
 

 

 

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) Rokiškio rajono 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. 
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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  

1.13. VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas  

 

2.1. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.1.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.2. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.2.4.5. 

Keičiama Priemonės „Kultūros ir gamtos paveldas“ (LEADER-19.2-7)  veiklos srities: „Parama 

investicijoms į kultūros paveldo objektus ir saugomas teritorijas bei jų įveiklinimą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.6) VPS eilutė, išbraukiant iš specialiųjų reikalavimų pareiškėjams ir vietos 

projektams dalies reikalavimą dėl minimalaus projekto kontrolės laikotarpio. 

 

Poreikio pagrindimas – dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -

VP Taisyklės) pakeisto papunkčio 6.32, kuris reglamentuoja trumpesnį vietos projekto kontrolės 

laikotarpį (3 m.).  

Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, VPS prie specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas 5 m. kontrolės laikotarpis. VVG I kvietime kvietė teikti 

paraiškas pagal šią priemonę, bet paraiškų nesulaukta. Todėl atsirado poreikis peržiūrėti pareiškėjo 

įsipareigojimus, pritaikant juos pagal įsigaliojusią taisyklių redakciją. 

 

2.1.2. 

 

 

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 x Neutralus  
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Keitimas mažina riziką, kad VPS priemonė bus 

neįgyvendinta dėl pareiškėjui tenkančių per 

didelių įsipareigojimų. Todėl keitimas turi 

teigiamą poveikį VPS, nes stiprina prielaidas 

sėkmingai įgyvendinti priemonę. 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.1.3. 

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  x Neigiamas  Neutralus  

Numatytas keitimas turi 

teigiamą poveikį priemonės 

rodikliams, nes sukuria 

tvarias prielaidas jiems 

įgyvendinti.  

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.2. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.2.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.3. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.3.4.5. 

Keičiama priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) veiklos srities: „Parama investicijoms į socialinę, kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, 

turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios organizuojamos apjungiant vietos savanorių 

iniciatyvas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5.1) VPS eilutė, išbraukiant iš specialiųjų reikalavimų 

pareiškėjams ir vietos projektams dalies reikalavimą dėl minimalaus projekto kontrolės 

laikotarpio. 

 

Poreikio pagrindimas – dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -

VP Taisyklės) pakeisto papunkčio 6.32, kuris reglamentuoja trumpesnį vietos projekto kontrolės 

laikotarpį (3 m.).  

Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, VPS prie specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas 5 m. kontrolės laikotarpis. Keitimo poreikis kyla 

siekiant suvienodinti VPS priemonių bendrąsias sąlygas, pritaikant jas pagal įsigaliojusią taisyklių 

redakciją. 

 

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 x Neutralus  

Keitimas mažina riziką, kad VPS priemonė bus 

neįgyvendinta dėl pareiškėjui tenkančių per 

didelių įsipareigojimų. Todėl keitimas turi 

teigiamą poveikį VPS, nes stiprina prielaidas 

sėkmingai įgyvendinti priemonę.  

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.2.3. 

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  x Neigiamas  Neutralus  

Numatytas keitimas turi 

teigiamą poveikį priemonės 

rodikliams, nes sukuria 

tvarias prielaidas jiems 

įgyvendinti.  

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 
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2.3. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.3.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.5. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.5.4.5. 

Keičiama priemonės „Ūkio ir verslo plėtra (kodas LEADER-19.2-6)  veiklos srities: „Parama 

verslui pradėti “ (kodas LEADER-19.2-6.2)  VPS eilutė, išbraukiant iš specialiųjų reikalavimų 

pareiškėjams ir vietos projektams dalies reikalavimą dėl minimalaus projekto kontrolės 

laikotarpio. 

 

Poreikio pagrindimas – dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -

VP Taisyklės) pakeisto papunkčio 6.32, kuris reglamentuoja trumpesnį vietos projekto kontrolės 

laikotarpį (3 m.).  

Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, VPS prie specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas 5 m. kontrolės laikotarpis. VVG I ir II kvietimuose 

kvietė teikti paraiškas pagal šią priemonę, bet gautų paraiškų skaičius lūkesčius nuvylė – gautos 

vos 3 vietos projektų paraiškos. Todėl atsirado poreikis peržiūrėti pareiškėjo įsipareigojimus, 

pritaikant juos pagal įsigaliojusią taisyklių redakciją. 

 

2.3.2. 

 

 

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 x Neutralus  

Keitimas mažina riziką, kad VPS priemonė bus 

neįgyvendinta dėl pareiškėjui tenkančių per 

didelių įsipareigojimų. Todėl keitimas turi 

teigiamą poveikį VPS, nes stiprina prielaidas 

sėkmingai įgyvendinti priemonę. 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.3.3. 

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  

Numatytas keitimas turi 

teigiamą poveikį priemonės 

rodikliams, nes sukuria 

tvarias prielaidas jiems 

įgyvendinti.  

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.4. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.4.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.5. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.5.4.5. 

Keičiama priemonės „Ūkio ir verslo plėtra (kodas LEADER-19.2-6)  veiklos srities: „Parama 

verslui pradėti “ (kodas LEADER-19.2-6.2)  VPS eilutė, redaguojant specialiųjų reikalavimų 

pareiškėjams ir vietos projektams dalies reikalavimą dėl ekonomiškai pagrįsto verslo plano. 

Keičiama nuoroda į teisės aktą - Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdų, administravimo taisyklių (2016-09-21, Nr.3D-544) aktuali redakcija. 

    

Poreikio pagrindimas – dėl  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -VP 

Taisyklės) pakeisto papunkčio 23.1.5., kuris apibūdina verslo plano ekonominio gyvybingumo 

kriterijus per VPS įgyvendinamiems vietos projektams. 

 

Pataisymas yra techninio pobūdžio. Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės 

aktais, VPS prie specialiųjų reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas teisės aktas: Ūkio subjektų, 

siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse (2014-07-28, Nr. 3D-440).  
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2.4.2. 

 

 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

Keitimas yra techninio pobūdžio, nurodant 

galiojantį aktualų teisės aktą. 

 

2.4.3. 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Keitimas yra techninio 

pobūdžio, nurodant galiojantį 

aktualų teisės aktą.  

2.5. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.5.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.5. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.5.5.5. 

Keičiama priemonės „Ūkio ir verslo plėtra (kodas LEADER-19.2-6)  veiklos srities: „Parama 

verslui plėtoti  “ (kodas LEADER-19.2-6.4)  VPS eilutė, išbraukiant iš specialiųjų reikalavimų 

pareiškėjams ir vietos projektams dalies reikalavimą dėl minimalaus projekto kontrolės 

laikotarpio. 

 

Poreikio pagrindimas – dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -

VP Taisyklės) pakeisto papunkčio 6.32, kuris reglamentuoja trumpesnį vietos projekto kontrolės 

laikotarpį (3 m.).  

Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, VPS prie specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas 5 m. kontrolės laikotarpis. VVG I ir II kvietimuose 

kvietė teikti paraiškas pagal šią priemonę, bet gauta vos 1 vietos projekto paraiška. Todėl atsirado 

poreikis peržiūrėti pareiškėjo įsipareigojimus, pritaikant juos pagal įsigaliojusią taisyklių 

redakciją. 

 

2.5.2. 

 

 

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 x Neutralus  

Keitimas mažina riziką, kad VPS priemonė bus 

neįgyvendinta dėl pareiškėjui tenkančių per 

didelių įsipareigojimų. Todėl keitimas turi 

teigiamą poveikį VPS, nes stiprina prielaidas 

sėkmingai įgyvendinti priemonę.  

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.5.3. 

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  x Neigiamas  Neutralus  

Numatytas keitimas turi 

teigiamą poveikį priemonės 

rodikliams, nes sukuria 

tvarias prielaidas jiems 

įgyvendinti.  

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.6. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 
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2.6.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.5. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.5.5.5. 

Keičiama priemonės „Ūkio ir verslo plėtra (kodas LEADER-19.2-6)  veiklos srities: „Parama 

verslui plėtoti “ (kodas LEADER-19.2-6.4)  VPS eilutė, redaguojant specialiųjų reikalavimų 

pareiškėjams ir vietos projektams dalies reikalavimą dėl ekonomiškai pagrįsto verslo plano. 

Keičiama nuoroda į teisės aktą - Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdų, administravimo taisyklių (2016-09-21, Nr.3D-544) aktuali redakcija. 

    

Poreikio pagrindimas – dėl  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -VP 

Taisyklės) pakeisto papunkčio 23.1.5., kuris apibūdina verslo plano ekonominio gyvybingumo 

kriterijus per VPS įgyvendinamiems vietos projektams. 

 

Pataisymas yra techninio pobūdžio. Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės 

aktais, VPS prie specialiųjų reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas teisės aktas: Ūkio subjektų, 

siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse (2014-07-28, Nr. 3D-440).  

2.6.2. 

 

 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

Keitimas yra techninio pobūdžio, nurodant 

galiojantį aktualų teisės aktą. 

2.6.3. 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Keitimas yra techninio 

pobūdžio, nurodant galiojantį 

aktualų teisės aktą. 

2.7. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.7.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.6. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.6.4.5. 

Keičiama priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)  

veiklos srities: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)  

VPS eilutė, išbraukiant iš specialiųjų reikalavimų pareiškėjams ir vietos projektams dalies 

reikalavimą dėl minimalaus projekto kontrolės laikotarpio. 

 

Poreikio pagrindimas – dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -

VP Taisyklės) pakeisto papunkčio 6.32, kuris reglamentuoja trumpesnį vietos projekto kontrolės 

laikotarpį (3 m.).  

Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, VPS prie specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas 5 m. kontrolės laikotarpis. VVG šios priemonės dar nėra 

pašaukusi, bet suvienodinant strategijoje verslo projektų vykdytojams sąlygas teikia šį keitimą.  

2.7.2. 

 

 

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 x Neutralus  

Keitimas mažina riziką, kad VPS priemonė bus 

neįgyvendinta dėl pareiškėjui tenkančių per 

Trumpai pagrįskite teiginį 
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didelių įsipareigojimų. Todėl keitimas turi 

teigiamą poveikį VPS, nes stiprina prielaidas 

sėkmingai įgyvendinti priemonę. 

 

 

2.7.3. 

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  x Neigiamas  Neutralus  

Numatytas keitimas turi 

teigiamą poveikį priemonės 

rodikliams, nes sukuria 

tvarias prielaidas jiems 

įgyvendinti.  

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.8. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.8.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.6. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.6.4.5. 

Keičiama priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)  

veiklos srities: „Parama socialiniam verslui kurti ir plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1.1)  

VPS eilutė, redaguojant specialiųjų reikalavimų pareiškėjams ir vietos projektams dalies 

reikalavimą dėl ekonomiškai pagrįsto verslo plano. Keičiama nuoroda į teisės aktą - Vietos 

projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdų, administravimo taisyklių 

(2016-09-21, Nr.3D-544) aktuali redakcija. 

    

Poreikio pagrindimas – dėl  Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -VP 

Taisyklės) pakeisto papunkčio 23.1.5., kuris apibūdina verslo plano ekonominio gyvybingumo 

kriterijus per VPS įgyvendinamiems vietos projektams. 

 

Pataisymas yra techninio pobūdžio. Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės 

aktais, VPS prie specialiųjų reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas teisės aktas: Ūkio subjektų, 

siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 

priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse (2014-07-28, Nr. 3D-440).  

2.8.2. 

 

 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

Keitimas yra techninio pobūdžio, nurodant 

galiojantį aktualų teisės aktą. 

2.8.3. 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Keitimas yra techninio 

pobūdžio, nurodant galiojantį 

aktualų teisės aktą. 

 

2.9. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.9.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 9.6. dalis VPS priemonės, turinčios veiklos sritis. VPS eilutė 9.7.4.5. 

Keičiama priemonės „Bendradarbiavimas“ (kodas LEADER-19.2-16)  veiklos srities: „Parama 

bendradarbiavimui (vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei 

vietos rinkoms plėtoti)“ (kodas LEADER-19.2-16.4)  VPS eilutė, išbraukiant iš specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams ir vietos projektams dalies reikalavimą dėl minimalaus projekto 

kontrolės laikotarpio. 
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Poreikio pagrindimas – dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklių aktualioje redakcijoje (2019-02-07 Nr. 3D-64) (toliau -

VP Taisyklės) pakeisto papunkčio 6.32, kuris reglamentuoja trumpesnį vietos projekto kontrolės 

laikotarpį (3 m.).  

Rengiant VPS ir vadovaujantis tuo metu galiojusiais teisės aktais, VPS prie specialiųjų 

reikalavimų pareiškėjams buvo nurodytas 5 m. kontrolės laikotarpis. Lengvinti sąlygas reikia dėl 

kelių priežasčių: pirma, priemonė buvo šaukiama II kvietimu, bet pareiškėjų nesulaukė; antra, 

laikantis nuoseklumo, visoje VPS turėtų būti išlaikyti vienodi bendrieji tinkamumo reikalavimai.  

2.9.2. 

 

 

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 x Neutralus  

Keitimas mažina riziką, kad VPS priemonė bus 

neįgyvendinta dėl pareiškėjui tenkančių per 

didelių įsipareigojimų. Todėl keitimas turi 

teigiamą poveikį VPS, nes stiprina prielaidas 

sėkmingai įgyvendinti priemonę. 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.9.3. 

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  x Neigiamas  Neutralus  

Numatytas keitimas turi 

teigiamą poveikį priemonės 

rodikliams, nes sukuria 

tvarias prielaidas jiems 

įgyvendinti.  

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

2.10. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.10.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 10. Dalis VPS įgyvendinimo veiksmų planas. Keičiamas dėl pasikeitusios realios situaciją 

– 2018 m. neįvyko I kvietimo vietos projektų tvirtinimas ir sutarčių sudarymas, koreguojami 

pagal faktą viešinimo renginiai ir išbraukiami mokymai, nes pareiškėjai nereiškia tokio poreikio. 

Iškilo poreikis 2019 m. pabaigoje įterpti papildomą kvietimą (IV)  - kvietimui pateikti priemonių 

„Ūkio ir verslo plėtra“ bei „Bendradarbiavimo“  II ir III kvietimams planuotas, bet neišnaudotas 

lėšas; dėl įterpto kvietimo keičiasi kitų paskesnių kvietimų numeracija. 

 

Poreikio pagrindimas – antrame kvietime nesulaukta vietos projektų pagal priemonės 

„Bendradarbiavimas“  (kodas LEADER-19.2-16) veiklos sritį „Parama bendradarbiavimui 

(vietos lygio populiarinimo veikla, skirta trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms 

plėtoti)“ (kodas LEADER-19.2-16.4); labai mažai sulaukta vietos projektų į priemonės „Ūkio ir 

verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6 ) veiklos sritis: „Parama verslui pradėti“ (LEADER-19.2-6.2); 

„Parama verslui plėtoti“  (LEADER-19.2-6.4).    

2.10.2. 

 

 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

VPS keičiama, pasikeitus faktinei situacijai. 

Todėl keitimo poveikis yra  neutralus ir 

galutiniam VPS įgyvendinimui įtakos neturi. 

2.10.3. 

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 x 
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Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Dėl numatytų keitimų nei 

finansavimas, nei rodikliai 

nesikeičia, todėl poveikis 

neutralus.  

2.11. INICIJUOJAMI VPS KEITIMAI IR PAGRINDIMAS 

2.11.1. 

Priežastys ir (arba) įgyvendinimo problemos, kuriomis pagrindžiamas pakeitimas 

VPS 11. Dalis VPS įgyvendinimo finansinis planas. Keičiama plano dalies „Indikatyvus VPS 

lėšų poreikis pagal metus“ dėl pasikeitusios realios situacijos ir keičiamo veiksmų plano.  

 

Poreikio pagrindimas:  

plano eilutė „Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. 

nuo vietos projektams numatytos sumos)“ 2018 m. nebuvo įgyvendinta dėl užsitęsusio vietos 

projektų tinkamumo vertinimo; koreguoti reikia ir dėl I – II kvietimų pareiškėjų vangaus 

įsitraukimo. 

Plano eilutė „Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms pagal metus (proc. nuo 

VPS administravimui numatytos sumos)“ koreguoti reikia pagal faktiškai patirtas išlaidas 

(patvirtinti mokėjimo prašymai) ir teikiamą koreguoti VPS sutartį. 

2.11.2. 

 

 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

VPS keičiama, pasikeitus faktinei situacijai. 

Todėl keitimo poveikis yra  neutralus ir 

galutiniam VPS įgyvendinimui įtakos nedaro. 

2.11.3. 

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 x 

Trumpai pagrįskite teiginį  

 

 

 

Trumpai pagrįskite teiginį 

 

 

 

Dėl numatytų keitimų nei 

finansavimas, nei rodikliai 

nesikeičia, todėl poveikis 

neutralus.  

 

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

keitimą inicijuoja VPS vykdytoja) 

3.1. Vardas, pavardė 
Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė 

 

3.2. Pareigos 
Rokiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininkė   

 

3.3. Data 
2019-03-08 

 

3.4. Parašas ir antspaudas  

______________ 


