
 

 

      

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų  

bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,  

administravimo taisyklių 

5 priedas 

 

(Inicijuojamo VPS keitimo pagrindimo forma) 

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie VPS 

keitimą 

Šią formos dalį pildo Agentūra 1. 

 

Inicijuoto VPS keitimo pateikimo būdas  
 

- el. būdu per ŽŪMIS 

VPS keitimo iniciatorius  

 
 

- VPS vykdytoja 

 
 

- Agentūra 

 
 

- Ministerija  

VPS keitimo mastas 

 
 

- inicijuojamas vienos patvirtintos VPS keitimas 

 
 

- inicijuojamas kelių patvirtintų VPS keitimas: 

įrašykite VPS vykdytojų pavadinimus, kurių keitimas 

inicijuojamas  

 
 

- inicijuojamas visų patvirtintų VPS keitimas 

Inicijuotą VPS keitimą pateikė ir pasirašė 

tinkamai įgaliotas asmuo 
 

 

- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba 

jo įgalioto asmens  

Inicijuoto VPS keitimo gavimo ir registracijos 

Agentūroje data 
    -   -   

Inicijuoto VPS keitimo registracijos 

Agentūroje numeris 

 

 

Inicijuotą VPS keitimą užregistravęs 

Agentūros padalinys 
 

 

INICIJUOJAMAS VPS KEITIMAS 

 

BENDROJI INFORMACIJA 

VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė 

 

 

INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI  

1.  VPS TURINYS 

Siūloma keisti 

VPS dalis 

Pažymėkite 

ženklu „X“, 

kurią (-ias) VPS 

dalį (-is) 

siūloma keisti 

I II III 

 
1 Pildydami VPS keitimo formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais 

rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite. 



 

 

2 

I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI  

1.1. VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija   

1.2. 
VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų 

poreikių analizė 
 

1.3. VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG)   

1.4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka  

II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI? 

1.5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys   

1.6. 

VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais, 

EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis (kaimo vietovių VPS atveju)  

arba  

VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais, 

EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis, EJRŽF konkrečiais tikslais ir 

uždaviniais (dvisektorių VPS atveju)  

Priklausomai nuo VPS rūšies nereikalingos dalies pavadinimą išbraukite. 

 

1.7. 

VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) (kaimo vietovių VPS atveju) 

arba 

VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais, Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS), Lietuvos akvakultūros sektoriaus 

plėtros 2014–2020 m. planu (dvisektorių VPS atveju)  

Priklausomai nuo VPS rūšies nereikalingos dalies pavadinimą išbraukite. 

 

III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS? 

1.8. 
LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų 

įgyvendinimas 
 

1.9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas X 

1.10 VPS įgyvendinimo veiksmų planas X 

1.11. VPS finansinis planas  X 

1.12. VPS įgyvendinimo rodikliai X 

1.13. VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas  

 

2. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

2022-08-22 raštu Nr. BRK-12398 Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos 

informavo, kad Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė turi galimybę inicijuoti sumanių kaimų 

bandomuosius vietos projektus. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG parengė 2015-2023 m. vietos plėtros 

strategijos pakeitimą – II prioriteto „Socialinės ir ekonominės veiklos galimybių didinimas, kuriant 

mažąją infrastruktūrą, ugdant bendruomeniškumą ir stiprinant socialinę įtraukti“ priemonę 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ papildė 3 veiklos sritimi „Bandomieji sumanūs 

kaimai“ (p.85-87).  

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 

vietovėse plėtoti“ parama EURI lėšomis mažinama nuo 136 372,00 Eur iki 131 746,00 Eur (keturiais 

tūkstančiais šešiais šimtais  dvidešimt šešiais Eur) arba nuo 77,29 proc. iki 70,43 proc. (iš kurių 

EURI lėšos mažėja  nuo 6,45 proc. iki 5,69 proc.). Nepanaudotos EURI lėšos 4 626,00 Eur 

perkeliamos į VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 3 

veiklos sritį „Bandomieji sumanūs kaimai“ (p. 87). 

 

Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti“ 36 654,59 Eur suma ir priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas“ nepanaudota lėšų 

suma 501,20 Eur perkelta į priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse plėtoti“– viso: 37 155,79 Eur (11.1., 11.2 finansinis planas). 

  

 

2 dalies: 
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5 lentelė „VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys“  

5.1.2.1.3. papildyta eilutė ir įrašyta papildoma veiklos sritis „Bandomieji sumanūs kaimai“ (p. 41) 

6 lentelė „VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir 

EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis“ 

Papildomai įterpta ir papildyta nauja veiklos sritis „Bandomieji sumanūs kaimai“ (p. 42). 

 

3 dalies: 

8 lentelė „LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas“ 

8.10.1. lentelė „VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:“ papildyta punktu 6  

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 3 veiklos sritis „Bandomieji 

sumanūs kaimai“ kodas LEADER-19.2-7.8, 6B ir pakeista numeracija (p. 71). 

 

9 dalies „VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas“: 

9.1.1.1.2. VPS priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo 

iniciatorius – NVO) skiriama 2,32 proc. lėšų (buvo 2,54 proc., p. 74); 

9.1.2.1.2. VPS priemonės „NVO socialinės veiklos skatinimas“ skiriama 2,54 proc. lėšų (buvo 2,80 

proc., p. 76); 

9.1.2.2.2. VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

skiriama 1,50 proc. lėšų (buvo 1,64 proc., p. 77); 

9.1.2.3.2. VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ skiriama 2,11 proc. 

lėšų (buvo 2,31 proc., p. 78); 

9.2.1.1.3. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ skiriama 53,94 proc. lėšų (buvo 57,48 proc.). EURI lėšos sudaro 5,69 proc., 

buvo 6.45 proc. Darbo vietų sukūrimas nuo 27 didėja iki 28, vietos projektų skaičius nuo 17 didėja 

iki 18, p. 79); 

9.2.1.1.9. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ didžiausia paramos suma vietos projektui didinama nuo 97 844,67 Eur iki 

125 099,79 Eur, p. 80); 

9.2.1.1.9.1. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ didžiausia paramos suma vietos projektui EURI lėšų suma mažinama nuo 

136 372,00 Eur iki 131 746,00 Eur, ir nepanaudotų EURI lėšų likutis 4 626,00 Eur keliamas į VPS 

priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 3 veiklos sritį 

„Bandomieji sumanūs kaimai“, p. 80); 

9.2.1.1.2.2. VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio  verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ skiriama 14,18 proc. lėšų (buvo 17,27 proc., p. 81); 

9.2.2.1.3. VPS priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ 

skiriama 6,92 proc. lėšų (buvo 7,27 proc., p. 83); 

9.2.2.1.3. VPS priemonės „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ 

skiriama 7,66 proc. lėšų (buvo 8,39 proc., p. 85). 

 

10 dalies „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“ 

10.8.1. panaikintas kvietimas 2 veiklos sričiai; kvietimas „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-

19.2-6) 1 veiklos sritis (p. 92). 

10.9.1. papildyta kvietimai teikti vietos projektų paraiškas: „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-

19.2-6) 1 veiklos sritis ir „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

(LEADER-19.2-7) 3 veiklos sritis (p. 93). 

10.9.2. papildyta punktais:  

1. Bendras VPS įgyvendinimo viešinimas. 

2. 2 ir 3 veiklos susijusios su VPS įgyvendinimo viešinimu (p. 93). 

 

11 dalies „VPS finansinis planas“ ir „VPS administravimo išlaidų finansinis planas“: 

pakeisti papunkčiai 11.1., 11.1.1., 11.1.2. ir 11.2., 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4., 11.2.5., 11.2.6., 

11.3.1., 11.3.2., 11.3.3,11.4., 11.4.1., 11.4.2.  (p. 94 - 96). 

 

12 dalies „VPS įgyvendinimo rodikliai“: 
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pakeisti papunkčiai 12.1.1., 12.1.1.1., 12.1.1.2., 12.1.7., 12.1.7.1., 12.1.7.2., 12.1.8., 12.1.8.1., 

12.1.9., 12.1.9.1., 12.1.10., 12.10.1. – 12.10.5., 12.1.11., 12.1.11.1., 12.1.12., 12.1.12.1., 12.2.1.1.  

(p. 97 - 99). 

 

Patikslintas turinys, (p. 2). 

2.2. 

 

 

Numatomas VPS keitimo poveikis VPS įgyvendinimui  

Pažymėkite ženklu „X“, pasirinkę planuojamo VPS pakeitimo poveikį apibūdinantį teiginį.  

Užpildykite tik tą langelį, kuris yra aktualus VPS keitimui. Neigiamą poveikį VPS įgyvendinimui 

turintys pakeitimai yra neleidžiami. 

Teigiamas  Neutralus  

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

Pilnai įsisavintos VPS skirtos lėtos ir sėkmingai 

įgyvendinta VPS. 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.3. 

Numatomas VPS keitimo poveikis VPS rodikliams 

Pažymėkite ženklu „X“, pasirinkę planuojamo VPS pakeitimo poveikį apibūdinantį teiginį.  

Užpildykite tik tą langelį, kuris yra aktualus VPS keitimui. 

Teigiamas   Neigiamas  Neutralus  

Trumpai pagrįskite teiginį  

Perkėlus lėšas iš priemonės  

„Ūkio ir verslo plėtra“ 2 veiklos 

srities į priemonės 1 veiklos 

sritį bus sukurta daugiau darbo 

vietų ir įgyvendinta daugiau 

projektų. 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

 

3. 
INICIJUOJAMĄ VPS KEITIMĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS (pildoma, kai VPS 

keitimą inicijuoja VPS vykdytoja) 

3.1. Vardas, pavardė Loreta Rubežienė 

3.2. Pareigos Pirmininkė 

3.3. Data 2022-09- 

3.4. Parašas ir antspaudas  

______________ 


