. „Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinis 

planas“ (65 Strategijos puslapis), sumažintas lėšų poreikis  Strategijos veiksmams 

įgyvendinti; 

2)  27 lentelės “Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas” 

(50 Strategijos puslapis); 

3) Strategijos 7 priedo „Lėšų poreikis strategijos veiksmų įgyvendinimui” (114 Strategijos 

puslapis).  

2. Sumažinus lėšų poreikį  Strategijos veiksmams įgyvendinti (33 lentelėje), pakoreguotos 34 

lentelės „Šilutės miesto VVG vietos plėtros strategijos finansavimo suvestinė“ Strategijos 

įgyvendinimo išlaidos, Eur (70 Strategijos puslapis). 

3. Išbraukus 1.2.1. veiksmą, 1.2. uždavinyje lieka tik vienas 1.2.2.veiksmas „Verslo kūrimo ir 

veiklos planavimo projektinių dirbtuvių kūrimas”. Jame numatytos lėšos 10 projektų veiklų 

dalyvių. Todėl atsižvelgiant į tai padaryti pakeitimai 1.2. Uždaviniui priskirti: 

1)  tikslo rezultatas.  Planuojama, jog strategijos įgyvendinimo pabaigoje šio tikslo veikloje 

bus sudalyvavę 10 asmenų, iš kurių 2 dalyvių padėtis bus pagerėjusi darbo rinkoje, t. y. 

bus stebimas 20,0 proc. pagerėjimo pokytis, kuris buvo numatytas pačiame pirmame  

patvirtintos Strategijos variante (36 Strategijos puslapis); 

2) produkto rodiklis „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“, 

skaičius“ (36 Strategijos puslapis). 

 

3. SIŪLOMAS PAKEITIMAS  

Pateikiamas vietos plėtros strategijos pakeitimo projekto lyginamasis variantas (sekimo režimu). 

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 
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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 sumažins Strategijos 

administravimo ir įgyvendinimo per Vietos 

plėtros projektus sunkumus, riziką nepasiekti 

Strategijoje numatytų rezultatų ir rodiklių, 

tinkamai panaudoti pagal Strategiją 

suplanuotas lėšas. 

 

 

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 

 

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 
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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 

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  
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□ 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: (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų 

skaičius)  

(tokius dokumentus miesto VVG teikia, kai reikia prašyme pateiktą informaciją pagrįsti, pvz., 

pagrįsti, kad miesto VVG yra pajėgi dėl inicijuojamo keitimo padidėjusias / papildomas rizikas 

suvaldyti). 

1. 2021-01-18 Lietuvos respublikos Vidaus reikalų ministerijos raštas Nr.1D-303 „Dėl vietos 

plėtros projektų sąrašų bei vietos plėtros strategijos pakeitimo inicijavimo“, 2 lapai 

 

 

 

VPS administravimo projekto                     

                                                                                                            vadovė Rimutė Pilipavičienė                                                                                                      

_______________    _____________________ 

        (parašas )                (vardas ir pavardė) 

 

 

 


