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1.VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PAVADINIMAS  

Mažeikių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija 

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) 

X 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:  

Europos Socialinio fondo agentūra 2019 m. lapkričio 4 d. informavo, kad Mažeikių verslininkų 

asociacija nutraukė 3 projektų finansavimo ir administravimo sutartis, kurių bendra paramos suma 

62718,33 eurų. Projektai, dėl kurių vykdymo, Mažeikių verslininkų asociacija nutraukė sutartis 

buvo parengti pagal Mažeikių miesto VVG strategijos veiksmų plano 2.2.1. veiksmą „Teikti 

mentorystės paslaugas verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims, skirtas jų verslo 

stiprinimui ir plėtrai“, 2.3.1 veiksmą „Suteikti verslumo įgūdžių apie eksporto skatinimą naujų 

įmonių (ne anksčiau kaip prieš metus įkurtų) valdymo organų nariams“, 2.3.2. veiksmą 

„Organizuoti verslo edukacinius užsiėmimus verslą ar savarankišką veiklą pradėjusiems asmenims 

užtikrinant informacijos skaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir 

besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“. Kadangi dėl nutrauktų sutarčių sutrumpėja laikas 

projektinėms veikloms vykdyti, o sutartis nutraukęs pareiškėjas pagrindinę priežastį įvardijo 

projektų veiklų dalyvių ( yra jauno verslo atstovai) stigių, tai siekiant efektyvesnio ir spartesnio 

strategijos įgyvendinimo, iš 2.3.2. veiksmo, kur numatyta 43670,30 eurų, 14000 eurų skirti 1 tikslo 

1.1.1. veiksmui, paliekent 29670,30 eurų paramos lėšų 2.3.2 veiksmui.  Įgyvendinus projektą pagal 

2.1.3 veiksmą „Suteikti  neformalaus profesinio mokymo paslaugas 9organizuojamas mokykine 

ir/ar pameistrystės forma), orientuotas į daiės ir kitų meno rūšių mokymą darbingo amžiaus 

neaktyviems Mažeikių miesto gyventojams užtikrinant namudininkų užimtumą“, liko nepanaudota 

348,41 eurų. Ši suma taip pat skiriama 1.1.1 veiksmui. Todėl viso papildomai 1.1.1 veiksmui 

skiriama 14348,41 eurų, kas bendrai paramos lėšas šiam veiksmui sudaro 34 547,30 eurų. 2.2.2 

veiksmą naikinti 2 tiksle ir 12576,00 eurų perkelti į 2.3.1 veiksmą, koreguojant jo pavadinimą į 

„Teikti mentorystės ir kitas verslo paslaugas jaunų įmonių atstovams ar savarankišką veiklą 

pradėjusiems asmenims, suteikiant verslumo įgūdžių“, o veiksmas 2.3.1 buvo skirtas tik verslumo 

įgūdžių apie eksportą skatinimą, kas nėra pati aktualiausia tema naujai įsteigtų įmonių savininkams 

ir darbuotojams, bei pradėjusiems verslą asmenims kitokia forma (verslo liudijimu, ekonominės 

veikos registravimu ir panašiai). O pagal koreguotą veiksmą, ankstesnėje strategijoje numatytas 

eksporto gebėjimų stiprinimas pradedantiems verslininkams taip pat galės būti vkdomas. Skiriant 

2.3.1 veiksmui 19047,60 eurų. 

Dėl 2.2. uždavinyje pirminiame strategijos variante labai išsmulkintų veiksmų ir perkeliant lėšas į 

2.3. uždavinį, apjungiant mokymus skirtus skatinti verslumo gebėjimų ugdymą, pakeisti produkto 

rodiklį iš planuojamų 4 projektų, kuriuos visiškai įgyvendins socialiniai partneriai ar NVO į 3 

projektus. Taip pat sumažinti verslumą skatinančių renginių skaičių 2 .2. uždavinyje nuo 9 iki 7, 

nes pareiškėjui atsisakius vykdyti projektą pagal sudarytą sutartį, sumažėja lėšos 2.2. uždaviniui, 

taip pat ir vykdomų veiklų laikotarpis, kai kiti pareiškėjai pasirašys finasavimo sutartį. 

Taip pat smažinti 2.3. uždavinio BIVP projektų veikų dalyvius, įskaitant visas tikslines grupes, 

kadangi pareiškėjui atsisakius pasirašytų sutarčių dėl projekto vykdymo, naujiems pareiškėjams 

sutrumpėja  projektinių veiklų laikas, ko pasėkoje gali nesurinkti tiek dalyvių. Buvo 35, pakeisti-

25. Bendras nurodytas 2 tiksle dalyvių, įtrauktų į projektines veiklas skaičius -120, nekinta. 

3. KEITIMO INICIAVIMO DAŽNUMAS: 

Ar buvo inicijuotas vietos plėtros strategijos keitimas? 

XTaip                            □Ne 

(Pažymimas kryželiu atitinkamas langelis) 

Data, kada buvo inicijuotas paskutinis vietos plėtros strategijos keitimas : 

2019 m.rugsėjo 27 d. 

(pildoma tuo atveju, jei į klausimą „Ar buvo inicijuotas vietos plėtros strategijos keitimas?“ 

atsakoma teigiamai; iniciavimo data laikoma miesto VVG rašto, kuriuo inicijuotas vietos plėtros 

strategijos keitimas, registracijos data ) 
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4. SIŪLOMAS PAKEITIMAS (pateikiamas keičiamų vietos plėtros strategijos dalių pakeitimo 

projekto lyginamasis variantas) 

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

integruoto ir novatoriško strategijos pobūdžio apibūdinimas; 

6. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas; 

8. Vietos plėtros strategijos finansinis planas. 

 

5. 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. 

X inicijuojamu keitimu nekeičiama miesto 

VVG veiklos teritorija 

 

Mažeikių miesto VVG veiklos teritorija yra 

Mažeikių miestas. Po strategijos pakeitimo 

veiklos teritorija išlieka ta pati. 

 

X 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 inicijuoto keitimo Strategijos 

neįgyvendinimo rizika nepadidės. Europos 

Socialinio fondo agentūra 2019 m. lapkričio 4 

d. informavo, kad Mažeikių verslininkų 

asociacija nutraukė 3 projektų finansavimo ir 

administravimo sutartis, kurių bendra paramos 

suma 62718,33 eurų. Todėl siekiant kuo 

efektyviau ir sparčiau įgyvendinti vietos plėtros 

strategiją, yra perskirstomos lėšos ir 

koreguojami veiksmia tarp šių veiksmų. 

Kadangi dėl nutrauktų sutarčių sutrumpėja 

laikas projektinėms veikloms vykdyti, o sutartis 

nutraukęs pareiškėjas pagrindinę priežastį 

įvardijo projektų veiklų dalyvių ( yra jauno 

verslo atstovai) stigių, tai iš 2 tikslo lėšų 14000 

eurų yra perkeliama 1-ą tikslo, 1.1.1 veiksmą.  
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6. INICIJUOJAMO KEITIMO RŪŠIS: 

 

X 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 

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 
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arba mažinama) ne daugiau kaip 5 

procentiniais punktais nuo pradinės vietos 

plėtros strategijoje tikslui įgyvendinti 

numatytos paramos lėšų sumos  

arba  

 

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  

arba 

 

 

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 veiksmuii 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  

arba 

 

 

Jeigu bent vienas iš lentelės atskirose eilutėse išdėstytų teiginių nepatvirtinamas ar 

nepagrindžiamas, laikoma, kad inicijuojamas keitimas yra esminis. 
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PATEIKIAMI PRIEDAI:  (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai): 

 

X 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)  

1. Priedas. Informacija vietinėje spaudoje 2019- 11-28, 1 lapas; 

2. Priedas. Informacija Mažeikių VVG interneto tinklapyje www.mazeikiuvvg.lt/naujienos/; 1 

lapas. 

 

(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); 

Tikslai ir uždaviniai nekeičiami. 

 □ 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; 

Savivaldybė lėšos nesikeičia 

X kitų dokumentų kopijos:  (išvardijami pridedami dokumentai ir nurodomas kiekvieno iš jų lapų 

skaičius)  

3. Priedas. Strategijos 4 skyriaus „Vietos plėtros strategijos tikslai, uždaviniai, ir jų įgyvendinimo 

stebėsenos rodikliai bei integruoto ir novatoriško strategijos pobūdžio apibūdinimas“ lyginamasis 

variantas. 

4. Priedas. Startegijos 6 skyriaus „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“ 

lyginamasis variantas. 

5. Priedas. Strategijos 8 skyriaus „ Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ lyginamasis 

variantas. 

 

(tokius dokumentus miesto VVG teikia, kai reikalinga prašyme pateiktai informacijai pagrįsti, pvz., 

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

suvaldyti). 

 

 

Pirmininkė              Dalia Grygolaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

 

http://www.mazeikiuvvg.lt/naujienos/

