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1. Vietos plėtros 

strategijos 
pavadinimas 

Rietavo miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. (toliau – Strategija). 

2. Vietos plėtros 
strategijos 
teritorija 

Rietavo miestas 

3. Vietos plėtros 
strategijos 
tikslas 

1. Tikslas: PASKATINTI GYVENTOJŲ UŽIMTUMĄ PER VERSLUMO 
UGDYMĄ IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ RIETAVO MIESTE 
GERINIMĄ. 

4. Vietos plėtros 
strategijos 
uždavinys, 
veiksmas (-
ai), kuriam 
įgyvendinti 
skelbiamas 
kvietimas 
teikti vietos 
plėtros 
pasiūlymus 
(toliau – 
Kvietimas) 

1. 2. Uždavinys: Suteikti Rietavo miesto gyventojams įsidarbinimui reikalingą 
informaciją  bei kompetenciją;  
1.2.2. veiksmas. Įtraukti neaktyvius asmenis (įskaitant jaunus neaktyvius 
asmenis) į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą. 

5. Vietos plėtros 
strategijos 
planuojami 
rezultatai 

Projektai pagal šį kvietimą prisidės prie Strategijos: 
 
1 tikslo efekto rodiklio: Dirbančiųjų dalis paslaugų sektoriaus įmonėse, 



(tikslo, 
uždavinio, 
veiksmo, 
kuriam 
įgyvendinti 
skelbiamas 
kvietimas 

palyginti su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi Rietavo mieste, proc. 
Siekiama reikšmė 2022 metais – 11,5 proc. 

1 tikslo rezultatų rodiklių įgyvendinimo:  

 BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 
6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis - iki 2022 m. pabaigos ne 
mažiau 20 proc. veiklose dalyvavusių asmenų padėtis darbo rinkoje 
pagerės.  

 Materialinės investicijos, tenkančios vienam Rietavo sav. gyventojui, 
eurais per metus - 1415 EUR 2022 m. 

 Naujų paslaugų sektoriaus įmonių steigimosi sparta (per trejus metus  
mieste registruotų įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) - 9,8 2022 m. 

 Savarankiškai dirbančių asmenų skaičius - 395 iki 2022 m. pabaigos. 
 Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių 

(vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 
ESF veiklose, t.y. iki 2022 m. pabaigos 10 proc. veiklose dalyvavusių 
asmenų įsitrauks į savanorystę.  

Projektai privalo prisidėti prie Strategijos 1.2. uždavinio produkto 
rodiklių pasiekimo: 

● Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar 
NVO, skaičius“ - iki 2022 m. pabaigos ne mažiau 4; 

● BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius - 
iki 2022 m. pabaigos ne mažiau 25; 

● Asmenų patobulinusių ar įgijusių profesinius įgūdžius, skaičius - iki 2022 
m. pabaigos ne mažiau 25; 

● Įdarbinti, įtraukti į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį 
mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą asmenys 
- iki 2022 m. pabaigos ne mažiau 10. 
 

6. Kvietimui 
numatytas 
finansavimas 

31 800.00 Eur. 

7. Didžiausia 
galima 
projektui 
skirti 
finansavimo 
lėšų suma 

31 800.00 Eur. 

8. Tinkami 
vietos plėtros 
projektinių 
pasiūlymų 
pareiškėjai 
bei partneriai 

Veiksmas numato remti projektus orientuotus į Rietavo miesto gyventojų 
įsidarbinimo galimybių gerinimą per neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią 
profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą. Planuojamos veiklos: informavimas, 
konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į 
neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos 



atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz.,  profesinis orientavimas, 
motyvavimas imtis aktyvios veiklos). 

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS: 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – vietos plėtros 
strategijoje, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, apibrėžta teritorija, kurioje 
numatyta įgyvendinti vietos plėtros strategiją. 

 viešieji ir privatūs juridiniai asmenys (ar jų filialai, atstovybės), kurių 
veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 
teritorijoje ir kurie veikia ne trumpiau nei 2 metus ; 

 savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, 
administracija. 

 Tinkami pareiškėjai: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944 13 punktas 

IŠIMTIS! 

2 metų veiklos vykdymo reikalavimas netaikomas  miesto VVG ir 
biudžetinėms įstaigoms. 

REIKALAVIMAI PARTNERIAMS: 

 viešieji ir privatūs juridiniai asmenys (ar jų filialai, atstovybės), kurių 
veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 
teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; 

 savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, 
administracija; 

 savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, 
kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija. 

DĖMESIO: Partneriais (ir pareiškėjais) negali būti tie juridiniai asmenys, 
kuriems , kaip jauno verslo subjektams, projekto įgyvendinimo metu bus 
teikiama pagalba verslo pradžiai. 

9. Reikalavimai 
projektams 
(tikslinės 
grupės, 
būtinas 
prisidėjimas 
lėšomis, 
projekto 
trukmė ir kt.), 
remiamos 

 Remiamos veiklos: 
◦ informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, 

įtraukiant į neformalųjį švietimą, praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) 
kultūrinę veiklą 

 Tikslinės grupės: 
 darbingi gyventojai, kurie yra: 
 ekonomiškai neaktyvūs asmenys; 
 bedarbiai (netaikoma neformalaus profesinio mokymo ir praktinių darbo 
įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklų vykdymo atveju). 
 



veiklos, 
tinkamoms 
finansuoti 
išlaidos 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis 
visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), 
išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos 
įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

 
Platesnė informacija apie tinkamas tikslines grupes, remiamas veiklas ir 
tinkamas finansuoti išlaidas pateikiama 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos 
plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše; Nuoroda 
internete:  
https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd/bQMbmQLJnB 
 
Pareiškėjas privalo prisidėti ne mažiau nei 10,5 proc., įnašas galimas ir 
savanorišku darbu. 
 

10. Vietos plėtros 
projektinių 
pasiūlymų 
pateikimo 
terminas  

Nuo 2019 m. kovo 25 d.  
Iki  2019 m. birželio 07 d. 17 val.  
Pateikimo terminas pratęsiamas iki š.m. liepos 01 d. 17 val. 
Parko g. 5 Rietavas 

11. Vietos plėtros 
projektinių 
pasiūlymų 
pateikimo 
būdas 

Projektiniai pasiūlymai turi būti įteikti pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas 
yra juridinis asmuo, vietos projektinį pasiūlymą gali įteikti pareiškėjo vadovas 
arba jo įgaliotas asmuo).  
Teikiama: 
 vietos plėtros projektinio pasiūlymo (su apraše nurodytais priedais) 
originalas;  
 1 kopija;  
 1 elektroninė forma (įrašyta į kompaktinę plokštelę (CD ar DVD) 

12. Kontaktai Nurodomas asmuo kontaktams, į kurį galima kreiptis iškilus klausimams.  
Rietavo miesto VVG projekto administratorė 
tel. 8 448 68 202,  
el.p. rietavomvvg@gmail.com  
Parko g. 5 Rietavas. 

13. Mokymų 
pareiškėjams 
data ir vieta 

Mokymai vietos plėtros projektų rengėjams vyks 2019-04-09. Mokymai vyks 
Rietavo turizmo ir verslo informacijos centre, Parko g. 5, Rietave. 

14. Papildoma 
informacija 

 Nuorodos į Rietavo miesto plėtros strategiją 2016–2022 m., su kvietimu 
susijusius dokumentus ir kita informacija:  
http://rietavomvvg.lt/kvietimai/ ir Rietavo miesto VVG Facebook profilyje. 
Vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas, tapęs projekto 
vykdytoju, įsipareigoja Rietavo miesto vietos veiklos grupei teikti 
informaciją apie stebėsenos rezultatų pasiekimo rodiklius, projekto veiklų 
dalyvius ir jų pasiekimo rezultatus po veiklų įgyvendinimo ir praėjus 6 
mėnesiams po dalyvavimo projekto veiklose, pasiektai reikšmei nustatyti. 

 


