
4. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, IR JŲ 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI BEI INTEGRUOTO IR 

NOVATORIŠKO STRATEGIJOS POBŪDŽIO APIBŪDINIMAS 

Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai ir jų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. 

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijai nustatyti tikslai ir uždaviniai bei jų 

įgyvendinimo stebėsenos rodikliai. Strategijoje nustatyti tikslai ir uždaviniai yra realūs ir 

įgyvendinami, jų pasiekimai yra išmatuojami, o išorinės galimybės ir turimi ištekliai yra įvertinti. 

Strategijoje yra nustatyti du tikslai, kuriais siekiama prisidėti prie nedarbo mažinimo ir socialinės 

integracijos didinimo Mažeikių mieste.  

Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių ryšiai yra nagrinėjami taip: (1) kaip panaudoti 

stiprybes galimybėms įgyvendinti; (2) kaip ištaisyti silpnybes pasinaudojant galimybėmis; (3) kaip 

panaudoti stiprybes grėsmėms sumažinti; (4) kokias silpnybes reikia pašalinti, kad sumažėtų 

grėsmės (žiūrėti 4.1. pav.) 

 

 

 

 

 

4.1. pav. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių ryšių analizės logika 

Remiantis stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių ryšių analizės rezultatais, buvo 

sudarytos pagrindinės prioritetinės Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 

kryptys: 

Vietos veiklos grupės teritorijos plėtros poreikių 

nustatymas (prioritetine tvarka) 

  

Poreikį pagrindžiantys vietos 

veiklos grupės teritorijos 

stiprybių, silpnybių, galimybių ir 

grėsmių teiginiai (Nr.) 

Mažinti nedarbą skatinant verslumo gebėjimus ir verslo 

kūrimą mieste 

3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.6., 

3.2.1.7., 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.3., 

3.2.2.6., 3.2.3.1.,  3.2.3.6., 3.2.3.7., 

3.2.3.10, 3.2.4.5.   

Pasinaudojant esamu socialinių paslaugų tinklu, kurti ir plėsti 

socialines paslaugas, siekiant sumažinti socialinę atskirtį  

3.2.1.4., 3.2.1.5., 3.2.2.5., 3.2.3.2., 

3.2.3.4.,  3.2.3.9., 3.2.4.3., 3.2.4.4., 

3.2.4.6. 

Stiprinti gyventojų įgūdžius, užtikrinančius visavertį 

užimtumą.  

3.2.2.4., 3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.3.8., 

3.2.4.1., 3.2.4.2., 3.2.4.7.  

 

1 TIKSLAS METAI 

MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ MAŽEIKIŲ MIESTE 

UŽTIKRINANT SOCIALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ 

PLĖTRĄ 

2017 2022 

Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atliktoje stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizėje 

nustatytą stiprybę, jog mažėjantis socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius 

atskleidžia teigiamus intervencijų rezultatus siekiant plėsti psichosocialines ir sociokultūrines 

paslaugas (išnaudoti galimybę) bei prisidėti prie mažėjančios socialines pašalpas gaunančios 

STIPRYBĖS 

SILPNYBĖS GRĖSMĖS 

GALIMYBĖ

S 



gyventojų dalies (spręsti silpnybes). Tai gali turėti įtakos socialinių paslaugų poreikio užtikrinimui 

ir pakankamam finansavimui socialinių problemų sprendimui (sumažinti grėsmes). Svarbu 

užtikrinti socialinėje atskirtyje esantiems asmenims savalaikes socialines ir kitas paslaugas. Tokių 

paslaugų gavimas leis įtvirtinti socialinius įgūdžius, kurie vėliau gali prisidėti prie didesnio 

gyventojų užimtumo ir nedarbo mažėjimo. 

Taip pat tikslo įgyvendinimas siekia sumažinti SSGG analizėje nurodytą 3.2.4.2. ir 3.2.4.6. 

grėsmes, spręsti 3.2.2.3. silpnybę,  pasinaudojant 3.2.1.5. stiprybe bei 3.2.3.2., 3.2.3.4. 

galimybėmis.  

Įvertinti alternatyvūs tikslai (1) mažinti Mažeikių miesto gyventojų socialinę atskirtį užtikrinant 

socialinių ir kitų paslaugų plėtrą; (2) mažinti Mažeikių miesto gyventojų socialinę atskirtį 

užtikrinant socialines ir kitas paslaugas pensinio amžiaus gyventojams; (3) didinti socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų socialinę integraciją užtikrinant sociokultūrinių paslaugų teikimą. (2) tikslas 

orientuotas tik į pensinio amžiaus tikslinę grupę, (3) tikslas orientuotas tik į sociokultūrines 

paslaugas, todėl pasirinktas (1) tikslas neišskiriantis konkrečios socialinę atskirtį patiriančios 

tikslinės grupės ir yra orientuotas į socialinių ir kitų paslaugų plėtrą.  

Tikslas prisideda prie Telšių regiono plėtros plano 2014-2020 m. 1.01. Tikslo: Išsilavinę, 

besimokantys ir kūrybingi gyventojai 1.03.02. Uždavinio: Vystyti socialines paslaugas 

pagyvenusismes, neįgaliems asmenims rizikos grupių asmenims, siekiant daugiau jų suteikti dienos 

centruose ir 1.05.01. Uždavinio: Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų pilietinį 

aktyvumą ir savarankiškumą, sprendžiant socialines ekonomines problemas.  

Tikslas prisideda prie Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014-2020 

m. 2.2. Tikslo: Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos ir socialines paslaugas 2.2.3. Uždavinio: 

Socialinių paslaugų plėtra. 

Tikslinė grupė:  

• Nedirbantis, nestudijuojantis ir nesimokantis jaunimas; 

• Socialinę atskirtį patiriantys asmenys (neįgalieji, socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų 

šeimos nariai, socialinės rizikos grupei priklausantys paaugliai ir jaunimas ir kiti socialinę 

atskirtį patiriantys asmenys); 

• Darbingi Mažeikių miesto gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo 

rizikos ribos.  

Efekto rodikliai: 

• Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1.000-iui gyventojų; Planuojama, jog 2022 

metais 1000-iui gyventojų teks  200 socialinės pašalpos gavėjų skaičius. 2014 metais 1000-

iui gyventojų teko 250 socialinių pašalpų gavėjų. Atsižvelgiant į 2011-2014 m. socialinių 

pašalpų sumažėjimą 43,8 proc., planuojama, jog iki 2022 metų bus fiksuojamas ne mažesnis 

kaip 20 proc. socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus sumažėjimas.  

Rezultato rodikliai: 

• Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama į tikslo veiklas 

įtraukti ne mažiau kaip 50 dalyvių, iš kurių 7 savanoriaus socialinių partnerių 

organizacijose, t.y. 2022 metais planuojamas 14 proc. pokytis (skaičiuojant pagal rodiklių 

apskaičiavimo metodiką 7/50*100). 

• 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)“. Planuojama į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau 

kaip 50 dalyvių, iš kurių 6 dalyvių socialinė atskirtis bus sumažėjusi, t.y. 2022 metais 

planuojamas 12 proc. pokytis (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką 



6/50*100). 

• Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Planuojama, jog 2022 metų 

pabaigoje bus fiksuojamas 8 proc.  socialinėse rizikos šeimose gyvenančių vaikų mažėjimo 

skaičiaus pokytis bei 7 proc. socialinės rizikos šeimų skaičiaus mažėjimo pokytis (2011-

2014 m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo  16,2 proc., vaikų, augančių scialinės 

rizikos šeimose skaičius sumažėjo 15,2 proc. – remiantis šiomis tendencijomis, planuojama, 

jog suteiktos socialinės paslaugos prisidės prie šios tikslinės grupės skaičiaus mažėjimo ir 

pastaroji grupė sumažės sekančiai: 8 proc. (socialinės rizikos šeimos) ir 7 proc. (vaikų, 

augančių socialinės rizikos šeimose). 

1.1. UŽDAVINYS METAI 

PLĖTOTI SOCIALINES PASLAUGAS SOCIALINĘ 

ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS GYVENTOJAMS MAŽEIKIŲ 

MIESTE 

2017 2020 

Uždavinys skirtas  silpnybės ,,Pakankamai didelė socialines pašalpas gaunančių Mažeikių miesto 

gyventojų dalis atskleidžia įgalinančių socialinių paslaugų trūkumą“ sprendimui.  

Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: (1) plėtoti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems 

gyventojams Mažeikių mieste, (2) plėtoti sociokultūrines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims Mažeikių mieste; (3) užtikrinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

socialinę atskirtį dėl negalios patiriantiems asmenims. (2) uždavinys orientuotas tik  į 

sociokultūrines paslaugas, (3) uždavinys taip pat susiaurina teikiamas paslaugas dėl siauros gavėjų 

grupės, todėl pasirinktas (1) uždavinys, nes neapriboja tikslinės grupės ir teikiamų socialinių 

paslaugų.  

Uždaviniui priskiriamas tikslo rezultatas: 

• Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius. Planuojama, jog 2022 metų 

pabaigoje bus fiksuojamas 8 proc.  socialinėse rizikos šeimose gyvenančių vaikų mažėjimo 

skaičiaus pokytis bei 7 proc. socialinės rizikos šeimų skaičiaus mažėjimo pokytis (2011-

2014 m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo  16,2 proc., vaikų, augančių scialinės 

rizikos šeimose skaičius sumažėjo 15,2 proc. – remiantis šiomis tendencijomis, planuojama, 

jog suteiktos socialinės paslaugos prisidės prie šios tikslinės grupės skaičiaus mažėjimo ir 

pastaroji grupė sumažės sekančiai: 8 proc. (socialinės rizikos šeimos) ir 7 proc. (vaikų, 

augančių socialinės rizikos šeimose). 

Rezultatas – išplėstas socialinių paslaugų tinklas (socialinio taksi paslauga, socialinių paslaugų 

teikimas kliento namuose, sociokultūrinės ir laisvalaikio užimtumo paslaugos, socialinių įgūdžių 

ugdymas ir palaikymas, atokvėpio paslaugos), įgalinantis socialinėje atskirtyje esančius asmenis 

integruotis į visuomenę, t.y. sukurtos naujos socialinės ir kitos paslaugos.  

Produkto rodiklis: 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). 2022 m. pabaigoje į 

projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 dalyvių.  

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2022 m. planuojama, jog 4 projektus bus visiškai arba iš dalies įgyvendinę socialiniai 

partneriai ar NVO.  

• Išplėstų psichosocialinių ir sociokultūrinių paslaugų skaičius. 2022 m. planuojama, jog bus 

išplėstos 3 socialinės ir kitos paslaugos.  

• Suorganizuoti sociokultūriniai renginiai. Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje bus 

suorganizuota 10 sociokultūrinių renginių.   

2. TIKSLAS METAI 

SKATINTI MAŽEIKIŲ MIESTO GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ 

IR DIDINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS SIEKIANT 

GERESNĖS GYVENTOJŲ PADĖTIES DARBO RINKOJE 

2017 2022 

Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atliktoje stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizėje 

nustatytą stiprybę, jog mieste vyrauja smulkus ir vidutinis verslas, kuris yra vienas svarbiausių 



ekonomikos skatinimo elementų siekiant plėtoti bendradarbiavimo ir verslo vystymo galimybes 

kaimyninėje Latvijoje ir skatinant smulkiais amatais, įvairiais rankdarbiais ir kita menine veikla 

užsiimančius gyventojus įteisinti savo veiklą ir vystyti verslumo įgūdžius (išnaudoti galimybes) bei 

prisidėti prie mažėjančio bedarbių skaičiaus (sumažinti silpnybę). Tai gali turėti įtakos jaunimo ir 

darbingų gyventojų emigracijos į didžiuosius miestus ar užsienį skaičiaus mažėjimui bei 

pakankamam finansavimui užimtumo ir verslumo skatinimo iniciatyvų įgyvendinimui (sumažinti 

grėsmes). 

Taip pat tikslo įgyvendinimas siekia spręsti SSGG analizėje nurodytas 3.2.2.1., 3.2.2.2., 3.2.2.6. 

silpnybes, siekia sumažinti 3.2.4.5. grėsmę, pasinaudojant 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.6. 

stiprybėmis ir 3.2.3.3., 3.2.3.5., 3.2.3.7., 3.2.3.8., 3.2.3.10 galimybėmis.  

Įvertinti alternatyvūs tikslai: (1) skatinti Mažeikių miesto gyventojų užimtumą ir didinti verslumo 

gebėjimus siekiant geresnės gyventojų padėties darbo rinkoje, (2) skatinti Mažeikių gyventojų 

neformalų švietimą užtikrinant persikvalifikavimo galimybes, (3) suteikti verslumo įgūdžius, 

skatinančius kurti naujas įmones Mažeikių mieste. (2) tikslas orientuotas tik į užimtumą, (3) tikslas 

orientuotas tik į verslumą, todėl buvo pasirinktas (1) tikslas, kuris apima tiek užimtumo, tiek 

verslumo skatinimą.  

Tikslas tiesiogiai yra susiję su Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos 1 Tikslo: 

padidinti patrauklumą darbui ir investicijomis 1.1. Uždaviniu: padidinti ūkinės veiklos įvairovę (t.y. 

tiek programos, tiek strategijos veiksmai yra susiję, papildo vienas kitą, o programos įgyvendintų 

veiksmų rezultatais bus siekiama pasinaudoti įgyvendinant strategijos veiksmus. 

Tikslas prisideda prie Telšių regiono plėtros plano 2014-2020 m. tikslo 1.0.1. Tikslo: Išsilavinę, 

besimokantys ir kūrybingi gyventojai 1.01.01. Uždavinio: Gerinti švietimo sistemos paslaugų 

kokybę bei prieinamumą, siekiant, kad mokykla labiausiai būtų prieinama jaunesnio amžiaus 

mokiniams bei 2.01. Tikslo: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas 2.01.01. uždavinio: didinti 

pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą ir patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, 

kad taptų patraukliais investuoti.  

Tikslas prisideda prie Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014-2020 

m. 2.1. Tikslo: Padidinti švietimo sistemos efektyvumą ir skatinti jaunimo užimtumą 2.1.1. 

Uždavinio: Užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą, įvairovę ir racionalų infrastruktūros 

panaudojimą, 2.1.2. Uždavinio: Skatinti NVO veiklą ir remti iniciatyvas, 2.1.36. Uždavinio: Įtraukti 

jaunimą į įvairias visuomenines veiklas.  

Tikslinė grupė: 

• Darbingi Mažeikių miesto gyventojai, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo 

rizikos ribos;  

• Savarankišką veiklą ar verslą pradedantys asmenys; 

• Bedarbiai;  

• Neaktyvūs darbingo amžiaus asmenys (mamos, auginančios specialiųjų poreikių vaikus, 

pabėgėliai, kitataučiai, vyresnio amžiaus asmenys); 

• Nedirbantis, nestudijuojantis ir nesimokantis jaunimas. 

Efekto rodikliai:  

• Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (proc.). 2022 m. pabaigoje 

planuojama, jog registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis bus 12,5 proc.. 

2011 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus asmenų santykis siekė 12,6 proc., 2014 m. 

– 12,7. Minėtu laikotarpiu buvo stebimas augimas, todėl siekiama iki 2022 m. minimalaus 

mažėjimo.  



Rezultato rodikliai: 

• BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama  į tikslo veiklas įtraukti ne mažiau kaip 120 dalyvių, 

iš kurių 24 asmenų (ne mažiau kaip) padėtis darbo rinkoje pagerės, t.y. 2022 m. pabaigoje 

planuojamas 20 proc. pokytis (skaičiuojant pagal rodiklių apskaičiavimo metodiką 

24/120*100). 

• Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės 

nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama į tikslo veiklas 

įtraukti ne mažiau kaip 120 dalyvių, iš kurių 14 savanoriaus socialinių partnerių 

organizacijose, t.y. 2022 metais planuojamas 11,6 proc. pokytis (skaičiuojant pagal rodiklių 

apskaičiavimo metodiką 14/120*100). 

• Užimtų gyventojų skaičius. Planuojama, jog 2022 m. Mažeikių mieste bus fiksuojamas 

(atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių miesto gyventojų santykį) 

augantis užimtųjų skaičius. 2014 m. užimtų gyventojų skaičius Mažeikių mieste apie 14 

625, 2022 m. pabaigoje planuojama – apie 16 000.  

• Įgyvendinant BIVP projektų veiklas naujai sukurtų darbo vietų skaičius, praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. Planuojama sukurti dvi naujas darbo vietas.  

• Išduotų verslo liudijimų skaičius. Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje bus fiksuojamas 2,5 

proc.  išduotų verslo liudijimų skaičiaus augimas. 2011-2014 m. laikotarpiu išduotų verslo 

liudijimų skaičius sumažėjo 5,4 proc., todėl iki 2022 m. planuojama, kad išduotų verslo 

liudijimų skaičius augs.  

• Veikiančių ūkio subjektų tenkančių 1000-iui Mažeikių miesto gyventojų skaičius. 

Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje 1000-iui Mažeikių miesto gyventojų teks 28  veikiantys 

ūkio subjektai. 2015 m. 1000-iui Mažeikių miesto gyventojų teko apie  25 veikiantys ūkio 

subjektai.  

2.1.UŽDAVINYS METAI 

SKATINTI DARBINGŲ BEDARBIŲ IR NEAKTYVIŲ 

GYVENTOJŲ DALYVAVIMĄ UŽIMTUMO 

INICIATYVOSE 

2017 2022 

Uždavinys skirtas  silpnybei ,,augantis bedarbių skaičius atskleidžia nepalankią Mažeikių miesto 

gyventojų situaciją darbo rinkoje“ spręsti. 

Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: (1) skatinti neaktyvaus jaunimo užimtumą, (2) skatinti darbingų 

bedarbių persikvalifikavimo galimybes, (3) skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų 

dalyvavimą užimtumo iniciatyvose. (1) uždavinys orientuojasi tik į neaktyvų jaunimą ir jo 

užimtumo skatinimą, (2) uždavinys orientuojasi tik į bedarbių persikvalifikavimo galimybes, o (3) į 

abi tikslines grupes ir šių asmenų dalyvavimą užimtumo iniciatyvose. Todėl ir pasirinktas (3) 

uždavinys.  

Uždaviniui priskiriamas tikslo rezultatas: 

• Užimtų gyventojų skaičius. Planuojama, jog 2022 m. Mažeikių mieste bus fiksuojamas 

(atsižvelgiant į Mažeikių rajono savivaldybės ir Mažeikių miesto gyventojų santykį) 

augantis užimtųjų skaičius. 2014 m. užimtų gyventojų skaičius Mažeikių mieste apie 14 

625, 2022 m. pabaigoje planuojama – apie 16 000.  

 Taip pat bus sukurtos naujos, bendruomenės ir tikslinės grupės poreikius atspindinčius neformalaus 

švietimo programos.  

Produkto rodiklis: 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). 2022 m. pabaigoje į 

projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 50 dalyvių.  

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2022 m. planuojama, jog 5 projektus bus visiškai arba iš dalies įgyvendinę socialiniai 

partneriai ar NVO.  

• Sukurtos naujos neformalaus švietimo programos. 2022 m. pabaigoje planuojama, jog bus 



sukurtos ne mažiau kaip 4 naujos neformalaus švietimo programos. 

• Renginių, skirtų darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų užimtumui didinti, 

suorganizavimas. 2022 m. pabaigoje planuojama, jog bus suorganizuota ne mažiau kaip 13 

renginių.   

2.2.UŽDAVINYS METAI 

SKATINTI IR UŽTIKRINTI VERSLUMO GEBĖJIMUS 

PAŽEIDŽIAMOMS MAŽEIKIŲ MIESTO GYVENTOJŲ 

GRUPĖMS 

2017 2022 

Uždavinys skirtas  silpnybei ,,Mažėjantis išduodamų verslo liudijimų skaičius atskleidžia mažėjantį 

gyventojų verslumą“ spręsti. 

Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: (1) skatinti ir užtikrinti verslumo gebėjimus pažeidžiamoms 

Mažeikių miesto gyventojų grupėms, (2) skatinti mamų, auginančių vaikus, verslumo gebėjimus 

siekiant pagerinti jų integraciją į darbo rinką, (3) skatinti pensinio amžiaus gyventojų verslumą 

siekiant sumažinti darbingo amžiaus gyventojų mokestinę naštą. (2) uždavinys orientuojasi tik į 

mamas, auginančias vaikus, (3) uždavinys orientuojasi tik į pensinio amžiaus gyventojus, tuo tarpu 

(1) siekia suteikti verslumo gebėjimus pažeidžiamoms grupėmis, į kurias įeina tiek mamos, tiek 

pensinio amžiaus gyventojų. Taip pat pasirinkus šį uždavinį užtikrinamas lyčių lygybės principas.  

Uždaviniui priskiriamas tikslo rezultatas: 

• Išduotų verslo liudijimų skaičius. Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje bus fiksuojamas 2,5 

proc.  išduotų verslo liudijimų skaičiaus augimas. 2011-2014 m. laikotarpiu išduotų verslo 

liudijimų skaičius sumažėjo 5,4 proc., todėl iki 2022 m. planuojama, kad išduotų verslo 

liudijimų skaičius augs.  

Produkto rodiklis: 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). 2022 m. pabaigoje į 

projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 35 dalyvius.  

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2022 m. planuojama, jog  4 3 projektus bus visiškai arba iš dalies įgyvendinę socialiniai 

partneriai ar NVO.  

• Verslumą skatinančių renginių skaičius. 2022 m. pabaigoje planuojama, jog bus 

suorganizuota ne mažiau kaip 9 7 renginiai.   

2.3.UŽDAVINYS METAI 

STIPRINTI NAUJŲ ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ IR VALDYMO 

ORGANŲ ATSTOVŲ VERSLUMO GEBĖJIMUS, 

PRISIDEDANČIUS PRIE NAUJŲ DARBO VIETŲ KŪRIMO 

2017 2022 

Uždaviniui spręsti siekiama pasinaudoti stiprybe ,,Mieste vyraujantis smulkus ir vidutinis verslas, 

kuris yra vienas svarbiausių ekonomikos skatinimo elementų“ spręsti. 

Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: (1) stiprinti naujų įmonių darbuotojų ir valdymo organų atsovų 

verslumo gebėjimus, prisidedančius prie naujų darbo vietų kūrimo, (2) stiprinti naujų įmonių 

valdymo organų  atstovų gebėjimus, siekiant prisidėti prie jų ekonominio stiprėjimo, (3) skatinti 

mentorystės tinklo kūrimą, siekiant dalintis gerąją verslo patirtimi ir kurti naujas darbo vietas. (2) 

uždavinys orientuojasi tik į naujų įmonių valdymo organus, (3) uždavinys orientuojasi tik į 

mentorystę, tuo tarpu (1) siekia suteikti verslumo gebėjimus naujų įmonių darbuotojams ir valdymo 

organų atstovams, taip paskatinant iniciatyvas kurti naujas darbo vietas.  

Uždaviniui priskiriamas tikslo rezultatas: 

• Veikiančių ūkio subjektų tenkančių 1000-iui Mažeikių miesto gyventojų skaičius. 

Planuojama, jog 2022 m. pabaigoje 1000-iui Mažeikių miesto gyventojų teks 28  veikiantys 

ūkio subjektai. 2015 m. 1000-iui Mažeikių miesto gyventojų teko apie  25 veikiantys ūkio 

subjektai.  

Produkto rodiklis: 

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes). 2022 m. pabaigoje į 

projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 35   25 dalyviusiai. 



• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO skaičius. 

2022 m. planuojama, jog 2 projektus bus visiškai arba iš dalies įgyvendinę socialiniai 

partneriai ar NVO.  

• Verslumą skatinančių renginių skaičius. 2022 m. pabaigoje planuojama, jog bus 

suorganizuota ne mažiau kaip 6 renginiai.   
  

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija papildo ir tiesiogiai prisideda 

prie Telšių regiono integruotos teritorijų vystymo programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-684) ir tikslo ,,Padidinti patrauklumą 

darbui ir investicijoms“ uždavinio  ,,Padidinti ūkinės veiklos įvairovę priemonių“. Siekiant 

įgyvendinti ,,padidinti ūkinės veiklos įvairovę“, bus tvarkoma infrastruktūra, suteikiant rekreacinę ir 

aktyvaus poilsio zoną, rekonstruojant tam tikras Mažeikių miesto važiuojamąsias dalis. Taip pat 

siekiama parengti darnaus judumo planus, įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles, įsigyti 

draugiškas aplinkai viešojo transporto priemones. Socialinių verslų, verslo inkubatoriaus kūrimas, 

technologinių ekoinovacijų  diegimas Mažeikių mieste didins ūkinės veiklos įvairovę, o strategijos 

parengti veiksmai taip pat sieks prisidėti prie minėto uždavinio. Pavyzdžiui, sutvarkyta 

infrastruktūra bus galima pasinaudoti įgyvendinant atskiras strategijos veiklas, pavyzdžiui, įrengti 

Hub‘ą ar verslo edukacinių erdvių tinklą verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims. 

Uždavinys ,,padidinti ūkinės veiklos įvairovę“ yra susijęs ir Mažeikių miesto vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategijos  uždaviniu ,,Skatinti ir užtikrinti verslumo gebėjimus pažeidžiamoms 

Mažeikių miesto gyventojų grupėms”, t.y. įgyvendinant strategiją, bus skatinami mažiau galimybių 

turinčių gyventojų verslumo gebėjimai įgyvendinti idėjas (pavyzdžiui, siekiama suteikti reikiamą 

pagalbą namudininkams ir siekti jų didesnės integracijos į darbo rinką; stiprinti mamų, auginančių 

vaikus iki 3 metų ar vaikus, turinčius specialiuosius poreikius, įgūdžius, padedančius užsidirbti ir 

realizuoti save).  

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija papildo ir tiesiogiai prisideda 

Telšių regiono plėtros plano 2014-2020 metams (patvirtinto Telšių regiono plėtros tarybos 2013 m. 

gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/10S-75)  tikslo ,,išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai“ 

uždavinio ,,gerinti švietimo sistemos paslaugų kokybę bei prieinamumą, siekiant, kad mokykla 

labiausiai būtų prieinama jaunesnio amžiaus mokiniams“. Įgyvendinant šį uždavinį siekiama 

rekonstruoti esamą infrastruktūrą ir vėliau pritaikyti jaunimo neformaliam ugdymui. Tai tiesiogiai 

siejasi su Mažeikių miesto vietos veiklos grupės strategijos antrojo tikslo  ,,Skatinti Mažeikių miesto 

gyventojų užimtumą ir didinti verslumo gebėjimus siekiant geresnės gyventojų padėties darbo 

rinkoje“ uždavinio ,,Skatinti darbingų bedarbių ir neaktyvių gyventojų dalyvavimą užimtumo 

iniciatyvose”. Įgyvendinant minėtą strategijos uždavinį bus siekiama suteikti neformalaus švietimo 

paslaugas jaunimui, siekiant paskatinti imtis verslumo bei suteikti neformalaus švietimo paslaugas 

darbingiems bedarbiams ir neaktyviems gyventojams. Teikiant šias paslaugas būtų galima 

pasinaudoti atviromis mokymosi erdvėmis, kurias numatomi kurti Telšių regiono plėtros plane.  

Taip pat Telšių regiono plėtros plane iškelti tokie uždaviniai kaip ,,Užtikrinti kuo platesnį 

kultūros prieinamumą ugdant žmogaus gebėjimus dalyvauti kultūriniame gyvenime“, ,,Vystyti 

socialines paslaugas pagyvenusiems neįgaliems rizikos grupių asmenims, siekiant daugiau jų 

suteikti dienos centruose, ,,Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų pilietinį 

aktyvumą ir savarankiškumą, sprendžiant socialines ekonomines problemas“ yra susiję su Mažeikių 

miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos  1 tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Mažeikių 

mieste užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą“ uždavinio ,,plėtoti socialines paslaugas 

socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams Mažeikių mieste”. Įgyvendinant šį uždavinį bus 

siekiama paskatinti sociokultūrinę veiklą, vystyti socialines paslaugas, skatinti savanorystę, kas 

prisidėtų prie socialinių ir ekonominių problemų sprendimo.  

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija papildo ir tiesiogiai 

prisideda Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014-2020 m. tikslų ir 

uždavinių siekimo. Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 2014-2020 m. 



tikslas ,,Formuoti palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui“ uždavinių ,,Gerinti 

verslo veiklos ir investavimo sąlygas“ bei ,,Ugdyti visuomenės verslumą ir didinti užimtumą“ yra 

susiję su Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos  antruoju tikslu ,,Skatinti 

Mažeikių miesto gyventojų užimtumą ir didinti verslumo gebėjimus siekiant geresnės gyventojų 

padėties darbo rinkoje“. Įgyvendinant šį tikslą siekiama ugdyti ir stiprinti verslumo gebėjimus, 

vystyti mentorių tinklą, skatinti jaunimą imtis idėjų įgyvendinimo. Taip pat strategijos tikslai ir 

uždaviniai tiesiogiai yra susiję su Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano 

2014-2020 m. tikslo ,,Padidinti švietimo sistemos efektyvumą ir skatinti jaunimo užimtumą“ 

uždavinių ,,Užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumo įvairovę ir racionalų infrastruktūros 

panaudojimą“ bei ,,Skatinti NVO veiklą ir remti iniciatyvas“, ,,Įtraukti jaunimą į įvairias 

visuomenines veiklas“. Įgyvendinant strategiją bus siekiama įtraukti jaunus asmenis į savanorišką 

veiklą, siekiant tiek skatinti jų užimtumą, tiek padėti susiorientuoti profesiniame gyvenime 

atrandant stipriąsias savybes. Taip pat bus skatinami projektai, kuriuos įgyvendins nevyriausybinės 

organizacijos, tokiu būdu užtikrinant iš bendruomenės kylančių idėjų ir problemų sprendimą ir 

įgyvendinimą. 

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pirmasis tikslas yra 

tiesiogiai susijęs ir su Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikio strateginio plėtros plano tikslu 

,,Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos ir socialines paslaugas“ uždavinio ,,Socialinių paslaugų 

tinklo plėtra“. Įgyvendinant strategiją ir siekiant tikslo ,,Mažinti socialinę atskirtį Mažeikių mieste 

užtikrinant socialinių ir kitų paslaugų plėtrą“ uždavinio ,,Plėtoti socialines paslaugas socialinę 

atskirtį patiriantiems gyventojams Mažeikių mieste” bus plečiamas socialinių paslaugų tinkas: 

organizuojama socialinio taksi paslaugą, užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas kliento 

namuose, ugdomi socialinės rizikos šeimų socialiniai įgūdžiai, teikiama atokvėpio paslauga ir 

dirbama su nusikalsti linkusiu jaunimu. Pastarųjų strateginių dokumentų susietumas atskleidžia ir 

strategijos integruotumą.  

Vietos plėtros strategijos integruotumas ir novatoriškumas. Mažeikių miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategija pasižymi integruotumu ir inovatyvumu. Mažeikių miesto vietos 

veiklos grupės vietos plėtros strategija yra siekiama mažinti nedarbą ir socialinę atskirtį Mažeikių 

mieste ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, pasitelkiant bendruomenių, verslo ir vietos 

valdžios ryšius. Siekiant bendro strateginio tikslo – mažinti nedarbą ir socialinę atskirtį, didinti 

socialinę integraciją, siekiama suteikti daugiau galimybių jaunimui, darbingiems neaktyviems 

Mažeikių miesto gyventojams (pavyzdžiui, mamoms, kurios yra vaiko auginimo atostogose ir yra 

praradusios profesinius įgūdžius), suteikiant daugiau verslo galimybių taip kuriant naujas darbo 

vietas ar išlaikant jau susikurtas. 

Darbas su jaunimu, ypatingai su nesimokančiu, nedirbančiu ir nestudijuojančiu jaunimu yra 

viena prioritetinių ir svarbiausių Europos Sąjungos politikos krypčių. Pastaruoju metu itin didelis 

dėmesys sutelkiamas į nesimokančio ir nestudijuojančio jaunimo situacijos analizę ir problemos 

sprendimo paiešką. Jaunimo problemų sprendimas, jaunimo iniciatyvų skatinimas ir prisidėjimas 

prie jaunimo veiklos įgyvendinimo ateityje gali turėti teigiamus rezultatus – pastarasis jaunas 

žmogus kurs pridėtinę vertę, prisidės prie ekonominio ir socialinio kapitalo augimo. Todėl ir šioje 

strategijoje yra sutelkiamas dėmesys jaunimui, jo įgalinimui veikti ir būti aktyviam visuomeninio 

gyvenimo nariu. Tokiu būdu bendro Europos Sąjungos interesai yra nuleidžiami į Lietuvos 

sociokultūrinį kontekstą.  

Pastarasis pavyzdys atskleidžia Mažeikių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos 

veiklų sąsają su internacionalizmu bei viena iš galimybių įsitraukti į ekonomikos augimo ir 

inovacijų procesus. Pažymėtina, jog ilgą laiką socialinės problemos buvo sprendžiamos piniginėmis 

socialinėmis išmokomis. Tai skatino piktnaudžiavimą socialinėmis išmokomis, pasyvumą ieškant 

darbo ar dalyvaujant aktyviame visuomeniniame gyvenime. Pažymėtina, jog problemų sprendimas 

finansinėmis išmokomis yra orientuotos į trumpalaikį rezultatą čia ir dabar, tačiau nesiorientuojant į 

ilgalaikio poveikio rezultatus įgalinant socialinėje atskirtyje esantį asmenį.  



Tačiau jau kuris laikas Europos socialinė politika yra orientuota į ilgalaikio poveikio 

rezultatus. Pastarieji rezultatai gali būti pasiekti dirbant su socialinės atskitirties ar mažiau 

galimybių turinčių asmenų įgalinimu suteikiant galimybes inviatyvų įgyvendinimui, darbo vietų 

susikūrimui, reikalingų įgūdžių įgijimui, motyvacijos veikti didinimui. Kuriamos ir vystomos tokios 

socialinės paslaugos kaip tarpininkavimas, konsultavimas, motyvavimas imtis veiklos, mentorystė, 

socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir pan. Paslaugų plėtra atsižvelgiant į asmenų poreikius 

yra įgalinanti socialinės integracijos priemonė.  

Būtent į pastaruosius siekius yra orientuota ir Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos 

plėtros strategija. Šių siekių strategijoje siekiama pasitelkiant ne kažkokią vieną priemonę, tačiau į 

socialinių ir ekonominių problemų sprendimo procesą pasitelkiant kelias skirtingas priemones 

(pavyzdžiui, verslumo skatinimo priemonės derinamos su savanoryste, socialinės paslaugos 

priartinamos prie kliento ir pan.). Tai leidžia Mažeikių miesto vietos veiklos grupės plėtros 

strategiją  laikyti ne tik inovatyvia, bet ir integruota.   

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos integruotumas pasižymi ne 

tik bendra strategine kryptimi, bendrų tikslų turėjimu, tačiau ir tuo, jog strategijoje nustatyti tikslai, 

uždaviniai ir veiksmai remiasi jau sukaupta Mažeikių mieste veikiančių organizacijų, įmonių, 

bendruomenių patirtimi. Tai, jog su viena tiksline grupe dirba kelios organizacijos ar tai, jog kelios 

organizacijos turi panašios patirties sprendžiamoje problemoje tik sustiprina strategijos 

integruotumą. Tokiu būdu yra atrenkami geriausi problemos sprendimo būdai, įvertinant turimą 

įvairialypę patirtį.  

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės plėtros strategijos novatoriškumas pasižymi tuo, jog 

siekiama integruoti tiek naujus problemos sprendimo būdus, tiek pasitelkti ankstesnius gerą patirtį 

turinčius problemų sprendimo būdus. Laikomasi nuomonės, jog pasitelkus bendruomenių ir 

organizacijų kūrybiškumą, perimant turimą patirtį galima prisidėti prie nedarbo ir socialinės 

atskirties mažinimo.  Tačiau pastarasis būdas yra įvertinamas ir apsvarstomas atsižvelgiant į 

dabartinį sociokultūrinį kontekstą ir prognozuojamus ateities pokyčius. Laikomasi nuostatos,  jog 

net pačios efektyviausios priemonės, taikytos vienoje vietovėje ar srityje, gali neduoti laukiamo 

rezultato kitoje vietovėje ar srityje. Taikant priemones būtina įvertinti ne tik tos priemones 

teigiamus ir neigimus padarinius, bet ir kontekstą ir esamą situaciją, į kurią priemonė būtų 

integruota. Ir priešingai net ir nedidelė permaina jau išbandytoje ar net pasenusioje laikyta 

priemonėje, gali tapti puikia inovacija vietovei, kurioje ji anksčiau nebuvo pritaikyta. 

Todėl siekiant parengti integruotą ir novatorišką Mažeikių miesto vietos veiklos grupės 

vietos plėtros strategiją buvo pasitelkiamas ,,iš apačios į viršų“ metodas. Rengiant strategiją ir 

apibrėžiant strategijos tikslus, uždavinius ir veiksmus buvo aktyviai bendradarbiaujama su 

bendruomene, verslo ir vietos valdžios atstovais. Pastarasis bendradarbiavimas išryškino gilias ir 

opias problemas, atskleidė galimą problemų sprendimo potencialią ir leido apsispręsti dėl bendro 

strateginio tikslo ir tikslinių grupių. Viešas dialogas apie vietos plėtrą atskleidė vietos gyventojų 

poreikių įvairovę ir sudėtingą problemų sprendimo kontekstą. Vietos veiklos grupė, priimdama 

sprendimus, visais strategijos rengimo etapais konsultavosi su bendruomenėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai buvo novatoriškas ir atviras procesas, nes reikėjo suderinti 

įvairius pasiūlymus. Kartu tai leido sujungti skirtingus sektorius ir parodyti jų bendradarbiavimo 

svarbą sprendžiant nedarbo ir socialinės atskirties problemas.  

Rengiant strategiją buvo aktyviai dirbama siekiant suformuoti veiksmus, kuriais 

prisidedama prie socialinės atskirties mažinimo ir socialinės integracijos didinimo. Siekiant šių 

tikslų kokybiško įgyvendinimo bei siekiant užtikrinti strategijos integruotumą buvo pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis – Naujosios Akmenės 

miesto vietos veiklos grupe (žiūrėti Priedą Nr. 1), Skuodo miesto vietos veiklos grupe (žiūrėti 

Priedą Nr. 2), Plungės miesto vietos veiklos grupe (žiūrėti Priedą Nr. 3), Šiaurės Vakarų Lietuvos 

vietos veiklos grupe (žiūrėti Priedą Nr. 4). Bendradarbiavimas leis užtikrinti gerosios patirties 

sklaidą, pagalbą sprendžiant problemas bei efektyvesnę rezultatų sklaidą. Bendradarbiavimo 



sutarčių pasirašymas prisidėjo ir prie Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos rengimo siekiant įvertinti veiksmų įgyvendimo ir rezultatų sklaidos galimybes, kas 

prisidėjo prie integruotumo užtikrinimo.  

Įgyvendinant strategiją, vietos projektų atrankos metu bus taikomos naujausios informacinės 

ir komunikacinės technologijos, novatoriškumo ir naujumo principas įgyvendinamas mažinant 

informacinę izoliaciją, užtikrinant, jog projektų atranka vyktų bendradarbiaujant politikos, vietos 

valdžios, bendruomenės atstovams. Tokiu būdu vykdoma atranka leis stiprinti bendruomeninius 

ryšius, garantuoti atvirą ir skaidrų projektų atrankos procesą. Inovatyvių vietos projektų 

įgyvendinimo metu bus stengiamasi palaikyti sąveiką tarp skirtingų gyventojų, verslo, valdžios 

segmentų, siekiant įsitikinti projektų įgyvendinimo intensyvumu, vietos poreikių tenkinimo, 

projektinių veiklų koordinavimo sėkme. Taip pat siekiant užtikrinti novatoriškumą, bus skatinamas 

vietos bendruomenės projektuose naudojamų metodų naujumas, t.y. į atrankos kriterijus bus 

įtrauktas novatoriškumo kriterijus. Tikima, jog numatyti Mažeikių miesto vietos veiklos grupės 

vietos plėtros veiksmai turės didinamąjį ir ,,sniego gniūžties“ poveikį, t.y. suteikus daugiau 

galimybių jaunimui, pats jaunimas vėliau tas priemones pritaikys kitiem ar kitos tikslinės grupės 

pasinaudos jaunimui taikytų priemonių gerąja patirtimi. Bendradarbiavimo metu bus kuriami ir 

plėtojami įvairiausi veiklos efektyvinimo metodai, ieškoma bendrų sprendimų projektų 

įgyvendinimo efektyvumui užtikrinti, skatinamas atvirumas, siekiant visapusiško bendruomenės 

įsitraukimo. Projektų rezultatų sklaida bus užtikrinama remiantis visuotinumo principu: informacija 

apie Mažeikių miesto vietos veiklos grupės teritorijoje vykdytus projektus, pasitelkiant viešinimo 

veiklas, modernias informacines technologijas, bus prieinama visoje vietos veiklos grupės 

teritorijoje, nepriklausomai nuo socialinės padėties ir kt.  

 


