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PRIEDAI

SANTRUMPOS

VVG  - Vietos veiklos grupė;

Strategija - Vietos plėtros 2009-2014 metų  strategija;

LEADER+ - „LAEDER+ pobūdžio priemonė“;

KPP - Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų  programa 

ŽŪM - Žemės ūkio ministerija;

NMA - Nacionalinė mokėjimo agentūra;

NVO - Nevyriausybinė organizacija;

BPD - Lietuvos 2004-2006 m. Bendras programavimo dokumentas;

VšĮ - Viešoji įstaiga;

VO - Visuomeninė organizacija.
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ĮVADAS

Šalyje ilgą laiką augo BVP, sparčiai plėtėsi Lietuvos didmiesčiai, bet nebuvo užtikrinamas 

tolygus atskirų regionų vystymas, nemažėjo socialinis ir ekonominis atotrūkis tarp miesto ir kaimo, 

nes nebuvo vykdomas  integruotas kaimo, kaip socialinės, ekonominės, aplinkosauginės sistemos, 

būklės tyrimas ir strateginis subalansuotos plėtros planavimas.

Įvertindama  susidariusią  situaciją  ir  siekdama sistemiškai  ir  subalansuotai  vystyti  kaimo 

veiklą, Elektrėnų  sav. 2006 m. įsikūrė Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (toliau - VVG). 

VVG jungia 30 narių.  Valdyba sudaryta  iš 13 asmenų. Valdybą sudaro  23 proc. verslo sektoriaus, 

23 proc. vietinės valdžios ir 54 proc. nevyriausybinių organizacijų atstovų. Valdybos sudėtyje 7 

moterys ir 6 vyrai. Moterys nuo bendro valdybos narių skaičiaus sudaro 54 proc., vyrai – 46 proc.  

Dvidešimties  metų  valdybos  narė  Giedrė  Tomkevičiūtė-Kalinauskienė  atstovauja  jaunimo 

interesams. Valdybos sudėtyje yra narė Irena Petkevičienė, kuri yra baigusi Vilniaus universiteto 

Gamtos mokslų fakultetą, įgijusi biologės specialybę, yra  atsakinga už aplinkosaugą.

VVG  atitinka  visus  keliamus  reikalavimus  partnerystei,  lytinės  pusiausvyros  ir  jaunimo  

įtraukimo  į  VVG  veiklą  srityse.  VVG  atstovauja  vientisai  Elektrėnų  sav.  vietos  veiklos  grupės  

geografinei,  administracinei, ekonominei  487,7 km  2 teritorijai,  į kurią nepatenka tik Elektrėnų  

miestas,  ir  jos 14 088  gyventojų interesams.

2008 m. vienas iš svarbiausių VVG uždavinių buvo parengti Vietos plėtros 2009-2014 metų 

strategiją.  VVG  teritorijoje  gyvena  50,5  proc.  savivaldybės  gyventojų.  Teritorijos  ir  gyventojų 

išsidėstymas Elektrėnų sav. rodo, kad sprendžiant darnaus vystymo klausimus savivaldybėje, svorio 

centras persikelia į vietos veiklos grupės teritoriją. 

Rengiant  strategiją  buvo  laikomasi  subalansuoto  ir  darnaus  VVG  teritorijos   vystymo 

principo,  ypatingą  dėmesį  skiriant  žmogiškiesiems  ištekliams,  numatant  plėtros  kryptis 

perspektyviniam laikotarpiui. VVG  strategija parengta vadovaujantis pagrindiniu  Leader principu 

„iš apačios į viršų“ . Strategijos rengimo procese dalyvavo VVG nariai, aktyviai įsitraukė ir vietos 

gyventojai  bei  organizacijos.  Ši  strategija  numato  Elektrėnų  sav.  kaimo gyvenamosios  vietovės 

darnios socialinės, ekonominės, aplinkosauginės plėtros kryptis. 

Strategijoje  numatyta  vietovės  vizija –  Vilniaus  ir  Kauno dvimiesčio  verslo  ir  paslaugų  

centro erdvė su išplėtota turizmo ir poilsio infrastruktūra, ekologiška ir gražia aplinka, išplėtotais  

kaimo verslais, efektyvia ūkine ir socialine veikla VVG teritorijoje, pasiturinčiais aukštos kultūros  

žmonėmis.

           Išskirti du  prioritetai ir numatytos priemonės jų įgyvendinimui:
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1 prioritetas. Bendruomeniškumo ugdymas kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant  

kultūros paveldą: 
1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės  

poreikiams.

2 priemonė. Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų išsaugojimas ir amatų plėtra.

2 prioritetas. Viešosios infrastruktūros  gerinimas ir gyventojų saugumo užtikrinimas:

1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios erdvės sutvarkymas.

2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija ir įrengimas.

3 priemonė. Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir  sutvarkymas. 

4 priemonė. Gyventojų saugumo gerinimas.

Strategijoje išlaikytas suderinamumas su Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Lietuvos 

ūkio  (ekonomikos)  plėtros  iki  2015  m.  strategija,  Nacionaline  darnaus  vystymosi  strategija, 

Regioninės politikos iki 2013 m. strategija, Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007-2013 

m.  strategija  ir  ją  įgyvendinančiomis  Sanglaudos  skatinimo,  Ekonomikos  augimo,  Žmogiškųjų 

išteklių  plėtros  veiksmų  programomis,  Lietuvos  2007-2013  metų  kaimo  plėtros  strategija  bei 

Lietuvos  kaimo plėtros  2007-2013 m.  programa,  Vilniaus  regiono plėtros  planu 2007-2013 m., 

Elektrėnų  savivaldybės  strateginiu  plėtros  planu  iki  2013  m.  bei  papildo  jų  numatytas  plėtros 

kryptis, prioritetus bei priemones. 

Strategija  atitinka  EB  horizontaliąsias  sritis:  darnaus  vystymosi,  lygių  galimybių, 

aplinkosaugos ir informacinės visuomenės.
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I.  VVG VEIKLA

1.1. VVG kūrimosi istorija

Kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos neapėmė visos Elektrėnų  sav. 

teritorijos  ir  gyventojų,  jos  atstovavo  tik  atskirų  socialinių  grupių  ar  teritorijų  interesams. 

Organizacijos, kuri spręstų integruotas kaimo plėtros problemas ir apjungtų NVO, vietos valdžios 

pastangas, nukreiptas vietos darniai plėtrai, savivaldybėje nebuvo.

Lietuvai  įstojus į  Europos Sąjungą,  atsirado galimybė  pasinaudoti  ES valstybių  patirtimi 

įgyvendinant „Leader+ pobūdžio priemonę“.  Leader+ buvo viena iš Europos Sąjungos bendrijų 

iniciatyvų, kurios tikslas – skatinti kaimo plėtrą.  Leader+ veiklos pagrindas yra vietos ištekliai ir 

kaimo gyventojų iniciatyvumas. Pagal šią priemonę remiami kūrybiški plėtros ir kaimo vietovių 

atnaujinimo metodai,  skatinamas  bendradarbiavimas  ieškant  naujų  kaimo plėtros  idėjų.   Norint 

įgyvendinti  minėtas  idėjas,  iškilo  būtinybė  įkurti  organizaciją,  kuri  apjungtų  kaimo  įvairių 

institucijų  veiklą,  siekiant  darnios  integruotos  kaimo  plėtros.  Tuo  tikslu  buvo  nutarta  įsteigti 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupę. 

2006  m.  gruodžio  14  d.  įvyko  steigiamojo  susirinkimo  posėdis,  į  kurį  dalyvauti  buvo 

sukviesti seniūnai, Elektrėnų savivaldybės bendruomenių atstovai, kai kurių Elektrėnų savivaldybės 

administracijos  skyrių  vedėjai.  Steigiamojo  susirinkimo  metu  buvo  pritarta  parengtiems  VVG 

įstatams, pasiūlyti VVG steigėjai: po vieną atstovą iš verslo, bendruomenių ir vietos valdžios srities.

Vietos veiklos grupė Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2007 m. sausio 16 d., tą 

pačią  dieną  buvo patvirtini  ir  VVG įstatai,  kuriais  vadovaujantis  VVG pradėjo  vykdyti  veiklą. 

Elektrėnų  savivaldybės  vietos  veiklos  grupė  jungia  visą  Elektrėnų  savivaldybės  kaimiškąją 

teritoriją. Išrinkta 13 narių valdyba. Šiuo metu Asociacijos veikloje dalyvauja 34 nariai. 

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė yra Lietuvos VVG tinklo narė. 

VVG,  įregistravusi  įstatus,  suformavusi  valdymo  organus,  numačiusi  atskirų  jos  narių 

funkcijas,  pradėjo  savo organizacinę  veiklą.  Minėta  veikla  buvo nukreipta  pačios  organizacijos 

struktūros formavimui, partnerystės ryšių sistemos kūrimui ir stiprinimui. VVG darbas grindžiamas 

pilietiniu  aktyvumu,  lygių  galimybių,  atsakingumo,  pagarbos  bei  sąžiningumo  principais, 

orientuojantis į partnerystės grupės veiklos tęstinumą.

VVG tikslai:

- aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Elektrėnų 

savivaldybėje;
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- telkti  vietos valdžios,  verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas, 

ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

- skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

-  teikti  pasiūlymus  vietos  ir  nacionalinėms  institucijoms  bei  organizacijoms  dėl  kaimo 

plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

- parengti Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos plėtros strategiją;

- organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;

- organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

-  skatinti  grupės  bendradarbiavimą  su  kitomis  visuomeninėmis  nacionalinėmis  ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje. 

VVG  misija –  apjungti  įvairių  socialinių  grupių  interesus,  siekti  suaktyvinti  kaimo 

bendruomenes,  skatinti  jos  narių  gebėjimus  aktyviau  dalyvauti  ekonominėje,  socialinėje, 

aplinkosaugos ir kultūros paveldo priežiūros ir išsaugojimo veiklose, rengti ir įgyvendinti kaimo 

plėtros planus.
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1.2. VVG funkcijos, jų suderinimas su vykdoma veikla

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė jungia visą Elektrėnų savivaldybės gyvenamąją 

vietovę,  išskyrus  Elektrėnų  miesto  teritoriją.  VVG siekia įgyvendinti  Leader metodą,  skatinant 

vietos iniciatyvas ir partnerystes, įtraukiant kaimo bendruomenes, vietos valdžios ir verslo atstovus.

VVG siekia gerinti gyvenimo kokybę ir skatinti kaimo ekonomikos sričių įvairovę naujais 

būdais  ir  metodais  įgyvendinant  strategijas,  tikslingai  panaudojant  viešąją  paramą.  Vienas  iš 

svarbiausių VVG, kaip organizacijos, tikslų yra telkti vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų 

įstaigų bei organizacijų pastangas, ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir 

socialinei gerovei kelti.  VVG, pradėjusi veiklą, visų pirma užmezgė ir plėtė partnerystės ryšius. 

Partnerystė  tarp  įvairių  institucijų  savivaldybėje  plėtojosi  gana  seniai.  Iki  VVG  susikūrimo 

tarpusavyje  patirtimi  keitėsi  kaimo  bendruomenės,  jos  užmezgė  bendradarbiavimo  ryšius  su 

seniūnijomis, savivaldybės teritorijoje esančiomis institucijomis, su kitų rajonų nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir užsienio šalių partneriais. 

VVG pati rodo iniciatyvą ir tęsia glaudų bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis. 

Glaudūs  bendradarbiavimo  ryšiai  palaikomi  su  Elektrėnų  savivaldybe,  seniūnais,  kaimo 

bendruomenėmis, vietos žiniasklaida, darbo birža, verslo partneriais ir kt. VVG bendradarbiavimo 

ryšiai parodyti (1 pav.). Dauguma iš minėtų organizacijų yra VVG nariai ir dalyvauja sprendžiant 

tikslinių grupių problemas.  

                                                       Piliečių iniciatyvų
                                                       grupės, gyventojai

                                     Valdžios                                             Religinės 
                                      institucijos                                           bendrijos                                          

                                                                                                               
                              Apskrities                                                        Darbo birža
                          administracija                                                  
                                                                         VVG                       
                                                                                                                      

                         Sveikatos, socialinės                                                          
                    apsaugos įstaigos                                                     Pramonė,
                                                                                                                  verslas

                            
                             Kultūros, švietimo,                                       Žiniasklaida
                                 sporto įstaigos                                                    
                                                                                                            
                                                                   Asociacijos ir kitos
                                                       

1 pav. VVG  bendradarbiavimas su įstaigomis ir organizacijomis
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VVG valdybos posėdžio metu

VVG atstovai dalyvavo įvairiuose renginiuose: savivaldybėje, seniūnijose, bendruomenėse, 

VšĮ  Turizmo  ir  verslo  informacijos  centre,  kur  pristatė  savo  veiklą  ir  galimybes  įgyvendinti 

projektus per Leader  metodą įvairiose veiklos srityse.

VVG, siekdama įgyvendinti Leader metodą partnerystės pagrindu, sėkmingai vykdė savo,  

kaip organizacijos funkcijas:

- vienijo savanorišką /nevyriausybinį, viešąjį (vietos valdžią) ir privatų sektorius;

-  užtikrino  geresnį,  efektyvesnį  išteklių  nukreipimą  į  tokių  problemų,  kaip  nedarbas,  

socialinė atskirtis, sprendimą;

- suteikė galimybę plėtoti santykius tarp individų ir organizacijų;

-  įtraukė  vietos  gyventojus  ir  skatino  jų  aktyvesnį  dalyvavimą  priimant  sprendimus,  

susijusius su vietos plėtra.

Visos  minėtos  funkcijos  išsamiai  bus  aprašomos,  pateikiant  kitas  VVG veiklos  sritis  ir 

strategijos rengimo eigą. VVG ypač didelį dėmesį skiria darbui su tikslinėmis grupėmis. 

            VVG veiksmai, siekiant įtraukti pažeidžiamus ir atskirtus VVG gyventojus į  kaimo plėtros  

procesus. VVG  turi  tikslą  ugdyti  gebėjimus  ir  sutelkti  kaimo  bendruomenes  vietos  problemų 

sprendimui,  mažinti  socialinę  atskirtį  tarp  įvairių  socialinių  grupių,  ypač  jaunimo,  moterų, 

neįgaliųjų, įtraukiant mažiau aktyvius, socialiai atskirtus kaimo gyventojus tiek atliekant vietovės 

analizę,  tiek  numatant  priemones,  mažinančias  socialinę  atskirtį.  Jaunimo srityje  kartu su VVG 

daugiausia  dirba  Beižionių,  Žebertonių,  Pakalniškių  ir  Abromiškių  bendruomenės,  sprendžiant 

moterų  problemas  aktyviai  veikia  Pastrėvio  ir  Kietaviškių  bendruomenės,  neįgaliųjų  –  Vievio, 

Kazokiškių ir kt.  

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijoje VVG numatė prioritetus bei priemones socialinės 

atskirties mažinimui. 
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Ypač  aktyviai  bendruomenės  dalyvauja  VVG  kultūriniuose  renginiuose,  siekdamos 

integruoti  neįgaliuosius  ir  kitas socialinės  atskirties  grupes į  visuomeninę  veiklą.  VVG veikloje 

aktyviai  dalyvauja Kietaviškių bendruomenės ansamblis ,,Volungė“, Vievio neįgaliųjų ansamblis 

,,Jievaras“, kuris  2008 m. respublikinėje  apžiūroje užėmė I-ąją vietą.  Kazokiškių bendruomenės 

kapela ,,Kazokynė“  koncertuoja ne tik savivaldybėje,  bet ir kasmet dalyvauja televizijos laidoje 

,,Gero  ūpo“.  Pastrėvio  bendruomenės  moterų  ansamblis  koncertuoja  gausiai  rengiamuose 

bendruomenių  renginiuose,  taip  pat  kviečiasi  į  svečius  kaimyninius  ansamblius,  rengia  bendras 

temines vakarones. 

VVG  narė – Katalikiškoji moterų organizacija „Vilties tiltas“  VVG teritorijoje vykdo savo 

funkcijas:  ugdo,  globoja  ir  konsultuoja  jaunas  merginas  ir  moteris,  ruošiant  jas  savarankiškam 

gyvenimui,  socialinės  rizikos ir  socialiai  remtinų  vaikų, jaunimo užimtumo gerinimo,  dorovinio 

ugdymo veiklos srityse. Minėta organizacija VVG teritorijoje vykdė projektą „Bendruomeniškumo 

ugdymas, puoselėjant aplinkos grožį“, dalyvavo Tarptautinio projekto „Regioninė plėtra be sienų ir 

vykdė  (RECOORD)  finansuojamo  Grundtvig  2  projekto  mokymų  bei  praktikos  koordinavimą 

kaimo  vietovėse.  Pagal  šią  programą  organizuotame  seminare  „Bendravimo  psichologija  ir 

konfliktų valdymas“ dalyvavo didelis VVG teritorijos žmonių skaičius. Įgyvendinant šį projektą, 

2008 m.  liepos 5-8 dienomis Lietuvoje lankėsi partnerių iš Lenkijos grupė, atstovaujanti „Kaimo 

plėtros vystymo sąjungą“ (Stowarzyszenie Wspierajace Rozwoj Wsi).

Pagyvenusios  moters  veiklos  centras  „Puriena“  VVG  talkina  padedant  spręsti 

pagyvenusiems  žmonėms  kylančias  problemas,  kaupti,  analizuoti  ir  skelbti  informaciją  apie 

pagyvenusių  žmonių  materialinę  padėtį,  sveikatos  būklę,  psichologines  problemas,  reikalingas 

paslaugas  ir  kt.,  bendradarbiauti  su  kitomis  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  ruošti 

perkvalifikavimo  programas  ir  kursus  dirbantiems  su  pagyvenusiais  žmonėmis,  leisti  literatūrą 

dirbantiems  su  pagyvenusiais  žmonėmis  aktualia  tematika,  organizuoti  kultūrinius  renginius, 

renginius,  padedančius  bendrauti.  Šis  centras  organizuoja  seminarus,  diskusijas,  susitikimus  ir 

šventes, pagalbos grupes žmonėms su negalia, socialinę pagalbą seniems.

Rengiant  strategiją,  minėtų  grupių  atstovai  buvo  įtraukti  į  savo socialinė  grupės  būklės 

analizę ir teikė siūlymus jos gerinimui.

VVG kiekvienais metais planuoja savo veiklą. Einamųjų metų pabaigoje vyksta ataskaitiniai 

susirinkimai, patvirtinama pirmininko ir revizijos komisijos ataskaita. Patvirtinami  atskirų darbo 

grupių  ir  VVG  ateinančių  metų  veiklos  planai.  VVG  veiklos  planas  yra  visų  VVG  narių 

analizuojamas,  jo vykdymas svarstomas susirinkimuose ir, esant reikalui, atliekamas koregavimas.

VVG turi  sukaupusi  didelę  kompetenciją  rengiant  ir  administruojant  projektus.  Kadangi 

projektai  rengiami  atskirų  VVG narių,  svarstomi  ir  tvirtinami  bendruomenių  sueigose,  atskirais 
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atvejais VVG valdyboje, todėl parengti ir įgyvendinti projektai parodo ir VVG, ir atskirų jos narių 

kompetenciją, gebėjimus projektų rengimo,  administravimo ir finansų valdymo srityse.

VVG valdybos  narių rengti  ir  įgyvendinti  projektai  yra  labai  reikšmingi  kaimo teritorijų 

gyventojams.  Dalis VVG narių  parengtų ir įgyvendintų projektų pateikti 1 lentelėje. 

1 lentelė. VVG   parengtų ir įgyvendintų projektų sąrašas 

Eil. 
Nr.

Projekto pavadinimas Įgyvendinimo 
laikotarpis

Projekto vertė, 
Lt

Fondas Pasiekti 
pagrindiniai 

rezultatai
1. ,,VVG veikla 2008 

metais“
2008 m. 850 Savivaldybės 

biudžeto lėšos
Užtikrinta VVG 
veiklos plėtra

2. Beižionių bendruomenės 
projektas „Stiprinam 
kaimo gyventojų 
socialinius įgūdžius“ 
(pirtis)

2006 - 2007 m.

13878

40000

 Žemės ūkio 
ministerija

Kiti rėmėjai

Pastatyta 
bendruomenės 
vaikams ir 
jaunimui pirtis

3. Beižionių bendruomenės 
projektas „Tvarus 
ekologinis 
ūkininkavimas išsaugant 
biologinę įvairovę 
Beižionyse“

2006-2009 m. 57079

80262

Mažųjų 
projektų 
programa 
(MPP)

Baltijos 
labdaros fondas 
(BLF)

Įsigyta veislinių 
gyvulių, 
išsaugota 80 ha 
pievų su 
biologine 
įvairove, suburti 
ūkininkai dalintis 
patirtimi, 
problemomis.

4. Kietaviškių 
bendruomenės projektas 
„Nauja koncertinė 
apranga -  etnokultūrinei 
savimonei“

2008 24 000 Valstybės 
parama kaimo 
bendruomenėms

Įsigyta apranga 
bendruomenės 
kapelos 
dalyviams

5. Žebertonių 
bendruomenės projektas 
„Treniruoklių įsigijimas-
plėtoti kaime kultūrinį ir 
sportinį gyvenimą“

2008 3900 Valstybės 
parama kaimo 
bendruomenėms

Suaktyvėjo 
kultūrinis-
sportinis 
gyvenimas 
Žebertonių 
bendruomenėje

Šaltinis. VVG duomenys.

2007 m. pabaigoje VVG pateikė projektą NMA „Vietos plėtros 2007–2013 metų strategija “ 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama VVG veiklai, įgūdžiams 

įgyti  ir  aktyviai  pritaikyti“  antrosios veiklos srities „Techninė parama kaimo vietovių studijoms 

atlikti,  vietos  plėtros  strategijoms  rengti  ir  (arba)  atnaujinti,  asmenims,  rengiantiems  arba 

atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“, gavo paramą projekto įgyvendinimui.

Siekdami sklandesnio projektų įgyvendinimo, VVG nariai konsultavo projektų vadovus ir 

vykdė projektų priežiūrą.
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1.3. VVG tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

VVG dalyvavimas  VVG  tinklo  veikloje. Lietuvoje  įsikūrusios  VVG plečia  savo veiklos 

sritis, peržengia savo teritorijos ribas ir pradeda glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos ir kitų šalių 

vietos veiklos grupėmis. Šios veiklos koordinavimui Lietuvoje įkurtas vietos veiklos grupių tinklas, 

kuris atstovauja ir gina Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse,  valstybinėse Lietuvos, 

Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose; sudaro sąlygas glaudesniam VVG 

bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės valdymo institucijomis: ŽŪM, NMA, kad racionaliau 

būtų panaudojami ir vystomi VVG potencialai, kaimo plėtra.

VVG į tinklo sudėtį įstojo 2008 m. balandžio 14 d., pažymėjimas Nr. 020. VVG aktyviai 

dalyvauja šio tinklo veikloje. 

Vidaus ir tarptautinis bendradarbiavimas. Programa Leader skirta kaimo plėtrai, skatinant 

vietos  iniciatyvas  ir  įvairių  kaimo  plėtros  dalyvių  partnerystę.  Įsikūrusi  Elektrėnų  sav.  VVG, 

siekdama įgyti patirties ir tobulinti savo veiklą, užmezgė partnerystės ryšius su šalies ir užsienio 

VVG. 

VVG 2007 m. balandžio 6 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Švenčionių rajono vietos 

veiklos grupe ,,Švenčionių partnerystė“, kurioje numatė:

- bendradarbiauti pasikeičiant informacija, rengiant veiklos planus;

- organizuoti susitikimus - seminarus aktualiais VVG darbo organizavimo klausimais;

-  keistis patirtimi rengiant ir įgyvendinant projektus;

- teikti vieni kitiems turimų specialistų pagalbą;

- keistis aktualia informacija;

- rengti  bendrus  vietos  projektus,  esant  galimybei,  kartu  dalyvauti  tarptautiniuose 

projektuose.

Tarptautinis  bendradarbiavimas padeda plėsti  veiklos ribas, sėkmingiau įgyvendinti  VVG 

tikslus ir uždavinius. Jis stiprina  organizacijos gebėjimus,  komunikacijos ir bendravimo įgūdžius. 

Tai  pasidalinimas gerąja patirtimi su ES partneriais, patirties ir žinių perteikimas. 

2008  m.  spalio  3  d.  Elektrėnų  savivaldybės   vietos  veiklos  grupė  Austrijoje  dalyvavo 

tarptautiniame  seminare ,,LEADER programos įgyvendinimas: Čekijos, Austrijos modelis. Vietos 

veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai”. 

Vizito metu VVG nariai susipažino su Austrijos VVG vykdoma veikla, pasisėmė patirties. 

Viena stipriausių LEADER grupių Austrijoje – Bucklige Welt – krašte jungia net 11 gyvenviečių. 

Dalyvauja LEADER programoje jau antrame etape. Pirmojo etapo metu įsisavino 1mln. 200 tūkst. 

eurų,  kaip  patys  sako,  kad  išsaugotų  tai,  ką  turi  gražaus.  Šiaip  mažai  bendraujantys  austrai  į 
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programą subūrė ūkininkus, bendruomenes ir, gavę paramą, sėkmingai vysto kulinarinį bei kultūrinį 

paveldą: augina savo ežeruose žuvis ir jas parduoda vietinėms maitinimo įstaigoms, pievose gano 

galvijus,  kurių  mėsą  taip  pat  be  tarpininkų  parduoda  maitinimo  įstaigoms  arba  prekiauja  savo 

parduotuvėse,  iš  soduose  užderėjusių  obuolių,  vynuogynuose  –  vynuogių,  patys  daro  vyną, 

organizuoja  degustacijos  vakarus  ir  prekiauja  vynu  be  tarpininkų,  daug  dėmesio  skiria  kaimo 

turizmui, miškininkystei, infrastruktūrai ir aplinkosaugai. Vietos veiklos grupė išleido knygą apie 

savo  regioną,  įrengė  alavinių  figūrėlių  muziejų,  kur  bendruomenės  nariai  eksponuoja  surinktas 

figūrėles, keičiasi jomis su kitų regionų alavinių figūrėlių kolekcionieriais. Austrai didžiuojasi, kad 

patalpas muziejui įrengė savo lėšomis ir darbu, o už  Leader programos lėšas įrengtu 64 km ilgio 

pėsčiųjų taku pasivaikščioti  pamėgo ne tik sveiką gyvenseną propaguojantys  austrai  ar  neįgalūs 

žmonės, bet ir šeimininkai su savo augintiniais. Beje, vienu iš projektų austrai ypatingai didžiuojasi: 

jie neįgalius vaikus mokė dirbti ūkyje. 

VVG valdybos narių susitikimas įvyko Bucklige Welt VVG teritorijoje.  Buvo  pasirašyta 

tarptautinio bendradarbiavimo sutartis. 

Susitikimo metu su Bucklige Welt krašto VVG atstovais

Elektrėnų sav. vietos veiklos grupės tikslai sutampa su austrų Bucklige Welt krašto VVG 

vykdoma veikla ir sukaupta patirtimi, todėl sutartyje numatoma keistis patirtimi organizuojant VVG 

veiklą, skatinti ūkininkus, bendruomenes vystyti kulinarinį bei kultūrinį paveldą, gerinti darbą su 

neįgaliais  žmonėmis  VVG  teritorijoje,  daug  dėmesio  skirti  kaimo  turizmui,  infrastruktūrai  ir 

aplinkosaugai.

Minėtų  veiklų  srityse  numatyta  rengti  ir  įgyvendinti  tarptautinį  projektą  ar  projektus  su 

Bucklige Welt krašto VVG (Vorsitzender Bucklige Welt VVG). Sutartis pateikiama 9 priede. 
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1.4. VVG valdymas ir jo struktūra

Vietos veiklos grupės valdymo organai:

Narių visuotinis susirinkimas – didžiausią galią turintis valdymo organas;

Kolegialus vietos veiklos grupės valdymo organas – valdyba;

Vienasmenis  vietos  veiklos  grupės  valdymo  organas  –  pirmininkas. VVG valdymo  organų 

struktūra pateikta 2 pav. 

2 pav. VVG valdymo organų struktūra (pagal  įstatus)

Įstatuose tiksliai apibrėžta valdymo organų pavaldumo hierarchija, funkcijos. Aukščiausias 

valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą ir tvirtina valdymo organų 

funkcijas ir  formavimui  keliamus reikalavimus.  Vykdomoji  valdymo pakopa yra  VVG valdyba. 

VVG valdyba atitinka jos sudarymui keliamus reikalavimus.  Vietos veiklos grupės valdybą sudaro 

23  proc.  verslo  sektoriaus,  23  proc.  vietinės  valdžios  ir  54  proc.  nevyriausybinių  organizacijų 

atstovų (3 pav.).

Valdžios 
atstovai

23%

Verslo atstovai
23%

Social inia i  ir 
ekonominiai  

partneria i  bei 
asociaci jos

54%

3 pav. Valdybos struktūra pagal partnerių sudėtį

1

Asociacijos valdyba

Asociacijos/valdybos  
pirmininkas

Asociacijos narių 
susirinkimas



VVG  sudėtyje  yra  jaunimo  atstovas:  Giedrė  Tomkevičiūtė-Kalinauskienė.  Dirbdama 

Elektrėnų  sav.  administracijoje  ji  glaudžiai  bendradarbiauja  su  visomis  Elektrėnų  savivaldybėje 

registruotomis  nevyriausybinėmis  organizacijomis,  priklauso moksleivių ir  jaunimo organizacijai 

,,Idėja“, dirba prevencinį darbą, organizuoja renginius, išvykas ir stovyklas Elektrėnų sav. jaunimui.

Valdyboje  išlaikyta lyčių pusiausvyra, t.y.  moterų ir vyrų santykis sudaro 54 proc. ir 46 

proc.   VVG  sudėtyje  yra   asmuo,  kompetentingas  aplinkos  apsaugos  klausimais  –  Irena 

Petkevičienė. 62 proc. narių turi kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus pagal neformaliojo tęstinio 

profesinio  mokymo  programą „Vietos  veiklos  grupės  kūrimo ir  Leader  + pobūdžio  priemonės 

strategijos  rengimo  principai“.  Visi  nariai  aktyviai  dalyvauja  visuomeninėje  veikloje.  Valdybos 

narių sudėtis ir atstovavimo pagrindas parodyta 2 lentelėje.

2 lentelė. Vietos veiklos grupės valdyba 

Eil. 
Nr.

Vardas, 
pavardė

Gyvenamo-
ji vieta

Gimi-
mo 

metai

Darbovietė, 
pareigos/

Visuomeninė 
veikla

Atstovavimo pagrindas 
Juridinio asmens 

pavadinimas,  kodas, 
adresas

Socialiniai, ekonominiai partneriai ir asociacijos 54 proc.
1. Stasys 

Virganavičius
Kazokiškių 
k., Elektrėnų 
sav. 

1954 VAVA Elektrėnų 
žemėtvarkos sk. 
vyr.specialistas,
Kazokiškių 
bendruomenės 
pirmininkas

Kazokiškių bendruomenė, kodas 
181641591, 2006-12-11 
susirinkimo protokolas 
Nr.16 ,Kazokiškių kaimas, LT - 
21354

2. Arūnas 
Kanapeckas

Naujoji g. 10, 
Pastrėvio k., 
Elektrėnų 
sav.

1963 Pastrėvio 
seniūnas

Pastrėvio bendruomenė, kodas 
281704950,
2009-09-04 susirinkimo 
protokolas Nr. 4, Pastrėvio 
kaimas

3. Irena 
Petkevičienė

Kietaviškių 
k., Elektrėnų 
sav.

1960 Verslininkė
Kietaviškių 
bendruomenės 
narė

Kietaviškių bendruomenė, kodas 
181704045, susirinkimo 
protokolas 2006-12-13, 
Bažnyčios g. 24, Naujųjų 
Kietaviškių kaimas, LT - 21412 

4. Algimantas 
Kazbaras

Geibonys, 
Elektrėnų 
sav.

1935 Elektrėnų 
bendruomenės 
narys

Elektrėnų bendruomenės 
iniciatyvų centro valdybos ir 
piliečių interesų atstovavimo 
taryba, kodas 181637550 Taikos 
g. 6A , Elektrėnai, 2006-12-11 
protokolas

5. Vytautas 
Urbonas

Vievininkų k. 
II, Elektrėnų 
sav.

1959 Vievio kultūros 
centras, ūkvedys
Vievio 
bendruomenės 
,,Santalka“ 
pirmininkas

Vievio bendruomenės ,,Santalka“ 
valdybos posėdis 2006-12-12 
protokolo Nr. 6, kodas 
300031244, Vilniaus g. 53, 
Vievis

6. Veronika 
Tamošiūnienė

Gilučių k., 
Elektrėnų 
sav.

1958 Bibliotekos 
vedėja
Gilučių 
seniūnijos tarys 

Gilučių seniūnijos taryba, 2006-
12-12, protokolo Nr. 3, Neformali 
visuomeninė organizacija, 
Gilučių kaimas, LT – 26131, 
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narė Elektrėnų sav.
7. Algis Ališauskas Beižonių k., 

Elektrėnų 
sav.

1964 Elektrėnų sav. 
administracijos 
viešųjų pirkimų 
organizatorius,
Beižionių 
bendruomenės 
narys

Beižionių bendruomenė kodas 
181638086, susirinkimo 
protokolas 2006-12-11
Beižionių kaimas, LT – 21320, 
Elektrėnų sav.

Verslo atstovai, 23 proc.
8. Elvyra 

Vinickienė
Dvaro g. 2, 
Elektrėnai

1964 Fizinis  asmuo – 
dirbantis pagal 
verslo liudijimą, 
paskirtis - kaimo 
turizmas ,  Nr 
V0734854
Kapelos 
,,Runga“ dalyvė

Fizinis asmuo, 
Dvaro g. 2, Elektrėnai

9. Vytas Puronas Kurkliškių k., 
Vievio sen.

1971 Ūkininkas Fizinis asmuo, 
Kurkliškių k., Vievio sen. Vievis, 
LT - 21381

10. Julija Kirkilienė Trakų g. 8-
52, 
Elektrėnai

1951 ,,Elektrėnų 
kronikos“ 
redaktorė

UAB „Elektrėnų kronika“, į/k 
281642160,  akcininkų 
susirinkimo 2006-12-11 
protokolas, Trakų g. 20 - 2,
LT- 26118, Elektrėnai

Vietos valdžios atstovai, 23  proc.

11. Vytas Barzdaitis Ežero g. 5, 
Semeliškės, 
Elektrėnų 
sav.

1958 Semeliškių 
seniūnas.
Semeliškių 
bendruomenės 
narys

Administracijos direktoriaus 2007 
01 10 įsakymas Nr.03V-15a, 
Elektrinės g. 8
LT-26108 Elektrėnai

12. Danutė  
Aleksiūnienė
VVG pirmininkė

K.Paaliosės 
k. Kazokiškių 
sen.Elektrėnų 
sav.

1952 Viešųjų ryšių ir 
strateginio 
planavimo 
skyriaus vedėja 
Visuomeninės 
organizacijos 
,,Dvimiestis“ 
valdybos narė

Administracijos direktoriaus 2007 
06 10 įsakymas Nr.03V-283a, 
Elektrinės g. 8
LT-26108, Elektrėnai

13. Giedrė 
Tomkevičiūtė-
Kalinauskienė

Šarkinės g. 
21-18, 
Elektrėnai

1986 Vyr. specialistė 
darbui su
vyriausybinėmis 
ir nevyriausybi-
nėmis org.
Moksleivių ir 
jaunimo 
organizacijos 
,,Idėja“ vadovė

Administracijos direktoriaus 2007 
01 10 įsakymas Nr.03V-15a, 
Elektrinės g. 8
LT-26108, Elektrėnai

1



VVG savo veiklą vykdo laikydamasi konfidencialumo ir objektyvumo. Valdyba reguliariai 

posėdžiauja,  vykdo  priimtų  nutarimų  vykdymo  kontrolę,  periodiškai  peržiūri  VVG  veiklos 

efektyvumą bei imasi priemonių, gerinant savo veiklą.

VVG naujų narių priėmimo ir išstojimo tvarka. VVG veiklą, jos formavimą ir naujų narių 

priėmimą  reglamentuoja  įstatai.  Pagal  įstatus  vietos  veiklos  grupės  nariu  tampa  asmuo,  raštu 

pateikęs norą tapti vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį.  Tapti VVG nariais 

savo atstovus gali  deleguoti  juridiniai  asmenys,  Elektrėnų savivaldybės  administracija,  verslo ir 

nevyriausybinės organizacijos ir kt.  asociacijos. Pagal įstatus nauji  VVG nariai priimami, pasiūlius 

ne mažiau kaip dviems vietos veiklos grupės nariams ir jų narystei veiklos grupėje pritarus narių 

susirinkimo sprendimu.

Stojamųjų įnašų ir nario mokesčių mokėjimo tvarka yra tvirtinama atskiru dokumentu. VVG 

valdyba, formuodama VVG sudėtį, stengiasi, kad dominuotų juridinių vienetų atstovai. Skatinama 

naujai susikūrusias kaimo bendruomenes, seniau veikiančias nevyriausybines organizacijas ir kitus 

juridinius kaime esančius vienetus tapti VVG nariais ir deleguoti savo atstovą į VVG narių tarpą. 

Vedamos derybos su vietos valdžios vadovais, kad jie į VVG valdybą, kaip partnerius, deleguotų 

pareigingus, jaučiančius atsakomybę už kaimo ateitį administracijos darbuotojus. Laikantis tų pačių 

nuostatų į valdybos sudėtį įtraukiami ir verslo atstovai.

Taip  pat  VVG narys  gali  būti  pašalintas  iš  VVG,  jeigu  jo  veikla  prieštarauja  Lietuvos 

Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti VVG nustatytus tikslus ir uždavinius ar vykdyti jos 

funkcijas, jei jis atskleidė konfidencialią informaciją ar kitaip šiurkščiai pažeidė asociacijos įstatus, 

vidaus  darbo taisykles,  be  pateisinamos  priežasties  nesumokėjo  vietos  veiklos  grupės  nustatytų 

nario mokesčių.  Veiklos grupės narių sprendimas dėl veiklos grupės nario pašalinimo priimamas ne 

mažesne kai 2/3 visų susirinkimo narių balsų dauguma. 

Išstojęs  arba  pašalintas  VVG narys  praranda  visas  VVG nario  teises,  kurios  numatytos 

įstatuose. Pašalintas narys negali būti renkamas į VVG valdymo organus, praranda teisę dalyvauti 

priimant  sprendimus.  Jam lieka  teisė  kaip  vietovės  atstovui  pareikšti  savo  nuomonę,  dalyvauti 

organizuojamuose viešuose susirinkimuose, konferencijose, tačiau neturi teisės balsuoti. Jis, kaip ir 

kiekvienas  vietos  juridinis  arba fizinis  atstovas,  turi  teisę teikti  projektus,  pretenduoti  į  paramą, 

tačiau  pašalinus  iš  VVG ir  pripažinus  jo  neveiklumą  vietos  veiklos  grupėje,  parama  gali  būti 

neteikiama VVG valdybos sprendimu.

Sprendimų priėmimas. VVG įstatuose apibrėžta valdymo sistema ir nustatytas kiekvieno 

valdymo organo sprendimų priėmimo reglamentas:  visuotinio narių susirinkimo, VVG valdybos, 

pirmininko (2 priedas). 
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VVG  skatina  lygias  galimybes  ir  įvairovę  savo  veikloje:  atlikdama  poreikių  vertinimą, 

konsultuojasi  su bendruomene,  skirstydama išteklius  priemonėms ir  tikslinėms  grupėms,  priima 

sprendimus bendraudama su visuomene.

VVG  įstatuose  apibrėžta  valdymo  sistema  ir  nustatytas  kiekvieno  valdymo  organo 

sprendimų  priėmimo  reglamentas:  visuotinio  narių  susirinkimo,  VVG  valdybos,  pirmininko. 

Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus yra svarbi demokratinės bendruomenės sėkmingos 

raidos  sąlyga.  Bendruomenės  įtraukimas  leidžia  nustatyti  visuomenės  prioritetus  ir  poreikius, 

padeda  VVG  visapusiškai  išnagrinėti  vietovės  problemas,  suteikia  papildomos  informacijos. 

Visuomenės įtraukimas į planavimo ir sprendimų priėmimo  procesą didina gyventojų pasitikėjimą 

savo jėgomis,  vietos  valdžia,  gerina  jos  įvaizdį,  užtikrina  bendruomenės  pritarimą  ir  paramą ją 

įgyvendinant.  Įstatuose  numatytos  narių  teisės  sudaro  prielaidas  demokratiniam  valdymui  ir 

kolegialiam valdymo sprendimų priėmimui. VVG narys turi teisę teikti pasiūlymus, dalyvauti VVG 

visuotiniuose susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise, gauti informaciją apie VVG veiklą.

Kiekvienas ruošiamas priimti sprendimas derinamas su vietos gyventojais, t. y. svarstomas 

bendruomenių,  suinteresuotų  socialinių  žmonių  grupių  sueigose,  pasiekus  bendrą  sutarimą,  yra 

svarstomas  VVG  valdymo  organuose  ir  priimamas  galutinis  sprendimas.  Valdybos  sprendimai 

priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos sprendimai teisėti, jei valdybos posėdyje dalyvauja ne 

mažiau kai 2/3 narių.

Valdybos  priimami  sprendimai  protokoluojami.  Apie  valdybos  priimtus  sprendimus 

sekretorius informuoja visus VVG narius elektroniniu paštu išsiųsdamas jiems posėdžio protokolą. 

VVG remiasi demokratinėmis  valdymo ir sprendimų priėmimo  nuostatomis ir vadovaujasi 

principais:  dalyvavimas  priimant  sprendimus,  sprendimų  vykdymo  kontrolė,  skaidrumas, 

konsensuso  siekimas.  Sprendžiant  klausimus,  kuriuose  galimi  interesų  konfliktai,  suinteresuoti 

nariai  informuoja apie tai VVG valdybą,  savanoriškai nuo šio klausimo sprendimo nusišalina ir 

kitaip nedaro įtakos sprendimui. 

VVG  savo  veikloje  yra  sukūrusi  lanksčią  ir  skaidrią  struktūrą,  kuri  suteikia  visiems 

dalyviams lygias teises dalyvauti jos veikloje,  apsisprendimo laisvę priimant sprendimus. 

Valdybos nariai yra atsakingi, kad VVG veikla būtų sėkminga. 

Priimant sprendimą kiekviename valdymo lygmenyje, atliekami procedūriniai parengiamieji 

darbai. VVG naudoja sprendimų priėmimo etapus.  Pirmiausia yra atliekama ruošiamo nagrinėti 

klausimo situacijos analizė, parengiamas  nutarimo projektas. Likus 10 dienų iki VVG valdybos 

posėdžio arba visuotinio susirinkimo, parengta medžiaga perduodama suinteresuotiems asmenims, 

laukiama  pasiūlymų parengtam projektui  tobulinti.  Galutinis  sprendimas priimamas  prioritetine 

tvarka, naudojami apibrėžti sprendimų atrinkimo kriterijai, pvz., problemos aktualumas, gyventojų 

skaičius, kuris naudosis parama ir kt.  
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Einamieji  organizaciniai  sprendimai  priimami  numatytos  kompetencijos  ribose. 

Pasitarimuose yra aptariami visi iškylantys klausimai ir priimami sprendimai. 

Konfliktų  sprendimas. VVG  jungia  įvairius  juridinius  ir  fizinius  asmenis.  Jos  misija  – 

integruotai  spręsti darnios kaimo plėtros klausimus kaimo vietovėje. Priimant  sprendimą, VVG 

susiduria su atskirų institucijų ir žmonių interesais. Dažnai į to paties klausimo sprendimą žiūrima iš 

skirtingų  pozicijų.  Dėl  minėtos  priežasties  dažnai  įvyksta  konfliktinė  situacija:  nesutaria  dvi  ar 

daugiau pusių. Konfliktai kyla dėl skirtingo sprendžiamo klausimo suvokimo, skirtingų vertybių, 

skirtingų  interesų  ir  psichologinių  poreikių,  ribotų  išteklių,  norint  įgyvendinti  vieną  ar  kitą 

priemonę. VVG turi įtikinti kaimo bendruomenes, valdžios, verslo atstovus apie savo geranoriškus 

siekius ir paramą bendrų tikslų įgyvendinimui. Tam panaudojami tarpusavio pokalbiai, diskusijos, 

viešai  pristatoma VVG veikla,  dabartiniai  ir  ateities  planai.  Visais  atvejais  konfliktuojanti  pusė 

dalyvauja bendrų problemų sprendime. VVG turi pavykti sumažinti konfliktinių situacijų skaičių ir 

užtikrinti  glaudų  bendradarbiavimą  su  visomis  suinteresuotomis  grupėmis,  kolegialiai  priimti 

sprendimus  ir šalinti konfliktų priežastis.

Siekiant  išvengti  interesų  konflikto,  nuspręsta,  kad  kiekvienas  VVG  valdybos  narys, 

įgyvendinant  Leader metodą,  deklaruos  savo  interesus  (nurodoma:  atstovaujamos  organizacijos 

planuojami projektai,  projekto vykdymo vieta,   nario gyvenamoji vieta,  pareigos atstovaujamoje 

organizacijoje ir planuojamame projekte, kt. svarbi informacija). 

Siekdama užtikrinti sprendimų skaidrumą, VVG nustatė, kad svarstant vietos projektus, tie 

VVG  valdybos  nariai,  kurių  interesai  galimai  susiję  su  projekto  rengėjų  interesais,  nuo  vietos 

projektų svarstymo nusišalina. Darbinio posėdžio vaizdas pateikiamas  nuotraukoje.

Posėdžio dalyviai pasitarimo metu
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1.5. VVG narių funkcijos suderintos su jų veikla,  kompetencija ir gebėjimais

Valdybos nariai yra atsakingi, kad VVG veikla būtų sėkminga. VVG savo veikloje siekia 

skaidrumo  ir  atsakomybės,  išlaikydama  visuomenės  pasitikėjimą,  skatindama   NVO  veiklą, 

stiprindama santykius su įvairiomis NVO, vietos valdžios įstaigomis, skatindama suprasti platesnį 

VVG   socialinį  vaidmenį  jos  veikloje.  Tam,  kad  būtų  įgyvendinti  minėti  uždaviniai,  dideli 

reikalavimai  keliami  valdybos  narių  kompetencijai,  jų  vykdomų  funkcijų  apibrėžtumui  ir 

atskaitomybei. VVG  organizacinė ir valdymo struktūra parodyta 4 pav. 
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4 pav. VVG administracinė valdymo struktūra
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VVG administracinėje struktūroje išskirti padaliniai, jų vadovai ir poskyriai, kurie atsakingi 

už vietovės darnią plėtrą ir Leader metodo įgyvendinimą. Kaip kiekviena organizacija, VVG tvarko 

buhalterinę apskaitą, administruoja lėšas, vykdo viešuosius pirkimus ir sklaidą.  Todėl tarp VVG 

narių yra asmenų, kurie atsakingi už minėtas veiklos sritis. Kaip buvo minėta ankščiau, darni plėtra 

apima  ekonominę, socialinę, aplinkosauginę ir kultūrinę veiklą. Be to, VVG išskirtinis bruožas yra 

partnerystės principo išlaikymas įvairiuose lygmenyse.  Todėl VVG turi minėtus  padalinius ir jų 

vadovus. Valdybos narių funkcijos suderintos su jų vykdoma veikla ir  apima visas VVG  veiklos 

sritis. Į  Elektrėnų  vietos  veiklos  grupės  valdybą  išrinkti  aktyvūs,  turintys  vadybos  patirties, 

kompetentingi,  baigę  Leader programos  mokymus  asmenys  iš  verslo  organizacijų,  kaimo 

bendruomenių,  savivaldybės  administracijos.  Pateikiami  VVG  valdybos  narių  kompetencija  ir  

gebėjimai projektų administravimo, viešųjų finansų valdymo, aplinkosaugos ir kt. srityse:

Danutė Aleksiūnienė – VVG pirmininkė, atsakinga už VVG darbo organizavimą,

susirinkimų vedimą, veiklos viešinimą, atstovavimą, ji yra darbo koordinavimo grupės vadovė. 

D.  Aleksiūnienė  darbui  atlikti  turi  reikalingas  žinias  ir  įgūdžius,  sugeba  tai  panaudoti 

atliekant įvairias užduotis, yra komunikabili, sugeba apibendrinti, analizuoti, savarankiškai daryti 

išvadas, pasirinkti problemų sprendimo būdus, puikiai sugeba organizuoti darbą, planuoti savo ir 

sau pavaldžių darbuotojų veiklą,  aktyviai  ir profesionaliai  panaudoti seminaruose ir mokymuose 

įgytas žinias, įgūdžius, geba formuoti VVG įvaizdį, perduoti reikiamą informaciją susitikimų metu, 

reprezentacijų  metu,  atrenka  ir  pateikia  svarbiausią  informaciją  gyventojams,  bendrauja  ir 

bendradarbiauja  su  visuomene,  geba  palaikyti  grįžtamąjį  ryšį,  atliekant  darbus,  pasižymi 

objektyvumu, pareigingumu, pasižymi strateginiu mąstymu,  rodo iniciatyvą.

1997 - 2000 m. D. Aleksiūnienė buvo LR Seimo narė, išrinkta Trakų rinkimų apygardoje. 

Darbo Seime metu  buvo Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narė, 

Darbo politikos pakomitečio pirmininkė, Šeimos ir vaiko reikalų komisijos narė. Rengė įstatymų 

projektus, įstatymų pataisas,  organizavo įstatymų svarstymą Darbo politikos pakomitetyje,  ruošė 

išvadas ir teikė Seimo posėdžiams, atliko parlamentinius tyrimus, daug dėmesio skyrė darbui su 

rinkėjais.

Įgijo patirties tarptautinio bendradarbiavimo srityje:  buvo Lietuvos Respublikos Seimo ir 

Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos delegacijos narė, dalyvavo bendrose sesijose Vilniuje 

ir Varšuvoje. Buvo Tarpparlamentinės ryšių su Vokietija grupės narė,  Parlamentinės moterų grupės 

narė,  dalyvavo  rengiant  Moterų  ir  vyrų  lygių  galimybių  įstatymą. Šiuo  metu  dirba  Elektrėnų 

savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja. Skyriaus paskirtis 

– rengti Elektrėnų savivaldybės strateginės plėtros (ilgalaikės/vidutinės trukmės) planus, vykdyti jų 

įgyvendinimo  priežiūrą,  atnaujinimą,  rengti  tarybos,  mero  ir  administracijos  veiklos  ataskaitas, 
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organizuoti  savivaldybės  pasirengimą panaudoti  ES struktūrinių ir  kitų  fondų paramą,  inicijuoti 

veiklas,  kad  planuojami   projektai  atitiktų   projektus  administruojančių  institucijų  patvirtintus 

projektų finansavimo sąlygų aprašų reikalavimus  ir  planuoti  lėšų poreikį,  organizuoti  veiksmus, 

kurie reikalingi  investicijoms pritraukti iš Valstybės investicijų programos, koordinuoti veiksmus, 

organizuojant  regioninį  ir  tarptautinį  bendradarbiavimą.  Trumpi  biografiniai  duomenys  yra 

paskelbti almanache ,,Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos moterys“. 

Yra išklausiusi kursus ir seminarus: 1999 m.  anglų kalbos kursus, 2001 m. spalio-gruodžio 

mėn. Socialinių darbuotojų rengimo centre kursus „Lietuvos socialinės apsaugos sistema“, 2002 m. 

spalio 1 d. iki  2002 m. gruodžio 19 d.  (124 akad. val.)  Struktūrinių fondų strateginio valdymo 

programos modulius Lietuvos viešojo administravimo institute:viešosios politikos ekonomika – 16 

val., strateginis planavimas ir programų rengimas – 24 val., finansų valdymas – 16 val., paramos 

programos  įgyvendinimas  ir  projekto  ciklo  valdymas  –  16  val.,  finansinė  kontrolė  –  12  val., 

priežiūra  ir  vertinimas  -  16 val.,  derybos,  bendravimas  ir  valdymas  -  24 val.,  2007 m. ,,Vietos 

veiklos grupės (VVG) kūrimo ir  LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai.“ 

Yra baigusi  kompiuterinio raštingumo  (ECDL)  mokymus (7 moduliai). 

Taip pat dalyvavo  seminaruose ES Strateginių fondų, Leader programos klausimais Ūkio, 

Žemės ūkio, Vidaus reikalų  ministerijoje, LR Seime ir kitose institucijose.

Rengė paraiškas arba koordinavo jų rengimą, atliko projektų vadovo funkcijas arba buvo 

projektų  Valdymo  grupės  pirmininkė,  rengė  projektinius  pasiūlymus  ir   koordinavo  projektų 

įgyvendinimą  pagal  BPD  2004-2006:  Elektrėnų  savivaldybės  teritorijos  ir  Širvintų  rajono 

savivaldybės  teritorijos  bendrųjų  planų  parengimas,  Elektrėnų  rekreacinės  turistinės  zonos 

(Energolendo) plėtra, Elektrėnų turizmo infrastruktūros plėtra, projektas „Jaunimo krantas“.

Pagal 2007-2013 ES paramos programas: Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų įkūrimas, 

Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos pastato rekonstravimas,  pagerinant  energetines  charakteristikas, 

Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ modernizavimas, pagerinant energetikos charakteristikas, 

Vievio  pradinės  mokyklos  pastato  rekonstravimas,  pagerinant  energetikos  charakteristikas, 

Elektrėnų miesto Draugystės ir Trakų gatvių rekonstrukcija ir plėtra, projektinės dokumentacijos 

parengimas  vietinės  reikšmės  kelių  ir  gatvių  rekonstravimui,  Elektrėnų  savivaldybės  vietinės 

reikšmės kelio (nuo Bažnyčios g.–Kloniniai Mijaugonys iki sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 1810 

Kloniniai  Mijaugonys–Elektrėnai)  rekonstrukcija,  Projektų,  finansuotinų  pagal  priemonę 

„Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/ trumpalaikiai) 

strateginiai  plėtros  planai“,  Projektų,  finansuotinų  pagal  priemonę  „Prielaidų  spartesnei  ūkinės 

veiklos  diversifikacijai  kaimo  vietovėse  sudarymas“,  Projektų,  finansuotinų  pagal  priemonę 

„Viešosios  turizmo  infrastruktūros  ir  paslaugų  plėtra  regionuose“,  Projektų,  finansuotinų  pagal 

priemonę  „Savivaldybių  institucijų  ir  įstaigų  dirbančiųjų  kvalifikacijos  tobulinimas“,  Projektų, 
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finansuotinų  pagal  priemonę  „Teritorijų  planavimas“,  Projektų,  finansuotinų  pagal  priemonę 

„Vandens telkinių būklės gerinimas“, Ledo rūmų Elektrėnuose plėtra, VVG strategijos parengimas, 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra.

Dalyvavo  Jungtinių  tautų  vykdomame  projekte  „Vietos  plėtros  strategijų  įgyvendinimas 

Lietuvoje:  Viešųjų  paslaugų  teikimo  gerinimas  stiprinant  partnerystės  ryšių  kūrimo  ir  tinkamo 

finansų valdymo gebėjimus“  ir  LR Finansų ministerijos  įgyvendinamame projekte „Andragogų, 

vykdysiančių  savivaldybių  strateginio  plano  sudarymo  ir  programinio  savivaldybių  biudžeto 

sudarymo  mokymus,  parengimas  ir  mokymo  medžiagos  paruošimas”.  Buvo Vokietijos  Šiaurės 

Reino  Vestfalijos  korporacijos  modelio  tarptautinės  programos-seminaro  ,,Moterys  formuoja 

politiką “ vadovė ir dalyvė.

Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė – atsakinga už darbą su jaunimu, VVG veiklos, Leader  

metodo sklaidos grupės vadovė,  sekretorė.  Baigė socialinio darbo studijų krypties studijas  Vytauto 

Didžiojo  universitete.  VVG  valdyboje  atstovauja  jaunimui,  tai  pat  yra  Elektrėnų  savivaldybės 

moksleivių  ir  jaunimo  organizacijos  ,,Idėja“  pirmininkė.  Dirba  Elektrėnų  savivaldybės 

administracijos  Strateginio  planavimo  ir  investicijų  skyriuje  vyriausiąja  specialiste  darbui  su 

vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.  Koordinuoja tarptautinį projektą  „SEMS - 

ilgalaikės  energijos  valdymo  sistema“,  koordinuoja  projektus  pagal  2007-2013  m.  priemonę 

„Kaimų atnaujinimas ir plėtra“.

Dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose:  2007 m. ,,VVG kūrimo ir LEADER+ pobūdžio 

priemonės strategijos rengimo principai“, 2008 m. ,,Kolektyvinių susitarimų rengimas, tobulinimas 

ir  kontrolė“, ,,LEADER programos įgyvendinimas ES šalyse.  Čekijos, Lenkijos modelis:  Vietos 

veiklos  grupių  (VVG)  bendradarbiavimo  veiklos  pavyzdžiai“,  ,,Viešųjų  pirkimų  naujovės: 

praktiniai aspektai“, ,,Kaimo vietovės studija ir plėtra 2008-2014 m.“

Stasys Virganavičius  – atsakingas už VVG švietimo veiklos  kryptį.  Baigęs  Žemės  ūkio 

akademiją,  dirbo  Kazokiškių bendrovės  vadovu,  vyriausiu  agronomu.  Šiuo metu  dirba Vilniaus 

apskrities  viršininko administracijos Elektrėnų žemėtvarkos skyriaus vyresniuoju specialistu,  yra 

Kazokiškių bendruomenės pirmininkas. Nuolatos siekia tobulėti, dalyvauja įvairiuose mokymuose, 

konsultaciniuose kursuose: 2007 m. „VVG kūrimo ir  vietos plėtros strategijos rengimo principai“, 

programos kodas 596131007, 2007 m. ,,ECDL   pagal 4 modulių programą“ ir kt. 

Vytautas Urbonas – atsakingas už  tarpteritorinį  VVG bendradarbiavimą. Ekonominės  

plėtros grupės narys. 1982 m. baigė Žemės ūkio akademiją, įgijęs inžinieriaus specialybę,  pagal 

paskyrimą dirbo Ignalinos rajone. Vėliau grįžo į gimtąjį Vievį, dirbo Vievio paukštyne, vadovavo 

lesalų cecho statybai, buvo AB ,,Vievio šalpa“, vėliau perregistruotos į Kredito uniją, pirmininku. 

Dalyvauja  visuomeninėje  veikloje,  yra  Vievio  bendruomenės  ,,Santalka“  pirmininkas.  Taip  pat 
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domisi  žaliąja  gamta,  jos  išsaugojimu. VVG Dalyvavo  rengiant  kultūrinius  bei  bendruomenės 

veiklos projektus.

Kvalifikacijos  kėlimas: Dalyvavo  kursuose  2007  02  06  „Vietos  veiklos  grupės  (VVG) 

kūrimo ir  vietos  plėtros  strategijos  rengimo principai“,  2008 03 16 „Trišalių  tarybų  veikla,  jos 

principai“,  2008 05 08 „Lietuvos darbo biržose e. paslaugos“, 2008 m. spalio 19-24 d. „Leader 

programos  įgyvendinimas:  Čekijos,  Austrijos  modelis.  Vietos  veiklos  grupių  (VVG) 

bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“.

Laima  Tidikienė  –  atsakinga  už  kultūrinės  VVG  veiklos  kryptį. Baigusi  Žemės  ūkio 

akademiją 32 metus dirbo Pastrėvio kolūkio, vėliau Žemės ūkio bendrovės ,,Pastrėvys“ agronome. 

Pastrėvyje  įkūrė  bendruomenę,  buvo  išrinkta  pirmininke,  sukūrė  folklorinį  ansamblį  ,,Volasta“. 

Apie  ansamblio  dalyves  išleido  apybraižų  rinkinį.  Aktyvi  Pastrėvio  bendruomenės  narė:  nuolat 

dalyvauja mokymuose, seminaruose, susitikimuose. 

Algimantas Kazbaras – atsakingas už VVG darbą su bendruomenėmis. Baigęs Vilniaus 

politechnikumą, nuolatos dirbo vadovaujamą darbą Lietuvos elektrinėje, Hidroelektrinės statybos 

darbų  vadovu,  Kauno  energijoje  -  meistru. Prieš  35  metus  grojo  gitara  Elektrėnų  ansamblyje 

,,Svajūnai“  ir  du  kartus  laimėjo  Lietuvos  televizijos  taurę.  Dalyvavo  rengiant  paraišką  VVG 

strategijai parengti bei rengiant bendruomenės paraiškas ir jas įgyvendinant.

Algis  Ališauskas  –  atsakingas  už  viešuosius  pirkimus.  Dirba  Elektrėnų  savivaldybės 

administracijoje  vyriausiuoju  specialistu.  Baigęs  Žemės  ūkio  akademiją  įsigijo  inžinieriaus 

specialybę. Moka rusų, anglų, vokiečių kalbas. Dirbęs mokytoju, vyr. inžinieriumi, mero patarėju. 

Baigęs  mokymus:  „Sėkminga  viešųjų  pirkimų  praktika.  2007  m.  pokyčiai  perkančiosios 

organizacijos veikloje“, ECDL Europos kompiuterio vartotojo kursai, „Viešųjų pirkimų įstatymas. 

Pokyčiai  ir  praktinis  taikymas“,  „Valstybės  tarnautojų  administracinių  gebėjimų  taikyti  Viešųjų 

pirkimų  įstatymo  nuostatas  ugdymas“,  „Valstybės  tarnautojų  administracinių  gebėjimų  taikyti 

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas ugdymas“, „Projektų 

sudarymas ir valdymas“, Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto kursai, Elektrosaugos 

kursai, „Interneto pradmenys“, „Pasėlių deklaravimas ir jų kompiuterinė apskaita“.

Veronika  Tamošiūnienė  –  atsakinga  už  projektų  viešinimą. Socialinės  plėtros  grupės  

vadovė.  Gilučių bibliotekos vedėja, 1982 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą (bibliotek. spec.), 

dirbo Paparčių,  Pajautiškių bibliotekose  vedėja, Paparčių aštuonmetėje mokykloje mokė VII–VIII 

klasių mokinius anglų kalbos ir geografijos. Nuo 1986 Gilučių bibliotekoje dirba vedėja. 1980 m. 

įstojo  į  bibliotekininkų  draugiją.  Nuo  2007m.  Elektrėnų  savivaldybės  vietos  veiklos  grupės 

valdybos  narė.  Viena iš  leidinio “Elektrėnai“  autorių (2006).  Gavo padėkos raštus:  2000 m. už 

nuoširdų ir kūrybingą darbą Kaišiadorių r., 2001 m. - už konkurse „Iš kraičio skrynios“ III-čios 

vietos laimėjimą, 2001 m. už gerą darbą ir kūrybingą bendradarbiavimą su bendruomene. 2002 m. 
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laimėjo  3-čią  vietą   kraštotyros  darbų  konkurse  „Elektrėnų  krašto  istorija  ir  dabartis“,  2003m. 

laimėjo 1-ą vietą konkurse „Biblioteka - informacijos centras“. Kartu su aljansu „Langas į ateitį“  

vedė  kompiuterinio  raštingumo  mokymus  pagal  projektą  „Lietuvos  e.  piliečio  kompiuterinio 

raštingumo pradmenys“. Visą savo kūrybinę energiją atiduoda darbui ir kultūrinei veiklai. Aktyvi 

Gilučių  seniūnijos tarybos  narė.  Renka ir  kaupia  kraštotyrinę  medžiagą  apie  bendruomenę,  joje 

gyvenančius  žmones,  jų  buitį  ir  papročius,  rašo  kaimų  istorijas.  Palaiko  ryšius  su  kraštiečiais 

rašytojais ir meno žmonėmis. Aktyvi visuomenininkė, palaiko ryšį su Koncepto kaimo vaikų globos 

namais. 

Kvalifikaciją kėlė kursuose: 2002 m. „Biblioteka – bendruomenės kultūros ir informacijos 

centras“,  2005  m.  „Projektai  bibliotekose“,  2006  m.  Vilniaus  nuotolinių  studijų  centras 

„Naudojimasis  kompiuteriu ir  bylų  tvarkymas  (XP)“,  2007 m. „Vietos veikos  grupės kūrimo ir 

vietos  plėtros  strategijos  rengimo  principai“,  2007  m.  „Vaikų  skaitymo  procesas  ir  skaitymo 

psichologinis  pažinimas“,  2008 m.  ECDL Europos kompiuterio  vartotojo“,  2008 m. ,,LEADER 

programos  įgyvendinimas  ES  šalyse.  Čekijos,  Austrijos  modelis:  Vietos  veiklos  grupių  (VVG) 

bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“.

Irena Petkevičienė – Aplinkos apsaugos ir  kultūros paveldo grupės vadovė. Baigusi VU 

Gamtos mokslų fakultetą,  įgijo biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikaciją.  Studijų metais  dar 

baigė VU Visuomeninių profesijų fakultetą ir įsigijo gamtos apsaugos organizatoriaus visuomeninę 

specialybę. Pagal paskyrimą dirbo Kietaviškių žuvininkystės ūkyje ichtiopatologe. 1984 m. baigė 

ichtiopatologijos kvalifikacijos kėlimo kursus. 2000 m. baigė buhalterinės apskaitos personalinėse 

įmonėse  ir  kompiuterių  vartotojų  kursus  mokymo  centre  UAB  ,,Naujoji  sistema“.  Tobulinosi 

kursuose  ,,Gyvenamosios  aplinkos  ekologizavimo  problemos“,  ,,Švietimo  vadybos  kokybės 

sistema“.  Dirbo  chemijos  mokytoja,  vėliau  individualios  įmonės  buhaltere.  Į  VVG  delegavo 

Kietaviškių kaimo bendruomenė. Kvalifikaciją kėlė seminare „VVG kūrimo ir plėtros strategijos 

rengimo principai“, mokslinėje praktinėje konferencijoje „Kaimo konkurencingumo stiprinimas“, 

mokymuose  „Kaimo  vietovės  studija  ir  plėtra  2006-2013  m.,  tarptautiniame  seminare  „Leader 

programos įgyvendinimas. Čekijos ir Austrijos patirtis“. Aktyvi bendruomenės narė, kartu su vyru 

dainuoja ansamblyje ,,Volungė“.  Dalyvavo rengiant paraišką VVG strategijai parengti. Dalyvavo 

rengiant kultūrinius bei bendruomenės veiklos projektus.

Julija  Kirkilienė  –  atsakinga  už  viešųjų  renginių  organizavimą. Dirba  laikraščio 

,,Elektrėnų  kronika“  administracijos  vadove-redaktore.  Aktyvi  VVG  narė,  yra  savivaldybės 

verslininkų  ir  vadovų  klubo  valdybos  narė,  Žurnalistų  sąjungos  narė.  Mokėsi  Vilniaus 

pedagoginiame  institute  (dabar  Vilniaus  pedagoginis  universitetas),  vėliau  baigė  Kauno  maisto 

pramonės technikumą (dabar Kauno kolegija), įsigijo duonos kepimo technologo specialybę, 2010 

m. Vilniaus universitete įgijo žurnalistės specialybę. Jos credo: mokytis visą gyvenimą. Dalyvavo 
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visuose  programos  VVG  organizuotuose  vietos  veiklos  seminaruose,  kursuose  savivaldybėje, 

Respublikoje ir už jos ribų. Sertifikatų ir kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų  skaičiuoja dešimtimis. 

Stažavosi  Vokietijoje,  Belgijoje,  Švedijoje.  Yra  dirbusi  mokytoja,  Lietuvos  jūrų  laivininkystėje 

prekybiniuose  laivuose,  duonos  kepimo  technologe,  buvo  įkūrusi  savo  įmonę.  Šiuo  metu  rašo 

straipsnius  ne  tik  į  laikraštį  ,,Elektrėnų  kronika“,  bet  ir  į  respublikinius  elektroninius  portalus. 

Dažnai  straipsniuose  gvildena  kaimo  bendruomenių  problemas.  Yra  aktyvi   Elektrėnų 

bendruomenės,  Šiaurės  šalių  asociacijos  narė.  Trumpi  biografiniai  duomenys  yra  paskelbti 

almanache  ,,Kas  yra  kas  Lietuvoje.  Lietuvos  pasiekimai“  ir  ,,Kas  yra  kas  Lietuvoje.  Lietuvos 

moterys“.

Elvyra Vinickienė – socialinės plėtros grupės narė, atsakinga už darbą su moterimis, su  

socialiai  pažeidžiamų žmonių grupėmis. Elektrėnų savivaldybės VVG valdybos narė,  Elektrėnų 

savivaldybės verslininkų ir vadovų klubo narė. Baigusi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniąją 

muzikos mokyklą (dabar Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija), šiuo metu neakivaizdžiai 

studijuoja VU Filosofijos fakultete,  Socialinio darbo katedroje Socialinį  darbą (IV kursas). Šiuo 

metu  yra  Kaimo  turizmo  sodybos  ,,Laukysta“  savininkė.  2001  m.  gavo  ,,Ūkininko  ūkio 

įregistravimo“ pažymėjimą, nuo 2004 m. - Lietuvos Kaimo Turizmo Asociacijos narė. 2004 10 20 

gavo  pažymėjimą  ,,Etninė  kultūra  Aukštaitijos  regione“.  Dalyvavo  mokymuose  ir  gavo 

kvalifikacijos  tobulinimo  pažymėjimą  „Vietos  veiklos  grupės  (VVG)  kūrimo  ir  vietos  plėtros 

strategijos rengimo principai“. 2007 m. gruodžio 1 d. baigė 30 val. trukmės kursą pagal minimalios 

kompiuterio  raštingumo kvalifikacijos  programą,  laikė baigiamąjį  testą.  2008 m. spalio  19 -  24 

dienomis  dalyvavo  tarptautiniame  kvalifikacijos  kėlimo  seminare  ,,LEADER  programos 

įgyvendinimas: Čekijos, Austrijos modelis. Vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos 

pavyzdžiai“. Sodyba ,,Laukysta“ konkurse ,,Geriausias 2007 metu Kaišiadorių rajono smulkaus ir 

vidutinio verslo atstovas“ buvo pripažinta geriausia kaimo turizmo sodyba. Projekto ,,Kaišiadorių 

rajono verslo aplinkos vadovas“ baigiamojoje konferencijoje skaitė pranešimą ,,Kaimo turizmas: 

verslo  pradžia,  kasdienybe,  pasiekimai“  (2008).  Trumpi  biografiniai  duomenys  yra  paskelbti  

leidinyje  ,,Kas  yra  kas  Lietuvoje.  Žemes  ūkis“.  Laisvalaikiu  groja  Elektrėnų  folkloriniame 

ansamblyje ,,Runga“.

Vytautas  Puronas –  atsakingas  už  tarptautinį  VVG  bendradarbiavimą.  Elektrėnų 

savivaldybės  VVG  valdybos  ir  Vievio  bendruomenės  santalkos  narys,  Lietuvos  geologijos 

muziejaus Vievyje vyr. rinkinių saugotojas - direktoriaus pavaduotojas bei Geologijos ir geografijos 

instituto  inžinierius.  1994 m.  baigė  VU Gamtos  mokslų  fakultete  geologijos  mokslus.  2002 m. 

stažavosi  Jungtinių  Tautų  universitete  Islandijoje,  kur  įgijo  geoterminių  rezervuarų  inžinieriaus 

kvalifikaciją.  Dalyvavo  įvairiuose  tarptautiniuose  moksliniuose  seminaruose,  kongresuose, 

projektuose, susijusiuose su naftos geologija ir geotermine energija. Dirbo AB „Geonafta“ naftos 
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gręžinio  operatoriumi,  Geologijos  instituto  jaunesniuoju  mokslo  darbuotoju,  moksliniu 

sekretoriumi, Lietuvos geologų sąjungos IĮ direktoriumi. Yra Lietuvos geologų sąjungos valdybos 

narys,  Geologinio  švietimo  komisijos  pirmininkas,  Lietuvos  jaunųjų  geologų  renginių 

organizatorius,  moksleivių  ekologinių  konkursų ekspertas.  2001-2005 m.  buvo Amerikos  naftos 

geologų asociacijos (AAPG) Aplinkosaugos ir energetikos skyriaus narys. 2005-2008 m. įvairiuose 

seminaruose tobulino kvalifikaciją: „Vietos veiklos grupės (VVG) vietos plėtros strategijos rengimo 

principai“,  „Ūkininkavimo  pradmenys“.  „Viešųjų  pirkimų  pokyčiai  perkančiosios  organizacijos 

veikloje“, „Muziejų ryšiai su visuomene“, „Muziejų ir ekspozicijų parodų rengimas“, „Darbų sauga 

darbdaviui, jam atstovaujančiam asmeniui“.

Vytas  Barzdaitis  – atsakingas už VVG veiklos  su seniūnijomis koordinavimą. 1981 m. 

baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo zooinžinieriaus kvalifikaciją. Nuo 2006 m. Semeliškių 

seniūnijos seniūnas.   Aktyviai dalyvauja, rengiant kultūrinius bei bendruomenės veiklos projektus. 

Kvalifikacijos  kėlimo  kursai: 2002 m.  ,,Valstybės  tarnautojų  įvadinis  mokymas“,  2003 m. 

„Viešieji pirkimai“, 2004 m. ,,Kaimo plėtra: partnerystės ir kooperacijos įgūdžių ugdymas“, 2004 

m.  ,,Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo 

principai“;  2007 m.  ,,  Vietos  veiklos  grupės  (VVG) kūrimo ir  LEADER+ pobūdžio  priemonės 

strategijos rengimo principai“;  2007 - 2008 m. „Lietuvos savivaldybių seniūnijų administracinių 

gebėjimų ugdymas“, ,,LEADER programos įgyvendinimas ES šalyse. Čekijos- Austrijos modelis: 

Vietos veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai“, „Civilinės saugos mokymai“.

VVG nariai yra išklausę mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su LEADER metodo taikymu. 

Nariai dalyvavo seminaruose vietos veiklos grupės ir kaimo bendruomeninių organizacijų veiklos 

organizavimo, vietos plėtros strategijos įgyvendinimo, tarptautinio bendradarbiavimo klausimais. 

VVG atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystės, lytinės pusiausvyros ir jaunimo  

įtraukimo į VVG veiklą srityse. 

Pagal  VVG  valdymo  struktūrą,  valdybos  narių  profesinę  kompetenciją,  patirtį,  atliktus 

darbus galime daryti išvadas, kad:

1. Valdymo ir administracinė struktūra atitinka VVG iškeltus uždavinius ir narių funkcijos,  

atsakomybė suderintos su VVG veikla.

2. Valdyboje išlaikytos partnerystės proporcijos ir gebama kolegialiai spręsti įvairias kaimo  

problemas.

3. Valdybos narių tarpe yra valdybos narių, kurie dirba aplinkosauginėje srityje.

4. Valdybos  nariui,  atsakingam  už  darbą  su  jaunimu,  talkina  daugelis  valdybos  narių,  

spręsdami jaunimo užimtumo klausimus. Valdybos nariai didelį dėmesį skiria ir turi patirtį darbui  

su tikslinėmis grupėmis, mažiau aktyviais, socialiai atskirtais kaimo gyventojais.

5. Į valdybą įeina asmenys, turintys didelę patirtį viešinimo srityje.
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6. VVG  narių  išsilavinimas,  darbo  ir  visuomeninė   patirtis,  kompetencija,  įgyvendintų  

projektų patirtis rodo, kad asociacija turi gebėjimų ir patirties  projektų administravimo, finansų  

valdymo, bendradarbiavimo su kitomis šalies ir užsienio VVG srityse. 

1.6. VVG veiklos sklaida ir gyventojų aktyvinimo būdai, konsultacijos vietos projektų 
teikėjams 

VVG veiklos sklaida.  VVG, kaip organizacija, sistemingai vykdė informacinę sklaidą apie savo 

veiklą  per  įvairias  informacijos  priemones,  įtraukė  kaimo  aktyvą  į  strategijos  rengimą  ir  jos 

įgyvendinimą.  Laikraščiuose „Elektrėnų  žinios“  ir  ,,Elektrėnų  kronika“, interneto  tinklalapyje 

www.elektrenai.lt buvo  išsamiai  pristatoma  VVG  veikla,  rajono  gyventojai  nuolat  buvo 

informuojami apie Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimą bei kitas vykdomas veiklas. 

VVG informavimo ir viešinimo priemonių suvestinė pateikiama 3 lentelėje.

3 lentelė. VVG   informavimo ir viešinimo priemonių 2006-2008 m. suvestinė 

Eil. 
Nr.

Viešinimo  priemonė Data Rezultatas

1. Straipsnis spaudoje ,,Elektrėnų 
savivaldybės vietos veiklos grupė 
(VVG) parengė ir patvirtino ,,Vietos 
plėtros strategiją 2009-2014 m.“

2009-04-24 Gyventojai informuoti apie Vietos plėtros 
2009-2014  metų  strategijos  parengimą  ir 
naujas galimybes kaimo vietovių plėtrai

2. Straipsnis ,,Vietos veiklos grupės darbo 
rezultatais galėsime tik džiaugtis“

2009-04-24 Gyventojai  informuoti  apie  parengtą  ir 
patvirtintą Vietos plėtros 2009-2014 metų 
strategiją

3. Straipsnis ,,Savivaldybės savaitė. VVG 
organizuotoje konferencijoje buvo 
patvirtinta ,,Vietos plėtros strategija 
2009-2014 m.“

2009-04-24 Gyventojai informuoti apie parengtą ir 
patvirtintą  Vietos  plėtros  2009-
2014  metų strategiją

4. Straipsnis ,,Verslininkai nenori žinoti 
apie verslui palankias sąlygas“

2008-11-21 Gyventojai  informuoti  apie  vykusią 
konferenciją  ir  VVG  pristatytą 
pranešimą.

5. Straipsnis ,,Palankios verslui aplinkos 
kūrimas Elektrėnų savivaldybėje“

2008-11-21 Gyventojai  informuoti  apie  vykusią 
konferenciją  ir  VVG  pristatytą 
pranešimą.

6. Straipsnis ,,Savivaldybės aktualijos. 
Rugsėjo 5 d.“

2008-09-12 Gyventojai  informuoti  apie  Vietos 
plėtros  2009-2014 metų 
strategijos rengimo projektą.

7. Straipsnis ,,Kaimų laukia graži ateitis“ 2009-09-12 Gyventojai  informuoti  apie  Vietos 
plėtros  2009-2014  metų 
strategijos rengimo projektą.

8. Straipsnis ,,Elektrėnų VVG skirta 
finansinė parama Vietos plėtros 
strategijai parengti“

2008-08-01 Gyventojai  informuoti  apie  paramos 
gavimą strategijai rengti.
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VVG,  įgyvendinama  strategiją,  informaciją  apie  VVG  veiklą,  strategijos  įgyvendinimo 

galimybes skleis vykdydama šias priemones: pagamins aiškinamąjį, informacinį stendus. 

VVG numato organizuoti informacinius ir mokomuosius renginius, parodas, konferencijas, 

seminarus,  konkursus,  supažindinimus  su  vietos  ir  šalies  kaimo  plėtros  raida.  VVG viešinimui 

naudos  popierinius  ir  elektroninius  leidinius,  išorines  ženklinimo  priemones  KPP  įvaizdžiui 

formuoti.  Visoms  informavimo  ir  viešinimo  priemonėms  bus  taikomi  techniniai  elementai:  EB 

emblema (vėliava), EB Leader logotipas ir kt.

VVG, administruodama Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimą, numato 

viešinimo priemones, kurios pateiktos 4 lentelėje.  

4 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimo viešinimo priemonės 

Eil. 
Nr.

Viešinimo priemonės Vnt.

1. Informaciniai ir mokomieji renginiai 10
2. Konferencijos 4
3. Parodos 3
4. Seminarai 6
5. Aiškinamieji ir informaciniai stendai 2

Gyventojų  aktyvinimo  būdai,  konsultacijos  vietos  projektų  teikėjams. Įgyvendinant 

strategiją VVG bus atsakinga ir vykdys šias funkcijas:

- informavimą ir konsultavimą (kaimo bendruomenių ir kitų NVO);

- impulso plėtrai suteikimą ir motyvavimą;

- projektų rengėjų kvalifikacijos tobulinimą;

- pagalbos rengiant projektus teikimą;

- tarpininkavimą ir projektų finansavimo galimybių paiešką;

- projektų priežiūrą ir rėmimą.

VVG, gavusi paramą strategijos įgyvendinimui, suformuos administracinį personalą, kurio 

sudėtyje bus projekto vadovas, administratorius, buhalteris. Minėti darbuotojai  konsultuos projektų 

rengimo, įgyvendinimo ir administravimo klausimais visus vietos  projektų pareiškėjus.

Siekiant  įgyvendinti VVG strategijoje nustatytus tikslus, galimiems pareiškėjams, projektų 

vykdytojams,  visuomenei  bus  teikiama  kompleksinė  informacija  apie  parengtą  strategiją,  jos 

įgyvendinimo bei administravimo mechanizmą, įgyvendinimo eigą ir rezultatus. 

Pareiškėjams  bus  užtikrinta  galimybė  raštu  ir  žodžiu  pateikti  VVG  klausimus  dėl 

dalyvavimo įgyvendinant strategiją, jos tvarkos ir sąlygų; dėl lėšų strategiją atitinkantiems vietos 

projektams įgyvendinti skyrimo sąlygų; dėl vietos projekto paraiškos, mokėjimo prašymo pildymo 

ir pan. VVG konsultuos pareiškėjus šiais klausimais žodžiu, telefonu, raštu ir el. paštu nuo kvietimo 
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teikti  vietos  projektų  paraiškas  paskelbimo  dienos  iki  galutinės  vietos  projektų  paraiškų  pagal 

kiekvieną  kvietimą  teikti  vietos  projektų  paraiškas  pateikimo  dienos.  VVG  konsultuos  vietos 

projektų vykdytojus  vietos projektų įgyvendinimo klausimais  visą vietos projektų įgyvendinimo 

laikotarpį.

VVG pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama VVG 

veiklai,  įgūdžiams  įgyti  ir  aktyviai  pritaikyti“  veiklos  sričių  „Parama  vietos  plėtros  strategiją 

įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, 

esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ įgyvendinimo taisykles parengs projektą. Šio projekto 

tikslas – telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu, remti  kaimo gyventojų ir VVG 

narių gebėjimų ugdymą. 

Įgyvendinant  šį  projektą,  2009-2014  m.  VVG  bendruomenėms  ir  kitoms  vietos 

organizacijoms – potencialioms pareiškėjoms – teiks visapusišką paramą, organizuojant renginius 

vietose, padedant generuoti projektų idėjas, atitinkančias strategijoje numatytas finansuoti veiklas. 

Taip pat numatoma teikti pagalbą vietos projektų paraiškų rengimui. 

VVG, įgyvendindama šią priemonę, ugdys savo narių gebėjimus organizuojant strategijos 

įgyvendinimą,  vykdys  papildomus  mokymus  ir  konsultavimą  kaimo  gyventojams  bei  kitiems 

potencialiems  vietos  projektų  pareiškėjams.  Pagal  KPP priemonės  4  veiklos  sritį  –  Potencialių 

vietos  projektų  vykdytojų  (VVG parengtoje  vietos  plėtros  strategijoje  numatyti  vietos  projektų 

pareiškėjai), gyvenančių ir (arba) veikiančių VVG teritorijoje, aktyvumo skatinimo eiga pateikta 5 

lentelėje.

5 lentele.  Potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimo projekto veiklų 
įgyvendinimas

1. Veiklos sritis Laikotarpis
1. Pagal KPP priemonės 4 veiklos sritį – Potencialių vietos projektų 

vykdytojų (VVG parengtoje vietos plėtros strategijoje numatyti vietos 
projektų pareiškėjai), gyvenančių ir (arba) veikiančių VVG teritorijoje, 
aktyvumo skatinimas

2010-2014 m.

1.1. Mokomųjų-konsultacinių renginių, tiesiogiai susijusių su potencialių  
vietos projektų vykdytojų gebėjimų įgyvendinti vietos projektus ugdymu,  
organizavimas

1.1.
1.

Vietos projektų rengimas

1.1.
2.

Vietos projektų įgyvendinimas ir administravimas

1.1.
3.

Apskaita, viešųjų pirkimų organizavimas įgyvendinant vietos projektus

1.2. Informacinių renginių, tiesiogiai susijusių su potencialių vietos projektų  
vykdytojų gebėjimų įgyvendinti vietos projektus ugdymu, organizavimas

1.2.
1.

10 informacinių renginių visose VVG teritorijos seniūnijose  
potencialiems vietos projektų pareiškėjams

1.3. Dalyvavimas konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio  
renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu 
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2. Pagal KPP priemonės trečiąją veiklos sritį - Vietos plėtros strategiją 
įgyvendinančių (VVG valdymo organo narių, vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimą administruojančiųjų) asmenų mokymas - konsultavimas 

2010-2014 m.

2.1.  Strategijos įgyvendinimas ir priežiūra
2.2. VVG veiklos darbo organizavimas
2.3. Vidaus ir tarptautinis bendradarbiavimas, bendrų projektų rengimas
2.4. Apskaita ir viešųjų pirkimų organizavimas
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1.7.  Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimas

         2008 m. pagrindinė VVG plane numatyta priemonė buvo Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos 

rengimas. Lyginant su kitais strateginiais planais, ši strategija turi išskirtinį bruožą. Visų pirma, ji apima 

pačios  VVG  veiklos  įvertinimą,  gebėjimus,  kompetencijas,  jos  valdymo  struktūros  atitikimą 

užsibrėžtiems uždaviniams ir tuo pačiu, telkiant kaimo žmones, atliekama kaimo ekonominės, socialinės, 

aplinkosauginės  situacijos  analizė,  derinami  VVG  partnerių  interesai,  priimami  sprendimai  kaimo 

strateginės plėtros klausimais.  Tam, kad būtų pasiekti  šie tikslai,  VVG  rengė strategiją,  kuri numatė 

darnią vietovės plėtrą,  ir į jos rengimo procesą įtraukė partnerius ir įvairių socialinių grupių atstovus. 

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimo eiga parodyta 6 lentelėje.

6 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimas

Eil.
Nr. Veiklos pavadinimas Įgyvendinimo 

laikas
I. Parengiamasis etapas
1. Kaimo  gyventojų  informavimas  apie  Leader  metodo  įgyvendinimą  ir 

strategijos rengimą 
2. Suorganizuoti  susitikimai  konsultantų  su  vietos  veiklos  grupės  aktyvu, 

pristatant reikalavimus „Vietos plėtros strategijai 2007-2013 m. laikotarpiui“ 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader 
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

2008 09

3. Vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) rengimo darbo grupių sudarymas 
ir  patvirtinimas,  jo  veiklos  bei  atsakomybės  sričių  apibrėžimas  ir  veiklos 
krypčių nustatymas

2008 09

4. Suorganizuoti  ir  pravesti  seminarai  darbo  grupėms  metodiniais  situacijos 
tyrimo klausimais, numatyti duomenų rinkimo, jų apdorojimo ir apibendrintos 
medžiagos pateikimo darbai

2008 09

5. Koordinacinės darbo grupės ataskaitos parengimas, kurioje pateikiama vietos 
veiklos grupės, kaip organizacijos, veiklos ir jos valdybos narių organizacinių 
gebėjimų  įvertinimas,  veiklos  sklaidos,  gyventojų  aktyvinimo  būdų, 
konsultacijų projektų teikėjams tvarkos parengimas. 

2008 10

7. Vietos  ir  tarptautinių  partnerių  bendradarbiavimo  ryšių  užmezgimas, 
palaikymas, bendradarbiavimo projektų  idėjų numatymas

2008  10

II. Esamos teritorijos ekonominės, socialinės būklės analizė 
1. Statistinių  duomenų  rinkimo  ir  socialinių  poreikių  nustatymo  analitinės 

medžiagos kaupimas ir sisteminimas;
2008 11

2. Ekonominės ir socialinės situacijos susistemintų rezultatų svarstymas darbo 
grupėse ir SSGG parengimas;

2008 11

III. Viešosios nuomonės tyrimas
1. Kaimo  gyventojų   anketinės  apklausos  organizavimas  ir  jos  duomenų 

sisteminimas;
2008 12

2. Seniūnijų  ir  kaimo  bendruomenių,  NVO  poreikių  tyrimas  ir  duomenų 
sisteminimas;

2008 12

3. Viešosios nuomonės tyrimo išvadų ir pasiūlymų pateikimas; 2009 01
IV. Vizijos, prioritetų suformulavimas
1. Vizijos, prioritetų suformulavimas, svarstymas; 2009 02
2. Vizijos, prioritetų pristatymas visuomenei; 2009 02

3



3. Vizijos, prioritetų tvirtinimas valdyboje, kaimo bendruomenėse; 2009 02
V. Strategijos rengimas ir tvirtinimas
1. Kaimo plėtros prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių parengimas; 2009 03
2. Priemonių  aprašymas,  pateikiant  priemonės pavadinimą,  tikslus,  numatomą 

poveikį, sprendžiant  socialines,  ekonomines  ir  aplinkos  problemas,  ryšį  su 
kitomis strategijos priemonėmis;

2009 03

3. Strategijos įgyvendinimo finansinio plano sudarymas; 2009 03
4. Strategijos  įgyvendinimo  priežiūros  bei  vertinimo  sistemos  ir  rodiklių 

numatymas;
2009 03

5. Strategijos  suderinamumo ir  papildomumo KPP,  kitiems  nacionaliniams  ir 
regioniniams  (apskričių  ir  savivaldybių)  strateginiams  dokumentams 
nustatymas;

2009 03

6. Strategijos projekto parengimas ir pateikimas visuomenei svarstymui; 2009 04
7. Strategijos projekto koregavimas, strategijos parengimas ir tvirtinimas; 2009 04
8. Strategijos rengimo viešinimas. 2009 04

VVG savo praktinę veiklą  rengiant  strategiją   įgyvendina  darbo grupėse.  Buvo suformuotos 

keturios tokios grupės, kurios atspindi pagrindinius VVG strategijos rengimo aspektus:

1. Darbo koordinavimo grupė – vadovė D. Aleksiūnienė, narys – J. Kirkilienė;

2. Ekonominės plėtros – vadovė R. Mistrulli, nariai – E. Pakrosnienė, V. Urbonas.

3. Socialinės plėtros – vadovė V. Tamošiūnienė, nariai – A. Bielskis, E. Vinickienė

4. Aplinkosauginės plėtros – vadovė I. Petkevičienė, nariai – S. Virganavičius, L. Tidikienė.

Darbo koordinavimo grupei vadovavo VVG pirmininkė Danutė Aleksiūnienė. Koordinacinė darbo 

grupė paskirstė  darbus  likusioms darbinėms grupės,  koordinavo jų veiklą,  vykdė stebėseną.  Ši  grupė 

atliko VVG, kaip organizacijos, veiklos ir jos valdybos narių organizacinių gebėjimų įvertinimą, veiklos 

sklaidos,  gyventojų  aktyvinimo  būdų,  konsultacijų  projektų  teikėjams  tvarkos  parengimą.  Taip  pat 

konsultavo  darbo  grupių  narius  strategijos  rengimo  klausimais.  Ši  grupė,  gavusi  darbo  grupių 

apibendrintą  strategijos  medžiagą,  suformulavo  SSGG,  viziją,  prioritetus,  numatė  priemones. 

Koordinavimo  grupės  pirmininkė  kartu  su  valdyba  organizavo  VVG  narių  susitikimus  su   kaimo 

bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų, seniūnų, savivaldybės administracijos atstovais. Darbo 

grupė  tikrino  Vietos  plėtros  2009-2014  metų  strategijos  atskirų  skyrių  suderinamumą  tarp  atskirų 

prioritetų,  strategijos  atitiktį  EB  horizontalioms  sritims,  strategijos  suderinamumą  bei  papildomumą 

Kaimo plėtros 2007-2013 metų programai, nacionaliniams ir regioniniams strateginiams dokumentams, 

jos suderinamumą su programomis, finansuojamomis iš EB struktūrinių fondų.  

Socialinės  ir  ekonominės  darbo  grupės  atliko  socialinės  ekonominės  situacijos  ir  gyventojų 

poreikių  analizę.  Grupės  atliko  statistinių  duomenų,  teritorijos  ir  nacionalinių  strateginių  dokumentų 

analizę. Apklausos, interviu metodais nustatė VVG teritorijos gyventojų poreikius. 

 Apibendrinta parengta darbo  grupių  medžiaga buvo svarstoma posėdžiuose, teikiamos pastabos 

bei  pasiūlymai.  Atsižvelgus  į  darbo  grupės  narių  pastabas  ir  pasiūlymus,  VVG  valdyba  atlikdavo 

pataisymus  ir  visą  medžiagą  pateikdavo  nariams.  Susirašinėjimas  su  darbo  grupės  nariais  vykdavo 

elektroniniu  paštu.  Visi  darbo  grupės  nariai  buvo  raginami  pasidalinti  turima  informacija  su  kitais 
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socialiniais,  ekonominiais  partneriais,  kurie  nėra  darbo  grupės  nariai,  koordinavimo  grupei  pateikti 

priemones, kurios turėtų pagerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę. 

Aplinkosauginės plėtros grupė atliko aplinkosauginės būklės situacijos analizę, numatė priemones, 

kurias  VVG  turėtų  įgyvendinti  2009-2014  metais.  Be  to,  ši  grupė  dalyvavo  įvertinant  strategijoje 

numatytų  įgyvendinti  priemonių  aplinkosauginį  pagrindimą,  t.y.  ar  numatytos  priemonės  nepažeis 

aplinkosauginės pusiausvyros ir nepadarys žalos gamtos ištekliams ir kaimo žmonių gerovei.

VVG taikė naują kaimo studijos tyrimo metodą „principą iš apačios“. Jo esmę sudarė tai,  kad 

rengiant strategiją buvo įtraukiami VVG teritorijos gyventojai, vertinant esamą kaimo padėtį ir teikiant 

siūlymus  dėl  kaimo  pokyčių  krypties,  sudarytos  sąlygos  jiems  patiems  dalyvauti,  priimant  galutinį 

sprendimą.  Leader dvasia davė didelį  impulsą kaimo gyventojų pilietiniam aktyvumui ir  požiūrio bei 

atsakomybės už kaimo ateitį pasikeitimui.

VVG, siekdama naudoti šį metodą, pasitelkusi konsultantus, apmokė 100 kaimo gyventojų VVG 

teritorijos  seniūnijose.  Apmokymuose  dalyvavo VVG  nariai,  kaimo  bendruomenių,  verslo,  valdžios 

atstovai, seniūnai, tikslinių grupių atstovai. 

VVG internetinėje svetainėje, vietos spaudoje, televizijoje ir kt. priemonėmis informavo kaimo 

gyventojus  apie  rengiamą  kaimo  plėtros  strategiją  ir  pakvietė  juos  dalyvauti  šioje  veikloje.  Įvyko 

grandininė reakcija: minėti strategijos rengimo klausimai buvo aptarti kiekvienoje kaimo bendruomenėje, 

seniūnijose, valdžios ir verslo institucijose. 

 Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos  rengimo etapuose dalyvavo apie 470 kaimo gyventojų. 

Svarstymuose ir priimant galutinius sprendimus dalyvavo vietos valdžios, verslo atstovai ir kiti socialiniai 

partneriai. 

Siekiant geriau informuoti  visuomenę apie rengiamą Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją, 

tinklapyje  buvo  pateikiami  skelbimai  apie  numatomus  darbo  grupės  posėdžius,  pateikiami  posėdžių 

protokolai bei priimtų sprendimų išrašai.

Kaimiškosios  seniūnijos  kartu  su  kaimo  bendruomenėmis  atliko  vietovės  studiją,  išsiaiškino 

poreikius.  Įvyko  kaimiškų seniūnijų SSGG analizių ir  poreikių suvestinių pirmas viešas pristatymas.  

Buvo  pateiktos  savivaldybės  specialistų  pastabos,  pasiūlymai,  aptartos  klaidos,  pradėtos  formuoti 

strategijos  prioritetinės  kryptys  ir  numatyta  priderinti  poreikius  prie  turimų finansinių  ir  materialinių 

išteklių.  Leader metodo taikymas Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimo eigoje pateiktas 5 

pav.
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5 pav. Leader metodo taikymas Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimo eigoje 

2009 balandžio 1 d. VVG organizuotoje konferencijoje buvo pateiktas parengtas Vietos plėtros 

2009-2014 metų strategijos projektas. Visi strategijos prioritetai buvo pristatyti viešojo aptarimo metu, 

3

Strategijos viešas pristatymas ir tvirtinimas
(Dalyvių skaičius - 50)

Strategijos projekto pristatymas Valdybos susirinkime 
(Dalyvių skaičius - 13)

VVG darbo grupių atlikta kaimo vietovės situacijos analizė, SSGG, vizija, 
prioritetai (Darbo grupių posėdžiai. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius - 30)

Kaimo bendruomenių seniūnijos lygiu atlikta situacijos analizė, pateiktos 
problemos, poreikiai, suformuoti strategijos prioritetai 

(Bendruomenių ir seniūnijų forumas. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius - 80)

  Kaimo bendruomenių atlikta vietovės situacijos analizė, iškeltos problemos, 
poreikiai, siūlomi strategijos prioritetai 

(Kaimo bendruomenių susirinkimai. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius - 300)

Kaimo gyventojų ir tikslinių grupių apklausa 
(Anketinės apklausos metodas. Dalyvių, vietos gyventojų skaičius - 170)

Informacijos pateikimas apie strategijos rengimą Internete, laikraštyje, televizijoje, 
bukleto platinimas



kuriame  dalyvavo  įvairių  socialinių,  verslo,  valdžios  partnerių,  ir  kuriems  pritarė  visos  kaimo 

bendruomenės (14 priedas). Po viešojo aptarimo buvo atsižvelgta į svarbiausias socialinių ir ekonominių 

partnerių pastabas. Strategijos projektas vienbalsiai buvo patvirtintas. 

2. VVG TERITORIJOS VIENTISUMAS

2.1. VVG teritorija

Elektrėnų savivaldybė įsteigta, vykdant Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų 

reformą.  Įsteigimo  data  –  2000  m.  kovo  19  d.  (įvyko  rinkimai  į  savivaldybių  tarybas).  Teritorija  

suformuota iš Trakų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių dalies teritorijų. Savivaldybės centras – 

Elektrėnų miestas – buvo pradėtas statyti 1960 metais, kaip elektrinės statytojų ir darbuotojų gyvenvietė. 

Vardas  dirbtinis,  nuo žodžio  elektra,  suteiktas  1962 m.,  siekiant  įamžinti  tuomet  didžiausią  elektrinę 

Lietuvoje. Lietuvos istorijos instituto duomenimis, pirmosios rašytinės žinios apie Elektrėnus – 1960 m., 

Vievį  –  1522 m. Elektrėnų savivaldybė  yra  Vilniaus  apskrityje.  Teritorijos  plotas  – 509 kvadratiniai 

kilometrai. Ji užima 0,78 proc. Lietuvos ploto ir 5,2 proc. Vilniaus apskrities ploto ( 6 pav.).

Širvintų r. sav.
9%

Vilniaus r. sav.
23%

Švenčionių r. sav.
18%

Trakų r. sav.
12%

Ukmergės r. sav.
14%

Vilniaus m. sav. 
4%

Elektrėnų sav.
5%

Šalčininkų r. sav.
15%

   6  pav. Elektrėnų savivaldybės teritorijos lyginamasis svoris Vilniaus apskrityje 2008 m. pradžioje (proc.)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

     Savivaldybėje yra Elektrėnų ir Vievio miestai, Semeliškių miestelis, 276 kaimai. Teritorijoje yra 8 

seniūnijos: Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių, Semeliškių, Pastrėvio, Kazokiškių, Gilučių, Beižionių (7 pav.). 

7 pav.  Elektrėnų sav. administracinė teritorija ir seniūnijos
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Didžiausią  teritorijos plotą – 15 165 ha – užima Vievio seniūnija, mažiausią – 2 481 ha – Gilučių 

seniūnija.  Seniūnijų  geografinė  padėtis,  gamtos  ištekliai  ir  vykdoma  šalies  ir  savivaldybės  regioninė 

politika  įtakojo  skirtingą  seniūnijų  plėtrą  ir  esamą dabartinę  socialinę  ir  ekonominę  būklę.  Seniūnijų 

teritorijų plotai pateikiami 7 lentelėje.

7 lentelė.  Seniūnijų teritorijų plotai 2008 01 01

Eil. 
Nr. 

Seniūnija Plotas, ha

1. Elektrėnų 3 966
2. Vievio 15 165
3. Kietaviškių 5 562
4. Semeliškių 6 671
5. Pastrėvio 5 680
6. Kazokiškių 6 218
7. Gilučių 2 481
8. Beižionių 5 140
Šaltinis: Seniūnijų duomenys.

    

Rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją, įvesta nauja VVG teritorijos sąvoka: tai kaimo 

ir miesto vietovė, kurios gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip 

pat  miestus,  kurių  gyventojų  skaičius  neviršija  6  tūkst.  Į  Elektrėnų  VVG  teritoriją  patenka  visa  

savivaldybės administracinė ir geografinė teritorija,  išskyrus Elektrėnų miesto teritorijos plotą - 21,3  

km2.   VVG  teritorijos plotas – 487,7 km2.  Ji užima 95,8 proc. bendro savivaldybės teritorijos ploto. 

Savivaldybės  darni  socialinė,  ekonominė,  aplinkosauginė  plėtra  priklausys  ir  nuo  pokyčių  VVG 

teritorijoje.  Jos  gamtos  ištekliai,  socialinis  ekonominis  potencialas  sudaro  prielaidas  tolimesnei  VVG 

teritorijos  ekonominei  ir  socialinei  raidai.  VVG  pasirinkta  Leader metodo  įgyvendinimui  teritorija 

atitinka  Elektrėnų  savivaldybės  geografinę  ir  administravimo teritoriją  ir  yra  vientisa  tiek  geografine 

teritorine prasme, tiek vientisa administracinio valdymo,  ekonominio,  socialinio vystymo  prasmėmis. 

Atlikusi teritorijos analizę, VVG nustatė svarbiausius jos vientisumą pagrindžiančius bruožus:

- savivaldybės biudžetas sudaromas visai administracinei teritorijai, taip pat ir VVG teritorijai;

-  ekonominis  socialinis  planavimas  ir  planų  įgyvendinimo  kontrolė  vykdoma  Elektrėnų  sav. 

teritorijos ribose; 

- teritorijoje sukurta ir tobulinama bendra sav. infrastruktūra ir viešosios paslaugos;

- socialinės ir ekonominės paslaugos yra teikiamos savivaldybės  lygmenyje;

- VVG teritorijos žmonių ir bendruomenių numatomos kaimo plėtros programos   įgyvendinamos 

derinant  ir koordinuojant vietinius ir pritrauktus  iš šalies finansinius ir materialinius išteklius; 

-  VVG atstovauja  teritorijoje  registruotoms  kaimo  bendruomenėms,  kitoms  organizacijoms  ir 

teritorijos gyventojų interesams.
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 VVG  teritorija  turtinga  gamtos  ištekliais.  Elektrėnų  savivaldybė  –  viena  vandeningiausių 

savivaldybių Lietuvoje. Teritorijoje yra 101 ežeras. Vyrauja negilūs, nedidelio ploto, dažniausiai pelkėtais 

pakraščiais ir gana dumblingi ežerėliai.  Didžiausi ir giliausi  yra Vievio (294,5 ha), Ilgio (154,2 ha) ir 

Vaisiečio (89,7 ha) ežerai. Be natūralių vandens telkinių, savivaldybėje gausu žmogaus sukurtų telkinių: 

Pastrėvio tvenkiniai (87,5 ha) ir Elektrėnų marios (1 289,6 ha, 33 metrų gylis, talpa – 93,4 mln. m³). 

Vandeningiausios ir srauniausios upės: Strėva, Bražuolė, Žiežmara ir Spengla. Jos priskiriamos pietryčių 

Lietuvos hidrologinei sričiai, plukdo savo vandenis į rytus – Neries baseiną. 

           VVG teritorijoje yra valstybės saugomų teritorijų. Į jas patenka Trakų istorinio nacionalinio parko 

vakarinė dalis, juosianti Daugirdiškių mišką ir jo vaizdingas apylinkes, ir Neries regioninio parko dalis, 

esanti savivaldybės šiaurės rytinėje teritorijoje.

Trakų istorinis nacionalinis parkas (įsteigtas 1991 m.) užima 8164 ha. Didžiausias INP plotas yra 

Trakų rajono savivaldybėje, tačiau vakarinė dalis, juosianti Daugirdiškių mišką ir jo vaizdingas apylinkes, 

patenka ir  į  Elektrėnų savivaldybės  teritoriją.  Parke randama daug vertingų archeologijos,  istorijos ir 

architektūros  vertybių.  Apie  trečdalį  parko  teritorijos  užima  griežtai  saugoma  zona,  kurią  sudaro  du 

rezervatai,  per  dešimt  kultūros,  kraštovaizdžio  ir  įvairios  paskirties  gamtos  draustinių.  Tai  Bražuolės 

piliakalniai, IX-XII amžių pilkapiai, XIV-XV amžių kapinynai.

Neries regioninis  parkas.  Neries regioniniame parke saugomi gamtiniai  ir  kultūriniai  draustiniai 

(piliakalniai ir archeologiniai paminklai). Parkas išsidėstęs savivaldybės šiaurės rytinėje dalyje ir driekiasi 

abipus Neries krantų, per Elektrėnų ir Vilniaus savivaldybių teritorijas. Biologinės įvairovės išsaugojimui 

įkurti Bražuolės ir Veprių botaniniai draustiniai, kuriuose tarpsta retos ir nykstančios augalų rūšys, taip 

pat pietų Lietuvos miškų fragmentai. Itin unikalūs saugomi kraštovaizdžio objektai: Veigeliškių ąžuolas 

bei  “Ąžuolų  karalienė“.  Nuostabų  kraštovaizdį  saugo  Dūkštų,  Velniakampio,  Kulio  ir  Sviliškių 

kraštovaizdžio  draustiniai.  Juose  plyti  garsusis  Dūkštų  ąžuolynas,  daubose  –  nedideli  Velniakampio, 

Beržiuko,  Karalaitės  ir  Veprių  ežerėliai,  versme  prasideda  Saidžių  šaltinis.  Taip  pat  saugotini  labai 

vertingi Aliosios, Čekonės ir Semeniukų gamtiniai kompleksai.

Draustinių savivaldybės teritorijoje nėra daug, tačiau jie pakankamai vertingi ir įdomūs. Vienas iš jų 

– Strošiūnų kraštovaizdžio  draustinis,  kurio rytinė  dalis  patenka į  Elektrėnų savivaldybės  teritoriją,  o 

centrinė ir vakarinė – į Kaišiadorių. Ši teritorija, kurios plotas 3138 ha, skirta unikalios, labai eroduotos 

moreninės pakilumos, ypač raiškaus kraštovaizdžio saugojimui. 

Unikalaus reljefo kraštovaizdis globojamas Pipiriškių geomorfologiniame draustinyje. 519 ha plotas 

yra puiki vieta savivaldybės gražiausių  apylinkių apžvalgai ir pažinčiai su moreninių pakraštinių darinių 

kompleksu,  kuris  būdingas  tiktai  Dzūkų aukštumai.  Tai  Ilgio ornitologinis  draustinis,  skirtas  vandens 

telkinių ir pelkėtų vietų unikalios paukščių bendrijos saugojimui. Draustinyje ir jo prieigose apsilanko ar 

peri daugiau nei 100 paukščių rūšių, tarp kurių yra labai retų ir saugomų ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje: 

antys-rudės ir  šaukštasnapės,  pievinės lingės,  juodosios žuvėdros, švygždos,  mėlyngurklės,  ūsuotosios 

zylės ir kt. 
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Kita saugoma teritorija yra Pūstakiemio botaninis savivaldybės draustinis, užimantis mažą, vos 0,7 

ha, plotą, ir skirtas  Lietuvos botaninės retenybės – rudeninio vėlyvio globai. 

Šalies mastu ypatingai vertingas sraunios ir pelkėtos Bražuolės upės gamtinis kompleksas, kuriame 

aptiksime natūralias pievas, žemapelkinius biotopus, pelkėtus nendrynus, liūninius paupius ir paežerius. 

Čia labai didelė floros ir faunos įvairovė. Nemažiau buveinių ir biologinės įvairovės požiūriais turtingi 

Nestrėvančio ežero pelkėti juodalksnynai ir gretimi šlaitai su sausminėmis pievomis bei nendriniu pelkėtu 

apyežeriu.  Biologinės  įvairovės  požiūriu  taip  pat  saugotinas  ir  Bizduko  ežero  gamtinis  kompleksas, 

kadangi čia yra puikios buveinės retoms ir saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims. 

Gyvūnijos apsaugai labai svarbūs Salcieko, Švenčiaus ir Briaunio,  Aujėdo ir Gilūšio ežerynų 

gamtinės teritorijos kompleksai, kadangi čia idealios sąlygos gyventi ir veistis gyvūnijai, be to, pakrančių 

natūraliose pievose ir vandenyje veši įdomios augalijos bendrijos, yra puikios buveinės retiems augalams. 

2003  m.  savivaldybė  parengė  „Elektrėnų  savivaldybės  vertingų  nesaugomų  gamtinių  teritorijų 

vertinimą  Natūra  2000  ekologinio  tinklo  pagrindu”,  kuriame  įvertinta,  kokios  buveinės,  biologinė 

įvairovė  (augalija  ir  gyvūnija)  bei  Lietuvos  raudonosios  knygos  rūšys  yra  Elektrėnų  savivaldybės 

teritorijoje.  2002-2003 m.,  vertinant  savivaldybės  gamtines  teritorijas  ir  tyrinėjant  biologinę  įvairovę, 

aptikta net 252 stuburinių gyvūnų rūšių, tai yra  daugiau nei pusė rūšių, gyvenančių Lietuvoje. Natūra 

2000  ekologinio  tinklo  pavyzdžiai  Elektrėnų  savivaldybėje  yra  Kietaviškių  žuvininkystės  tvenkinys 

(kūmutė (Bombina bombina),  Lentvario g-ja (plačialapių ir mišrūs miškai,  pelkiniai  miškai,  aliuviniai 

miškai), Semeliškės (dvilapis purvuolis (Liparis loeselii) ir šarmingos žemapelkės). 

Didelę  reikšmę VVG teritorijos  poilsiui  ir  ūkinei  veiklai  turi  miškai.  Miškai  užima  29,2  proc. 

savivaldybės teritorijos. Miškingumas čia kiek mažesnis už visos Lietuvos vidurkį (30,6 proc.) ir gerokai 

mažesnis,  negu  Vilniaus  apskrities,  kur  miškai  auga  net  39  proc.  teritorijos  plote.  Pagal  naudojimo 

paskirtį didžiausius plotus užima ūkiniai miškai, antroje vietoje – ekosistemų apsaugos, trečioje – skirti 

rekreacijai. 

        Kiti  lankytini  objektai:  Panerių  dvaras,  Abromiškių  dvaro  rūmai  ir  parkas,  Mijaugonių  bei  

Kareivonių  piliakalniai,  Alinkos  ir  Gojaus  pilkapiai,  Giedraitiškių  senkapiai.  Elektrėnų  savivaldybės 

teritorijoje yra kelios akmens amžiaus gyvenvietės: prie Zelvės, Senosios Kietaviškės ir Kareivonys. 

       Rengiamoje strategijoje numatoma darni teritorijos ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė plėtra.  

VVG  didelį  dėmesį  skiria  aplinkosauginės  būklės  gerinimui  VVG  teritorijoje.  Siekiama,  kad  būtų 

nepažeisti aplinkosauginiai reikalavimai visose projektų vykdymo stadijose.   

2.2. Aplinkosauga
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           Aplinka – gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių,  

oro,  vandens,  dirvožemio,  augalų,  gyvūnų,  organinių  ir  neorganinių  medžiagų,  antropogeninių 

komponentų) bei juos vienijančios natūralios ir antropogeninės sistemos visuma.

Teršalai – medžiaga arba medžiagų mišinys, kuris dėl žmonių veiklos patenka į aplinkos orą ir, 

veikdamas atskirai ar su atmosferos komponentais, gali pakenkti žmonių sveikatai, aplinkai.

Strategija  siekia  darnios  vietovės  plėtros,  ypač  akcentuojant  ūkinės  veiklos  derinimą  prie 

aplinkosauginių reikalavimų, gamtos išteklių racionalaus naudojimo ir jų panaudojimo vietos gyventojų 

poreikių tenkinimui.

Vertinant aplinkosauginę būklę, išskiriami trys komponentai: geriamo vandens kokybė ir vandens 

užterštumas, aplinkos oro užterštumas ir užterštumas atliekomis bei jų šalinimo sistema. 

Aplinkos  kokybės  būklę  Elektrėnų  savivaldybės  teritorijoje  reprezentuoja:  oro,  vandens, 

dirvožemio  kokybė,  triukšmo  lygis.  Jų  kokybės  pokyčiai  neigiamai  arba  teigiamai  veikia  natūralaus 

kraštovaizdžio, biologinius struktūros bei populiacijų pokyčius.

Vandens kokybė ir nuotekų valymas. Vandens suvartojimas – paimtas iš įvairių šaltinių vandens 

kiekis, suvartotas gamybos ir ūkio bei buities reikmėms. Elektrėnų savivaldybėje geriamasis vanduo yra 

tiekiamas iš 15 artezinių gręžinių.

Elektrėnų savivaldybės  teritorijoje  visiems vartotojams – gyventojams,  įstaigoms ir  pramonės 

įmonėms – pagal poreikį tiekiamas požeminis vanduo. Tik Lietuvos elektrinė aušinimui bei žuvininkystės 

ūkis naudoja paviršinį vandenį. 2005 m. Elektrėnų savivaldybėje 68 proc. gyventojų yra prisijungę prie 

centralizuotų vandentiekio tinklų (8 lentelė). Pagal šį rodiklį Vilniaus apskrityje Elektrėnų savivaldybė 

atsilieka tik nuo Vilniaus miesto. Įvertinant gruntinių vandenų užterštumą, tik centralizuotas vandentiekis 

gali  užtikrinti  kokybiško  ir  higienos  normas  atitinkančio  vandens  tiekimą.  Vystantis  infrastruktūrai, 

gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų vandentiekių, kiekis didės. Kastiniai šuliniai išliks tik kaimo 

vietovėse, vienkiemiuose, kur gruntinio vandens tarša neviršys leistinų normų.

8 lentelė. Numatomas centralizuotai tiekiamo vandens prieinamumas gyventojams

Metai 2005 2015 2025
Proc. 68 83 95
Šaltinis: Elektrėnų sav. duomenys.

Elektrėnų  savivaldybėje  požeminio  vandens  suvartojimas,  tenkantis  vienam  gyventojui,  yra 

santykinai  didelis.  Vien  ūkinėms-buitinėms  reikmėms  tenka  117  l/d  žmogui.  Tai  atitinka  didžiųjų 

Lietuvos miestų rodiklius. Augant pragyvenimo lygiui, tikėtina, kad gyventojų vandens poreikiai augs, 

tačiau šis augimas nebus intensyvus.
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       Už geriamojo vandens tiekimą Elektrėnų savivaldybėje yra atsakingos Elektrėnų mieste – UAB 

„Elektrėnų komunalinis ūkis“, Vievio mieste – UAB „Gelvita“. Elektrėnų mieste 95 proc., Vievio mieste 

– 80 proc. vartotojų vanduo tiekiamas centralizuotai. Centralizuotos vandens tiekimo sistemos vamzdynų 

ilgis yra 70 km, per metus vartotojams tiekiama 708 000 m3 (Elektrėnuose) ir 298 000 m3  (Vievyje) 

geriamojo vandens. Elektrėnų savivaldybėje yra geriamojo vandens paruošimo sistema. Elektrėnų mieste 

yra  geriamojo  vandens  nugeležinimo  stotis,  bakteriologiniai  filtrai,  nukalcinimo  agregatas.  Elektrėnų 

savivaldybėje centralizuoto vandens tiekimo sistema yra gerokai pasenusi. Elektrėnų ir Vievio miestuose 

vandens  tiekimo  sistema  yra  iš  dalies  renovuota.  Seniūnijose  vandentiekio  trasos  senos  ir  vyksta 

ganėtinai  daug avarijų.  Pagal  LR Geriamojo  vandens  įstatymą  savivaldybių  institucijos  turi  parengti 

centralizuoto vandentiekio tinklų ilgalaikės plėtros ir vandenviečių apsaugos planus. Geriamojo vandens 

kokybės  monitoringą  rengiamasi  vykdyti  centralizuotoje  vandens  tiekimo  sistemoje.  Kastiniuose 

(šachtiniuose) individualiuose gyventojų vandens tiekimo šuliniuose monitoringas nevykdomas. 

Nustatytas  geriamojo  vandens  normas  atitinka  90  proc.  Elektrėnų  savivaldybėje  naudojamo 

geriamojo vandens. 75 proc. gyventojų yra aprūpinami geriamuoju vandeniu, atitinkančiu ES standartus. 

Tačiau  patenkinama  geriamo vandens  tiekimo būklė  yra  tik  miestų  gyventojams.  Siekiant  kokybišku 

geriamu vandeniu aprūpinti  kuo didesnį  gyventojų skaičių,  tikslinga kai kurias vandentiekių sistemas 

apjungti.  Prie  Elektrėnų  vandentiekio  būtų  tikslinga  prijungti  Abromiškes,  Žebertonis,  Mijaugonis. 

Elektrėnų vandentiekis turėtų apsijungti su Gilučių, Kietaviškių ir galimai net su Pastrėvio vandentiekiais. 

Prie Vievio vandentiekio būtų tikslinga prijungti Pakalniškes, Ąžuolinę, Balceriškes. Vievio vandentiekis 

turėtų apsijungti  su Kazokiškių vandentiekiu.  Būtina plėtoti  Jagelonių vandentiekį,  prijungiant prie jo 

gretimus kaimus. Lazdėnuose ir Musteikiuose tikslinga kurti atskirus vandentiekius, prie jų prijungiant 

gretimus kaimus. 

Kaimo vietovėse, kur nėra centralizuoto vandentiekio ir nenumatoma naujų vandentiekos sistemų 

kūrimas,  dėl  geriamo vandens  kokybės  būtina  pereiti  nuo kastinių  šulinių  prie  individualių  artezinių 

gręžinių. Taip butų išvengta gruntinio vandens, užteršto nitratais, panaudojimo. 

Siekiant kontroliuoti tiekiamo vandens kokybę, visoje Elektrėnų savivaldybės teritorijoje būtina 

vystyti  monitoringo  sistemą,  leidžiančią  sistemingai  stebėti  vandens  kokybę  visose  vandentiekos 

sistemose  bei  eksploatuojamuose  šuliniuose.  Visuomenė  turi  būti  informuota  apie  šios  stebėsenos 

rezultatus.

2007 m. Lietuvoje į paviršinius vandenis išleista 4 540 557 tūkst. m3  ūkio, buities ir gamybos 

nuotekų, iš jų 209 073,3 tūkst. m3  reikalingų valyti. Vilniaus apskrityje išleista 51 016,3 tūkst. m3  - apie 

24 proc. visų Lietuvos valytinų nuotekų. Susidariusių nuotekų kiekis 2007 m. buvo 6,4 proc. didesnis nei 

2005 m., o palyginus su 2001 m., išaugo 14,8 proc. Kasmet pradeda dirbti vis daugiau valymo įrenginių, 

o esami modernizuojami, todėl iki normatyvų išvalytų nuotekų dalis didėja. 2007 m. regione veikė 144 

ūkio, buities ir gamybinių nuotekų valymo įrenginių kompleksai, iš jų 107 biologinio valymo. Didžioji 
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(85 proc.)  valytinų  nuotekų dalis  susidarė  Vilniaus  miesto  savivaldybėje,  visos jos  yra  išvalomos  (9 

lentelė).

9 lentelė. Susidariusios reikalingos valyti ūkio, buities ir gamybos nuotekos 2001-2007 m., tūkst. m3

2001 2003 2005 2007 
Išvalytų iki normos(DLT) nuotekų 

dalis nuo susidariusio užterštų 
nuotekų kiekio, proc.

2001 2003 2005 2007 
Šalyje 171169,6 167064,5 192212,4 209073,3 17,8 54,6 70,5 72,3
Vilniaus 
apskrityje

44458,1 50352,9 47962,4 510016,3 9,5 98,9 98,8 97,9

Elektrėnų sav. - 1171,1 2254,4 2271,4 - 100,0 100,0 100,0
Šalčininkų r. 
sav.

462,6 439,0 377,0 734,5 17,8 42,9 31,6 25,9

Širvintų r. sav. 283,5 244,6 347,0 339,0 98,6 100,0 99,4 99,7
Švenčionių r. 
sav.

443,4 368,8 424,0 553,0 32,5 63,4 56,8 60,4

Trakų r. sav. 2713,2 573,4 460,0 228,0 23,6 100,0 100,0 100,0
Ukmergės r. 
sav.

2128,0 1492,0 1743,0 1789,0 99,8 98,8 99,5 99,1

Vilniaus m. 
sav.

37479,6 38979,5 41088,0 43351,0 0,5 99,9 100,0 100,0

Vilniaus r. sav. 947,8 7084,8 1269,0 1750,4 82,9 98,6 91,6 84,6
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Elektrėnų  savivaldybė  pagal  nuotekų  išvalymą  pirmauja  Vilniaus  apskrityje.  Tik  trijose 

savivaldybėse: Vilniaus m. sav., Elektrėnų sav. ir Trakų r. sav. išvalytų iki normos (DLT) nuotekų dalis 

nuo susidariusių nuo užterštų nuotekų  kiekio išvalomos 100 proc. Nors savivaldybės mastu rodikliai geri, 

tačiau daugumos kaimiškųjų seniūnijų nuotekų surinkimo ir valymo būklė  yra nepatenkinama. Vandenų 

apsauga yra prioritetinė aplinkosaugos sritis Lietuvoje jau daugelį metų. Sektoriaus svarba yra apibrėžta 

aplinkosaugos programomis, kurios buvo parengtos per pastaruosius dešimt metų. ES direktyvos griežtai 

reglamentuoja  išleidžiamų  į  paviršinius  vandenis  miestų  nuotekų  kokybę.  Ne  mažiau  kaip  80  proc. 

išleidžiamų nuotekų neturi viršyti DLT (didžiausios leistinos taršos). Elektrėnų savivaldybės teritorijoje 

esantys nuotekų valymo įrenginiai iš esmės atitinka šiuos reikalavimus, tačiau per mažai gyventojų  (66 

proc.) naudojasi  nuotekų surinkimo sistema. 

Didžiausia dalis  nuotekų yra apvalomos naujuose Alesninkų NVĮ. Nedideli  valymo įrenginiai, 

esantys Semeliškėse, Beižionyse, Kietaviškėse, turi būti atnaujinti, išplėstas nuotekų surinkimo tinklas. 

Būtina  išspręsti  nuotekų  surinkimo  ir  apvalymo  problemas  didesniuose  kaimuose  kaip  Musteniai, 

Jagėlonys,  Pakalniškės,  Lazdėnai,  Kazokiškės,  Gilučiai.  Tai  galima  pasiekti  statant  naujus  NVĮ  arba 

naujai įrengtas nuotekų surinkimo sistemas, slėginiais vamzdynais pajungiant prie esamų valyklų.

Aplinkos  oras. Oro  užterštumo  problemą  pripažįsta  daugiau  kaip  90  proc.  savivaldybės 

gyventojų,  triukšmo gyvenamojoje aplinkoje problema nėra esminė.  Pagal taršos iš stacionarių taršos 

šaltinių  santykinę  emisiją  Elektrėnų  savivaldybė  yra  viena  iš  problematiškiausių,  nes  viršija  šalies  ir 

apskrities atitinkamą vidurkį nuo 6 iki 11 kartų.
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 Pagrindinis vietinis oro taršos šaltinis savivaldybėje yra AB „Lietuvos elektrinė“. Mažesni taršos 

šaltiniai tai gyvenviečių katilinės, pramonės įmonės, žolės ir šiukšlių deginimas. 2007 m. Elektrėnų sav. 

buvo išmesta teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių 3594,8 tonų. Tai 30,1 proc. daugiau nei Vilniaus 

mieste,  o išmetamų  teršalų  į  atmosferą  iš  stacionarių  taršos  šaltinių  kiekis  sudarė  44,0  proc.  bendro 

Vilniaus apskrities teršalų, išmetamų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekio (10 lentelė). 

10 lentelė. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tonomis

Bendras išmetamųjų medžiagų 
kiekis

Iš jų 
Kietųjų Dujinių ir skystųjų

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Vilniaus 
apskrityje

10451,1 7749,9 8174,6 458,8 456,0 414,4 9992,3 7293,8 7760,2

Elektrėnų sav. 5132,2 2450,0 3594,8 51,3 77,3 72,8 5080,9 2372,7 3522,0
Šalčininkų r. 
sav.

92,5 175,0 165,8 11,1 22,0 22,0 81,4 153,0 143,8

Širvintų r. sav. 156,3 199,7 186,7 4,4 7,5 5,9 151,9 192,2 180,8
Švenčionių r. 
sav.

295,3 329,2 355,8 24,1 23,8 25,7 271,2 305,4 330,1

Trakų r. sav. 154,1 129,0 156,6 15,4 8,3 5,0 138,7 120,7 151,6
Ukmergės r. 
sav.

665,6 351,3 358,7 44,7 36,3 35,5 355,2 315,0 323,2

Vilniaus m. 
sav.

575,0 3030,1 2749,9 255,4 247,6 205,6 2991,9 2782,5 2544,3

Vilniaus r. sav. 484,4 1085,5 606,3 52,4 33,2 41,9 921,1 1052,3 564,4
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Minėta oro  tarša pasiekia didžiąją dalį VVG teritorijos. Teršalų išmetimo į atmosferą mažinimui 

AB „Lietuvos elektrinė“ naudojami pelenų gaudytuvai,  kuriuose sugaudomi sunkieji metalai,  taip pat 

naudojami sieros bei kietųjų dalelių gaudymo įrenginiai  (nes Elektrėnų savivaldybės teritorijoje ribinę 

vertę viršija vanadžio pentoksido koncentracijos). Tačiau nėra viršijami aplinkos oro užterštumo sieros 

dioksidu ir azoto oksidais pavojaus slenksčiai. 

Elektrėnų savivaldybėje yra  parengta ir  įgyvendinama oro apsaugos programa,  kurios tikslas 

sumažinti oro taršą iš „Lietuvos elektrinės“. Tačiau nėra informacijos teikimo savivaldybės gyventojams, 

kai viršijamas aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu bei azoto dioksidu pavojaus slenkstis, tvarkos. 

Kitaip nei didmiesčiuose, tarša iš mobilių taršos šaltinių sudaro nedidelę dalį  viso aplinkos oro 

užterštumo.  Didžiausias  šaltinis  –  mobilūs  taršos šaltiniai,  važiuojantys  greitkeliu  Vilnius-Klaipėda  ir 

krovininiai  automobiliai,  aptarnaujantys  savivaldybės  pramonės  įmones  (medienos  apdirbimo, 

daržininkystės, paukštininkystės). 

Atliekų  tvarkymas. Atliekų  tvarkymas  Lietuvoje  yra  prioritetinė  aplinkos  apsaugos  sritis.  Šią 

sistemą  sudaro  dvi  pagrindinės  grandys:  gamybos  atliekų  tvarkymo  sistema,  apimanti  susidarančias 

gamybos  proceso  metu  atliekas,  kurių  tvarkymas  turi  būti  apibrėžiamas  gamtos  išteklių  naudojimo 
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leidimuose;  savivaldybių  atliekų  tvarkymo  sistemos,  apimančios  komunalines  atliekas  ir  kitas 

savivaldybių teritorijoje susidariusias atliekas, kurios nepatenka į gamybos atliekų tvarkymo sistemą.

Atliekų  tvarkymo  sistema  apima  atliekų  surinkimą,  rūšiavimą,  senų  sąvartynų  uždarymą  ir 

rekultivavimą,  naujų,  modernių  atliekų  šalinimo  įrenginių  statybą,  efektyvų  atliekų  tvarkymo 

infrastruktūros eksploatavimą ir administravimą.

2007  m.  Elektrėnų  savivaldybėje  pradėtas  eksploatuoti  naujasis  Kazokiškių  sąvartynas,  kuris 

atitinka šiuolaikinius standartus ir yra vienas moderniausių Rytų Europoje. Jis įrengtas buvusiame smėlio 

ir žvyro karjere ir užima 30 ha plotą. Sąvartynas yra uždaras pašaliniams asmenims – teritoriją juosia 2,5  

m. aukščio tvora, čia budi saugos tarnyba, o visu tvoros perimetru yra išdėstyti vaizdo jutikliai ir vaizdo 

kameros.  Visos  į  sąvartyną  įvežamos  atliekos  yra  tikrinamos,  sveriamos,  registruojamos 

kompiuterizuotoje duomenų bazėje ir po to gabenamos į iškrovimo vietą. Aplinkai apsaugoti sąvartyno 

dugne įrengtas nepralaidus sluoksnis, kurį sudaro specialia  plėvele uždengtas pusės metro sutankinto 

molio  sluoksnis.  Jame  įrengtos  vandens  valymo  ir  dujų  surinkimo  sistemos,  specialios  priemonės 

paukščiams baidyti.

Patenkančių  į  sąvartyną  komunalinių  atliekų kiekis  mažėja,  nes  diegiant  jų rūšiavimo sistemą 

kasmet vis daugiau antrinių žaliavų atskiriama iš komunalinių atliekų srauto ir perdirbama, tačiau 2006 

m. pašalintų  sąvartyne susidariusių  Vilniaus apskrities atliekų dalis sudarė 80 proc. ir buvo 4,5 proc.  

didesnė už šalies vidurkį (76,2 proc.). 

Ne visas atliekas įmanoma surinkti  konteineriniu būdu. Turės būti numatytos stambiagabaričių 

atliekų surinkimo aikštelės,  kuriose būtų galimybė  šias  atliekas  išmontuoti  ir  išrūšiuoti.  Komunalinių 

atliekų surinkimas Elektrėnų sav. 2004-2006 m. sumažėjo 26,8 proc. (11 lentelė).

11 lentelė. Sutvarkyta susidariusių komunalinių atliekų 2004-2006 m., tonomis

2004 m. 2005 m. 2006 m.
Vilniaus apskrityje 356417,4 360145,9 371655,7
Elektrėnų sav. 8644,0 5888,6 6327,0
Šalčininkų r. sav. 8868,0 8297,6 9837,2
Širvintų r. sav. 19005,6 16626,0 16875,7
Švenčionių r. sav. 26457,1 27509,5 17833,1
Trakų r. sav. 225156,7 223727,6 237964,4
Ukmergės r. sav. 6071,2 8608,7 9153,3
Vilniaus m. sav. 52507,6 59555,8 59820,4
Vilniaus r. sav. 9706,7 9932,1 13844,7
 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Elektrėnų savivaldybėje yra nemažai tobulintinų atliekų tvarkymo sistemos elementų. Žaliosios 

atliekos (parkų, skverų valymo, lapų ir pan.) nekompostuojamos. Pagal atskiras sutartis su savivaldybe 

„žaliąsias atliekas“ tvarko įmonės „Elektrėnų švara“ ir „Elektrėnų komunalinis ūkis“, firma „Getinas“. 

„Žaliosios atliekos“ yra surenkamos, susmulkinamos ir sudeginamos. Be to, gyventojai nėra skatinami 
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kompostuoti atliekas privačiose valdose, savivaldybė neturi atliekų kompostavimo programos. Atitinkama 

komunalinių atliekų selektyvaus  surinkimo,  rūšiavimo ir  laikymo infrastruktūra (taip pat ir  pavojingų 

atliekų, tinkamų perdirbimui (panaudojimui) Elektrėnų savivaldybės teritorijoje nėra sukurta. 

Elektrėnų savivaldybė neturi pavojingų atliekų saugyklos. Įmonės, kurios turi pavojingų atliekų, 

jas saugo savo teritorijoje ir,  susikaupus atitinkamiems kiekiams, priduoda tokių atliekų tvarkytojams. 

Buities pavojingos atliekos iš gyventojų kol kas nesurenkamos. Šias problemas turėtų išspręsti kuriama 

regioninė atliekų tvarkymo sistema. 

Labai  gera  savivaldybės  teritorijos  geografinė  padėtis  ir  patogus  susisiekimas  (teritoriją  kerta 

greitkelis  Vilnius-Klaipėda  ir  svarbus  geležinkelis),  didžiųjų  Lietuvos  miestų  Vilniaus  ir  Kauno 

kaimynystė, moderni infrastruktūra skatina investicijų pritraukimą ir ūkio plėtrą. Ekonominė, socialinė 

plėtra,  infrastruktūros  vystymas  VVG  vietovėje  žymia  dalimi  apspręs  visos  savivaldybės  vystymosi 

tempus  ir  raidą.  Teritorijos  išskirtinės  savybės,  lyginant  su  aplinkiniais  rajonais,  yra  palankios 

savivaldybės ūkio vystymui. 

Elektrėnų savivaldybės teritorijoje praeina IA kategorijos metropolinė ašis – magistralinis kelias 

A1  „Vilnius-Kaunas-Klaipėda“.  Savivaldybės  teritorija  yra  tarp  magistralinio  kelio  A2  „Vilnius-

Panevėžys“ ir magistralinio kelio „Vilnius-Gardinas“. Tokių dviejų urbanistinių integracijos ašių liestinės 

už savivaldybės  ribų leidžia  sėkmingai  išnaudoti  šią  situaciją  ekonominei  plėtrai  ir  išvengti  didesnio 

poveikio aplinkai. Visai šalia Elektrėnų savivaldybės teritorijos iš rytinės pusės išlieka kitas europinis 

transporto koridorius Vilnius-Panevėžys-Ryga. Labai gera savivaldybės teritorijos geografinė padėtis ir 

patogus  susisiekimas  sudaro  potencialias  prielaidas  efektyviai  savivaldybės  ekonominei  ir  socialinei 

plėtrai.

 Nežiūrint potencinių išteklių, ekonominė VVG teritorijos gyventojų padėtis blogėja. Racionalus 

teritorijos išteklių panaudojimas ir VVG teritorijos gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas tampa viena 

iš aktualiausių problemų, kurias numatoma spręsti rengiant bei įgyvendinant Vietos plėtros 2009-2014 

metų strategiją.  Kaip buvo minėta, Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė, atsižvelgdama į vietos  

žmonių pageidavimą, atstovauja savivaldybės vientisai  administracine,  geografine,  ekonomine prasme  

kaimo  gyvenamajai  ir  Vievio  miesto  vietovei.  Į  jos  teritoriją  patenka  visa  Elektrėnų  sav.  teritorija,  

išskyrus  Elektrėnų  miestą.  Jos  ribos  pateikiamos  15  priede.  Teritorija,  kai  jos  ribos  sutampa  su  

administracinėmis  Elektrėnų  sav.  ribomis,  VVG  leidžia  efektyviau  derinti  veiklas  su  vietos  valdžios  

atstovais,  koordinuoti  ir  planuoti  integruotą  VVG teritorijos  plėtrą.  Vadovaujantis  minėtais  motyvais  

VVG gyventojai  pasirinko teritoriją,  atitinkančią  Elektrėnų  sav.  administracines ribas,  kurios plotas  

sudaro 487,7 km2, yra Vilniaus apskrities administracinėse teritorijos ribose.
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2.3. VVG teritorijos gyventojai

Gyventojų  skaičių  ir  demografinę  būklę  apsprendžia  daug  išorinių  priežasčių.  Visų  pirma, 

ekonominės  ir  socialinės  gyvenimo  sąlygos  ir,  antra,  galimybė  rinktis  kitas  veiklos  rūšis  ir  keisti 

gyvenamąją vietą. Geopolitinė Lietuvos padėtis, įstojus į Europos Sąjungą, iš esmės pakeitė nusistovėjusį 

darbo  rinkos  tradicinį  modelį,  kai  darbdavys  galėjo  vienašališkai  diktuoti  savo  sąlygas.  Lietuvos 

žmonėms  atsirado galimybės  laisviau  rinktis  darbą  ir  jo  vietą  priklausomai  nuo sugebėjimų ir  darbo 

rinkoje  esamų  ekonominių  galimybių.  Pagal  LR  Statistikos  departamento  duomenis,  Elektrėnų 

savivaldybėje 2008 m. sausio 1 d. gyveno 27897 gyventojai. Tais pačiais metais miesto gyventojai sudarė 

67,6 proc., kaimo gyventojai – 32,4 proc. nuo  bendro savivaldybės gyventojų  skaičiaus (12 lentelė). 

Elektrėnų savivaldybėje,  kaip ir šalies mastu,  pastebimas gyventojų skaičiaus mažėjimo dėsningumas. 

2004-2008 m. gyventojų skaičius savivaldybėje sumažėjo 2,3 proc. Miesto gyventojų skaičius sumažėjo 

3,7 proc., kaimo – 2,7 proc. Pastebimi ir negatyvūs demografiniai pokyčiai savivaldybėje. 2004-2007 m.  

gyventojų  skaičius  0-15  metų  amžiaus  grupėje  sumažėjo  net  13,2  proc.  Paauglių  skaičiaus  spartus 

mažėjimas  gali  ateityje  lemti  darbo  jėgos  išteklių  formavimą.  2004-2007  m.,  nežiūrint  negatyvių 

demografinių pokyčių, savivaldybėje darbingo amžiaus gyventojų skaičius kiekvienais metais didėjo ir 

sudarė prielaidas stiprinti žmogiškąjį gamybinį potencialą ir sėkmingai plėtoti ūkinę veiklą.   

12 lentelė. Elektrėnų savivaldybės demografinė padėtis sausio mėn. 1 d.

Rodikliai 2004 m. 2006 m. 2007 m. 2008 m.
Gyventojai 28 543 28 240 28093 27897
Vyrai 13 596 13 425 13363 13300
Moterys 14 947 14 815 14730 14597
0–15 metų amžiaus 5 423 4 941 4709 4072
Darbingo amžiaus 17 521 17 789 17958 18077
Pensinio amžiaus 5 599 5 510 5456 5748
Miesto gyventojai 19 137 19 031 18943 18418
Kaimo gyventojai 9 406 9 209 9150 9041

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Pensinio  amžiaus  žmonių  skaičiaus  santykis  išlieka vienodas  ir  sudaro 20,6 proc.  nuo bendro 

gyventojų skaičiaus savivaldybėje.

Savivaldybės demografinė struktūra artima šalies vidutiniams rodikliams (13 lentelė). Palankesnė 

demografinė būklė tik Šalčininkų raj. sav., kur paaugliai iki 14 metų sudaro 17,0 proc. ir Vilniaus mieste - 

16,1 proc.   
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13 lentelė. Gyventojų skaičiaus struktūra pagal pagrindines amžiaus grupes 2008 pradžioje, proc.

Pagrindinės amžiaus grupės
0-14 15-59 60+

Šalyje 15,4 64,1 20,5
Vilniaus apskrityje 14,4 66,5 19,1
Elektrėnų sav. 14,6 64,8 20,6
Šalčininkų raj. sav. 17,0 63,3 19,7
Širvintų raj. sav. 14,5 61,6 23,9
Švenčionių raj. sav. 14,2 60,5 25,3
Trakų raj. sav. 15,8 63,2 21,0
Ukmergės raj. sav. 14,4 60,7 24,9
Vilniaus m. sav. 13,9 67,9 18,2
Vilniaus raj. sav. 16,1 66,5 17,4
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Gyventojų  skaičius  savivaldybėje  nežymiai  mažėja.  2001-2007  m.  jis  sumažėjo  3,1  proc.(14 

lentelė). Tačiau gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai Elektrėnų sav. yra mažesni nei daugelyje Lietuvos 

vietovių. Palankus savivaldybėje vyrų ir moterų santykis. Jis geresnis tik Vilniaus r. sav.

14 lentelė. Gyventojų skaičius 2001-2008 m. pradžioje

Gyventojų skaičius, tūkst. 1000 vyrų tenka 
moterų2001m. 2003m. 2005m. 2007m. 2008 m.

Iš viso Vyrai Moterys 2008 m.
Šalyje 3487,0 3462,6 3425,3 3384,9 3366,4 1567,0 1799,4 1148
Vilniaus 
apskrityje

850,7 848,1 848,6 847,8 848,1 390,5 457,6 1172

Elektrėnų sav. 29,0 28,7 28,4 28,1 27,9 13,3 14,6 1102
Šalčininkų r. 
sav.

39,4 38,8 38,4 37,9 37,6 17,9 19,7 1102

Širvintų r. sav. 20,2 20,0 19,8 19,4 19,1 9,0 10,1 1129
Švenčionių r. 
sav.

33,2 32,7 32,0 31,1 30,7 14,4 16,3 1136

Trakų r. sav. 37,4 37,1 37,0 36,4 36,1 16,9 19,2 1137
Ukmergės r. sav. 48,7 48,1 47,2 46,3 45,9 21,4 24,5 1142
Vilniaus m. sav. 554,3 553,2 553,1 554,4 555,7 251,8 303,9 1207
Vilniaus r. sav. 88,5 89,5 92,7 94,2 95,1 45,8 49,3 1075
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Pagal gyventojų skaičių Elektrėnų savivaldybė Vilniaus apskrityje yra septintoje vietoje (8 pav.) 

ir pagal gyventojų skaičių lenkia tik Širvintų r. sav. Geografinė padėtis ir ekonominis potencialas įtakojo 

apgyvendinimo  tankumą.  Savivaldybėje  2008  sausio  1  d.  1  kv.  km  gyveno  56,4  gyv.  ir  pagal 

apgyvendinimo tankumą Vilniaus apskrityje yra  antroje vietoje po Vilniaus miesto savivaldybės.
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Švenčionių r. sav.
4%

Trakų r. sav.
4%

Ukmergės r. sav.
6%

Vilniaus r. sav. 
11%

Vilniaus m. sav.
65%

Širvintų r. sav.
2%

Šalčininkų r. sav.
5%

Elektrėnų sav.
3%

8 pav. Elektrėnų savivaldybės gyventojų lyginamasis svoris Vilniaus apskrityje
2008 m. pradžioje (proc.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Pagal gyventojų 2001 metų surašymo duomenis savivaldybės gyventojų daugumą sudaro lietuviai 

(81 proc.). Lenkų (8 proc.), rusų (7 proc.), baltarusių, ukrainiečių ir kitų tautybių – 4 proc.( 9 pav.). 

Kiti
1%

Nenurodė
1%

Batarusių
1%

Lietuvių
81%

Ukrainiečių
1%

Lenkų
8%

Rusų
7%

9 pav. Elektrėnų savivaldybės gyventojų tautinė sudėtis
 (proc.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Tautinė gyventojų sudėtis artima Lietuvos tautinei sudėčiai: Lietuvoje pagal gyventojų surašymo 

duomenis  2001  m.  gyveno  83,4  proc.  lietuvių,  Vilniaus  apskrityje  –  54,8  proc.  Tautinė  santarvė  ir 

pakantumas kitataučiams sudaro savivaldybėje palankias sąlygas visų tautybių gyventojų darniai plėtrai.

Rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją, į VVG gyventojų skaičių patenka kaimo ir  

miesto vietovės gyventojai,  kuriose gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst.  iki  150 tūkst.,  įskaitant mažus  

miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.  

5



Į VVG teritorijos  gyventojų skaičių patenka visos Elektrėnų savivaldybės teritorijos  gyventojai, 

išskyrus Elektrėnų miesto. 2008 m. sausio 1 d. Elektrėnų mieste gyveno 13,1 tūkst. gyventojų. Visi kiti 

gyventojai  patenka  į  VVG  teritorijos  gyventojų  skaičių.  VVG  teritorijos  seniūnijose  kiek  didesnis 

gyventojų skaičius gyvena tik Vievio seniūnijos miesto ir kaimiškojoje vietovėje. Kitos seniūnijos turi 

gan mažą gyventojų skaičių. Beižionių seniūnijoje gyvena tik 363 gyventojai. Smulkios gyvenvietės ir 

žemas gyventojų koncentravimosi lygis apsunkina  viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

  VVG teritorijos gyventojų pokyčiams būdingi  savivaldybės  dėsningumai.  2006-2008 m. VVG 

teritorijos gyventojų skaičius sumažėjo nuo 14351 iki 14088 gyventojo, arba 1,8 proc. 

 Gyventojų  skaičiaus  pokyčiai  atsiranda  dėl  gyventojų  migracijos  ir  natūralaus  prieaugio. 

Savivaldybėje  gyventojų  migracija  labai  svyruoja  skirtingu  laikotarpiu  (15  lentelė).  2004-2006  m. 

migracijos saldo sumažėjo 7,5 karto, tačiau tiek pat kartų padidėjo 2007 m..

15 lentelė. Gyventojų migracija 

Rodikliai 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.
Atvyko 582 484 593 530
Išvyko 650 509 602 592
Migracijos saldo -68 -25 -9 -62

    Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2007 m.  gyventojų  migracija  VVG teritorijoje  buvo mažesnė  nei  savivaldybėje  (į  VVG teritoriją 

patenka savivaldybės kaimai ir Vievio miestas). Iš Elektrėnų miesto išvyko 13,5 proc. gyventojų daugiau 

nei atvyko, VVG teritorijoje - tik 7,4 proc.(16 lentelė).

16 lentelė.  Gyventojų migracija 2007 m. VVG teritorijoje

Vietovė Atvyko Išvyko Migracijos saldo, +/-
Elektrėnų sav. 530 592 - 62
Miestas: 375 427 - 62
Elektrėnai 272 315 - 43
Vievis 103 112 - 9
Kaimas 155 165 - 10

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

     Natūrali gyventojų kaita palankesnė savivaldybės miestuose. 2007 m. gyventojų skaičiaus mažėjimas 

dėl natūralios kaitos daugiausiai vyko VVG teritorijoje. Jis sudarė 90,1 proc. natūralios gyventojų kaitos 

sumažėjimo savivaldybėje (17 lentelė). 

17 lentelė.  Natūrali gyventojų kaita VVG teritorijoje 2007 m.

Vietovė
Gimusių sk. Mirusių sk. Natūrali kaita, 

+/ -
Natūralios kaitos

1000gyv., +/-

Elektrėnų sav. 267 387 - 120 -4,3
Miestas 195 219 - 24 - 1,3
Elektrėnai 135 146 - 11 - 0,8
Vievis 60 73 - 13 - 2,6
Kaimas 72 168 - 96 - 10,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Natūrali kaita 1000 gyv.  ypač bloga kaimo vietovėje, kurios gyventojai sudaro pagrindinę VVG 

teritorijos  gyventojų  dalį.  Elektrėnų  miesto  natūrali  kaita  1000  gyv.  Buvo  –  0,8  gyventojo,  kaimo 

vietovėje  –  10,6.  Minėti  pokyčiai  turėjo  įtakos  demografiniams  pokyčiams  (10  pav.).  Demografinis 

senatvės koeficientas Elektrėnų sav. buvo aukštesnis už šalies ir Vilniaus apskrities lygį. Minėtas rodiklis 

parodo  60 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičių, tenkantį 100  0-14 metų amžiaus vaikų. 2007 m. 

60 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičiaus, tenkančio 100 0-14 metų amžiaus vaikų,  koeficientas 

Elektrėnų savivaldybėje buvo 141, šalyje - 134, Vilniaus apskrityje - 133.    
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Vilniaus r. sav.

10 pav. Demografinės senatvės koeficientas 2008 m. pradžioje (60 metų ir vyresnio amžiaus 
gyventojų skaičius, tenkantis šimtui  0-14 metų amžiaus vaikų)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

           Minėti pokyčių skirtumai leidžia daryti prielaidą apie būtinybę VVG teritorijoje sparčiau gerinti  

VVG teritorijos gyventojams viešąsias paslaugas, ypač sveikatos priežiūrą, jų darbo ir buities sąlygas. 

  Elektrėnų sav. VVG teritorijos gyventojų pokyčiai  parodyti  11 pav. 
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11 pav. Elektrėnų sav. gyventojai 2008 01 01 dienai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

         Visa Elektrėnų  sav. VVG  gyvenamoji teritorija ir jos gyventojai sudaro vientisą socialinę ir ekonominę  

erdvę.  2008 sausio 1 d. visos Elektrėnų sav. VVG teritorijoje gyveno 14088  gyventojai, ir jų interesams gali  

atstovauti Elektrėnų sav. VVG, nes gyventojų skaičius atitinka VVG teritorijos gyventojų skaičiaus nustatytus  

reikalavimus,  kuriuose  numatytos  gyventojų  skaičiaus  ribos  nuo  5  tūkst.  iki  150  tūkst.,  įskaitant  mažus  

miestelius,  taip  pat  Vievio  miestą,  kuriuose  gyventojų  skaičius  neviršija  6  tūkst.  VVG  teritorijos  gyventojų  

demografiniai  pokyčiai  blogesni  nei  Elektrėnų mieste, būtina sparčiau VVG  teritorijos  gyventojams gerinti  

viešąsias paslaugas, viešąją infrastruktūrą ir socialines gyvenimo sąlygas.
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 3. VVG TERITORIJOS EKONOMINĖ BŪKLĖ

            Vilniaus apskrityje 2007 m. sukurta 38,9 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). 2007 m.  

vidutiniškai vienam gyventojui buvo sukurta 45 tūkst. litų BVP, arba 54,9 proc. daugiau nei vidutiniškai  

šalyje. Vilniaus apskrities BVP vienam gyventojui du kartus viršija Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, 

Šiaulių,  Tauragės  ir  Utenos apskričių rodiklius.  Didelis  indėlis  kuriant  šalies  ir  apskrities  BVP tenka 

Elektrėnų  sav.  Labai gera savivaldybės teritorijos geografinė padėtis ir patogus susisiekimas (teritoriją 

kerta  greitkelis  Vilnius-Klaipėda  ir  svarbus geležinkelis),  didžiųjų Lietuvos miestų  Vilniaus ir  Kauno 

kaimynystė,  moderni  infrastruktūra  skatina  investicijų  pritraukimą  ir  ūkio  plėtrą.  Sparčiai  vyksta 

pramonės  ir  paslaugų  objektų  statyba.  Ypatingas  dėmesys  skiriamas  rekreacijos  ir  turizmo  paslaugų 

plėtrai Elektrėnų marių pakrantės zonoje.  Ekonominė plėtra turi tiesioginę priklausomybę nuo pritrauktų 

vidaus ir išorės investicijų. Materialinės investicijos – išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris bus 

naudojamas  ilgiau  nei  vienerius  metus,  įsigyti,  sukurti  ir  esamam turtui  atnaujinti,  taip  pat  plėtimo, 

rekonstrukcijos, renovacijos, remonto darbams. Materialinės investicijos Elektrėnų sav. pateiktos 12 pav.

38312 36707
124955

428636

2000
2001
2005
2007

12 pav.  Materialinės investicijos Lt
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Materialinių  investicijų  apimtis  lyginant  2000  m.  su  2007  m.  padidėjo  net  11,2  karto.  Pagal 

materialines  investicijas,  tenkančias  vienam  gyventojui,  savivaldybė  atsilieka  tik  nuo  materialinių 

investicijų, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus mieste (18 lentelė) ir ženkliai pagal šį rodiklį lenkia 

kitas apskrities rajonų savivaldybes. 

18 lentelė. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2004-2006 m., litais
2004 2005 2006

Šalyje 3523 4540 5861
Vilniaus apskrityje 5686 7179 9679
Elektrėnų sav. 2939 4413 9052
Šalčininkų raj. sav. 983 1124 1510
Širvintų raj. sav. 810 1470 1570
Švenčionių raj. sav. 1713 1294 2306
Trakų raj. sav. 2919 2009 4059
Ukmergės raj. sav. 1455 1227 2520
Vilniaus m. sav. 7557 9755 12927
Vilniaus raj. sav. 3002 3471 3894

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

5



Elektrėnų savivaldybėje 2008 m.  veikė 351 ūkio subjektas. Jų skaičius nuo 2002 m. padidėjo 29,5 

proc.  Analizuojant  veikiančių  įmonių  pasiskirstymą,  Elektrėnų  savivaldybėje  pagal  dydį  dominuoja 

smulkus ir vidutinis verslas. 

           Pagal įmonių juridinį statusą 2008 sausio 1 d. Elektrėnų savivaldybėje mažos ir vidutinės įmonės 

sudarė  98,4  proc.  savivaldybėje  veikiančių  įmonių  skaičiaus.  Jų  tarpe  dominavo  uždarosios  akcinės 

bendrovės ir individualios įmonės. Uždarosios akcinės bendrovės sudarė 52,5 proc., individualios įmonės 

– 44,3 proc.  bendro   mažų ir vidutinių įmonių skaičiaus.

          Elektrėnų savivaldybėje verslas vystomas keliomis kryptimis. Tradicinės verslo kryptys: elektros 

energijos gamyba; paukščių auginimas, kiaušinių gavyba; kiaulių auginimas; daržovių ir gėlių auginimas; 

grūdų perdirbimas; žuvų veisimas; kelių priežiūra, tiesimas ir remontas; statyba. 

Naujos  verslo  kryptys:  medienos  apdirbimas,  medienos  gaminių  ir  baldų  gamyba;  krovinių 

vežimas keliais;  prekyba ir  paslaugos.  Kaime pagrindine ūkio šaka, teikianti  pragyvenimo pajamas ir 

darbo vietas, yra žemės ūkis. Nežiūrint potencinių išteklių, ekonominė kaimo gyventojų padėtis blogėja. 

Kylant įvairių prekių ir paslaugų kainoms, mažėja  realusis darbo užmokestis,  kaime mažėjimo  tempai 

yra žymiai didesni. Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas tampa viena iš aktualiausių problemų 

kaime. VVG Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijoje numato priemones, kurių įgyvendinimas  turėtų 

pagerinti kaimo gyventojų gyvenimo  kokybę.

3.1.  Žemės ūkis

            Vilniaus apskrities žemės ūkio produktus gaminančių ūkių valdomas žemės ūkio naudmenų plotas 

sudaro 9 proc. visų šalies žemės ūkio produktus gaminančių ūkių valdomo žemės ūkio naudmenų ploto. 

2007 m.  Vilniaus apskrityje buvo 30,7 tūkst. ūkių, gaminančių žemės ūkio produktus ir turinčių 

daugiau kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų. Iš jų – 70 žemės ūkio bendrovių ir įmonių. Vidutinis ūkio dydis 

buvo mažiausias iš visų apskričių, siekė tik 7,4 ha ir buvo mažesnis nei vidutinis šalyje net 36,2 proc. 

Didžiausi ūkiai (vidutinis dydis – 12,4 ha) Ukmergės, mažiausi (4,6 ha) - Vilniaus rajono savivaldybėje.  

69 proc. visų apskrities ūkių yra maži, iki 5 ha (didžiausia tokių ūkių dalis šalyje).

2006 m. Vilniaus apskrityje išauginta 9,8 proc. šalies žemės ūkio produkcijos. Išsiskiria Vilniaus 

rajono  savivaldybė,  kurioje  išauginta  30,6  proc.  apskrities  žemės  ūkio  produkcijos.  Gyvulininkystės 

produkcijos dalis apskrityje buvo didesnė nei augalininkystės: iš gyvulininkystės buvo gauta 64,8 proc. 

bendrųjų  žemės  ūkio  pajamų,  o iš  augalininkystės  – 35,2  proc.  Ta  pati  tendencija  stebima  ir  visose 

Vilniaus apskričiai priklausančiose savivaldybėse, išskyrus Širvintų ir Trakų rajonus.

Pagrindinė  ir svarbiausia gamybos priemonė žemės ūkyje yra žemė ir jos kokybė. Dirvožemiai 

savivaldybės teritorijoje nėra našūs ir derlingi – tai  nulėmė vietovės geologinė praeitis  ir nevienalytis 

kraštovaizdis. Tad vystyti žemdirbystės šakas šiame krašte nėra paprasta ir lengva. Kalvose dažniausiai 

aptinkami  žvyro,  priemolio  ir  smėlio  mechaninės  sudėties  dirvožemiai,  lygumose  vyrauja  molingos 
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dirvos. Humusu turtingos ir derlingos dirvos susitelkusios paupiuose, salpose, prie ežerų. Didžiąją dalį 

sudaro velėniniai jauriniai, silpnai ir vidutiniškai nujaurėję dirvožemiai. 

Teritorija, kaip ir visa Lietuva, yra drėgmės pertekliaus geografinėje zonoje. Kritulių per metus 

iškrenta daugiau (apie 700 mm) nei išgaruoja (540 mm). Iš jų apie 32 proc. vandens nuteka. Beveik pusė 

dienų per metus būna su krituliais;  šiltuoju periodu jų iškrenta dvigubai daugiau nei šaltuoju. Gausūs 

lietūs  dažni  vasaros  mėnesiais,  mažiausiai  kritulių  iškrenta  sniego  ir  ledo  forma  sausį  ir  vasarį. 

Didžiausias kiekis vandens išgaruoja vegetacijos metu, ir tik trečdalis – žiemą. 

Dabartiniame  žemėvaizdyje  vyrauja  žemės  ūkio  paskirties  žemė,  tačiau  ji  2007  m.  pradžioje 

užėmė tik 25,0 proc. bendro teritorijos ploto.  2007 m. naudojamos žemės ūkio naudmenos užėmė 12691 

ha. 2006-2007 m. jų plotai sumažėjo 6,3 proc. Žemės ūkio naudmenose ariama žemė užima 51 proc.,  

pievos ir natūralios ganyklos – 47 proc. (13 pav.).  

Ariama žemė
51%

Sodai ir uogynai
2%Pievos ir natūralios 

ganyklos
47%

13 pav.  Elektrėnų savivaldybės žemės ūkio naudmenų struktūra 2007 01 01,  proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Žemės  ūkio naudmenų struktūra rodo ekstensyvią  žemės ūkio šakos vystymo  kryptį.  Vilniaus 

apskrityje  56 proc.  apskrities  žemės ūkio naudmenų ploto  sudaro ariama žemė,  41 proc.  – pievos ir 

ganyklos, 3 proc. – daugiamečiai sodiniai. Apskrities mastu žemės panaudojimo intensyvumas aukštesnis 

nei  Elektrėnų savivaldybėje. Tai paaiškinama tuo, kad  didelę savivaldybės teritorijos dalį sudaro mažo 

našumo (iki 32 balų) žemės ūkio naudmenos,  teritorijos jautrios defliacijai,  erozijai  ir  antropogeninei 

apkrovai.  Dėl  mažo  poreikio  ir  nepalankių  reljefo  sąlygų  savivaldybėje  melioruota  tik  penktadalis 

dirbamų žemių. Mažo našumo iki 32 balų žemės sudaro 29,1 proc. nuo bendro žemės ūkio naudmenų 

ploto.  Didelius  plotus  savivaldybėje  užima defliacijai  pavojingos žemės  – 56,7 proc.  nuo sav.  ploto. 

Antropogeniniam apkrovimui jautrūs dirvožemiai sudaro 26,4 proc. nuo savivaldybės ploto. Be to, visa 

savivaldybės teritorija jautri mechaninei ir vandens erozijai.  Eroduojamos žemės savivaldybėje sudaro 
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49,1 proc. nuo žemės ūkio naudmenų. 19 lentelėje pateikiami rodikliai, parodantys žemės ūkio naudmenų 

naudojimo intensyvumą Elektrėnų savivaldybėje ir šalyje.

19 lentelė. Žemės ūkio naudmenų naudojimo intensyvumas

Rodikliai Šalyje Elektrėnų sav.
Žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha 3468,4 25,0
Žemės ūkio naudmenos nuo bendro ploto, proc. 53,3 49,1
Nedeklaruotos žemės ūkio naudmenos, tūkst. ha 838,3 11,3
Nedeklaruotų žemės ūkio naudmenų proc. nuo visų žemės 
ūkio naudmenų

24,2 45,2

Šaltinis: Savivaldybės duomenys.

 Pagrindiniai  žemės  ūkio  naudmenų  naudotojai  yra  ūkininkai  ir  kaimo  gyventojai,  turintys 

natūrines ūkio valdas. 2007 m. pradžioje savivaldybėje buvo užregistruota 880 ūkininkų ūkių. Didžiausią 

žemės ūkio naudmenų plotą užima ūkininkų ūkiai, kurių ariamos žemės plotas yra 5-10 ha. Savivaldybėje 

ūkinę veiklą vykdo ir stambios pramoninio tipo žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo įmonės.

 Savivaldybės ūkiuose auginamos grūdinės ir kitos būdingos Lietuvai žemės ūkio kultūros. 2007 

01 01 grūdiniai augalai užėmė 68,9 proc. bendro pasėlių ploto ( 14 pav.). 
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 14 pav. Elektrėnų savivaldybės pasėlių plotų struktūra  2007 01 01,  proc.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

 Kiekvienais metais didėja rapsų pasėlių plotai, tačiau iš viso jiems tenka tik 2,3 proc. 16,8 proc. 

pasėlių ploto tenka daugiametėms žolėms. Apskrities pasėlių struktūroje didžiausią dalį sudaro grūdiniai 

augalai (2007 m. - 71,8 proc.) ir daugiametės žolės (2007 m. - 13,2 proc.). Grūdinių augalų struktūroje 

didžiausią dalį užima vasariniai javai, kurie sudaro 59,1 proc. visų grūdinių augalų. Didelę vasarinių javų 

dalį sudaro miežiai  ir avižos. Iš pramoninių augalų auginami rapsai. Auginami nemaži plotai   bulvių, 

kurios  sudaro  gerokai  didesnę  pasėlių  dalį  negu  vidutiniškai  šalyje.  Vidutinis  žemės  ūkio  augalų 

derlingumas apskrityje ir savivaldybėje mažesnis už šalies vidurkį. 2007 m. šalyje  prikulta grūdų  2,9 
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t/ha, Vilniaus apskrityje – 18,5. Elektrėnų sav. tais pačiais  metais  prikulta 2,17 t/ha. Labai nestabilus 

bulvių  ir  daržovių  derlingumas  savivaldybės  ūkiuose  (15  pav.).  2000-2007  m.  grūdinių  augalų 

derlingumas padidėjo 24,7 proc., tuo tarpu  bulvių derlingumas kiekvienais metais mažėjo. 2000-2007 m. 

jis sumažėjo 32,2 proc. 2006 m. savivaldybėje buvo prikasta bulvių tik 43,8  šimtų  kg iš ha. Kultūrų 

derlingumas  rodo labai  žemą ūkininkų taikomų agrotechninių  priemonių  lygį.  2006-2007 m.  bendras 

grūdinių augalų derlius padidėjo nuo 4471  iki 8174 tonų arba 1,8 karto. Tam turėjo įtakos trumpalaikis 

grūdų supirkimo kainų padidėjimas ir pasėlių plotų pokyčiai.   
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15 pav. Žemės ūkio augalų derlingumas Elektrėnų savivaldybėje, (100 kg iš ha)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

             Vilniaus apskritis neišsiskiria pagal laikomų galvijų ir kiaulių skaičių.  2008 m. pradžioje 

apskrityje  buvo 7,3 proc. visų šalyje laikomų galvijų ir 8,4 proc. kiaulių.  Pagal laikomų avių skaičių 

apskritis  trečia  šalyje.  2008  m.  pradžioje  Elektrėnų  savivaldybėje  buvo  laikomi  3256  galvijai,  6716 

kiaulės,  204 ožkos. Savivaldybėje turimas mažiausias gyvulių skaičius lyginant su kitomis apskrities raj. 

savivaldybėmis. Savivaldybė ryškus lyderis pagal kiaušinių surinkimą. 2007 m. čia buvo surinkta 30,8 

proc. šalies  kiaušinių ir – 73,2 Vilniaus  apskrities (20 lentelė). Tai pasiekta, įkūrus  pramoninio tipo 

paukštyną.  

20 lentelė. Gyvulininkystės produkcijos gamyba ir karvių produktyvumas visuose ūkiuose

Paskersta gyvulių 
ir paukščių 

gyvuoju svoriu, t

Surinkta 
kiaušinių, mln. 

vnt.

Primelžta pieno, iš 
viso, t

Primelžta pieno 
vidutiniškai iš 

vienos karvės, kg
Vilniaus apskritis 43014 48176 391,6 403,1 153303 150805 4144 4237
Elektrėnų sav. 3869 4863 283,1 295,1 7822 7846 3776 4119
Šalčininkų r. sav. 5630 6358 3,1 3,4 31063 29751 4316 4203
Širvintų r. sav. 1769 3075 2,4 2,4 19456 20285 3953 4302
Švenčionių r. sav. 1675 2475 2,9 2,3 16461 15725 4220 4185
Trakų r. sav. 1331 1440 2,2 2,3 12015 11513 3541 3634
Ukmergės r. sav. 3122 3065 62,8 59,4 29678 32722 4230 4763
Vilniaus m. sav. 487 630 3,1 2,2 1417 1164 5000 4220
Vilniaus r. sav. 25131 26540 32,0 36,0 35391 31799 4313 4063
Iš viso: 335272 348809 929,3 959,1 1891295 1936612 4484 4708
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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           Vilniaus apskritis  pirmauja  šalyje pagal laikomų paukščių skaičių. 2008 m. pradžioje čia buvo 

36,6 proc.  visų šalyje  laikomų paukščių.  Didžioji dalis  paukščių auginama žemės ūkio bendrovėse ir 

įmonėse ir tik 7,1 proc. - ūkininkų ir šeimos ūkiuose. Daugiausia paukščių laikoma Elektrėnų ir Vilniaus 

rajono savivaldybėse esančiuose paukštynuose. Elektrėnų savivaldybėje laikoma 1,56 mln. paukščių. Jie 

sudaro 43,1 proc. apskrityje  laikomų paukščių skaičiaus.  AB „Vievio paukštynas“ įkurtas 1967 m. ir 

sėkmingai dirba Lietuvos rinkoje. 2008 m. yra didžiausias paukštynas Lietuvoje, renkantis virš 300 mln. 

kiaušinių  per  metus.  Panaudojant  naujausias  vištų  dedeklių  auginimo  technologijas  ir  pažangiausią 

Europos šalių patirtį, įmonė sugeba pateikti vartotojui puikios kokybės ir atitinkančią visus veterinarinius 

reikalavimus produkciją.  Be pagrindinės specializacijos,  AB „Vievio paukštynas“  turi  modernų lesalų 

gamybos  cechą,  paukščių  skerdyklą,  paukštienos  perdirbimo  cechą,  kuriame  gaminami  paukštienos 

gaminiai  bei pusgaminiai,  taip pat paukštyne gaminami kiaušinių milteliai,  kepami „Vievio šakočiai”. 

Paukštynas parduoda ne tik kiaušinius ir paukštienos gaminius, bet ir dedeklių vienadienes ir paaugintas 

vištaites, vienadienius broilerių viščiukus bei jiems skirtus lesalus.

       Savivaldybėje ūkinę veiklą vykdo UAB „Kietaviškių gausa“.  Įmonė įkurta 1986 m. 2005 m. ji  

reorganizuota į uždarą akcinę bendrovę „Kietaviškių gausa“. Dabartinės veiklos sritys - uždaro grunto 

daržininkystė plėtojama žieminiuose stikliniuose šiltnamiuose. Metinė apyvarta - 15 mln. Lt. Dirba 230 

žmonių.  Bendrovė yra  Lietuvos šiltnamių asociacijos narė.  UAB „Kietaviškių gausa“ - tai  naujausias 

modernizuotas  žieminių  šiltnamių  ūkis  Lietuvoje,  kuriame  įdiegta  olandiška  augalų  auginimo 

mineralinėje vatoje technologija, kompiuterizuota lašelinė laistymo ir tręšimo sistema, CO2 sistema, per 

metus išauginama 6600 tonų daržovių, t.y. 29 proc. viso mūsų šalies šiltnamių daržovių kiekio. 

Šiltnamiai  pastatyti  Kietaviškėse,  netoli  Elektrėnų,  8  km  atstumu  nuo  Vilniaus-Kauno 

automagistralės. Pradiniame įmonės projekte buvo numatyta pastatyti 48 ha šiltnamių, skirtų daržovių ir 

gėlių  auginimui,  apšildant  juos  šiluma,  tiekiama  iš  Lietuvos  elektrinės.  Šiuo  metu  pastatyta  ir 

eksploatuojama 15 ha žieminių stiklinių blokinių šiltnamių, sandėliai, šaldytuvas, nutekamųjų vandenų 

valymo įrenginiai, vandens nugeležinimo stotis. 

Labai  populiarus  ekologinis  ūkininkavimas.  VšĮ  „Ekoagros“  duomenimis,  Vilniaus  apskrityje 

2007  m.  buvo  sertifikuota  daugiausia  ūkių  iš  visų  apskričių  -  642  ūkiai  (22,6  proc.  visų  Lietuvos 

sertifikuotų ūkių). Jų sertifikuotas plotas buvo didžiausias šalyje (24,9 tūkst. ha) ir sudarė penktadalį viso 

Lietuvoje sertifikuoto ploto.  Ekologinio žemės  ūkio taisykles  savo ūkiuose taikė  153 Ukmergės,  125 

Trakų, 121 Šalčininkų, 84 Švenčionių rajonų, 72 Elektrėnų, 55 Vilniaus ir 32 Širvintų rajonų savivaldybių 

ūkiai.

            Elektrėnų savivaldybėje ryškia linija išskiriami tradicinio žemės ūkio ir pramoninio tipo subjektų 

ekonominio efektyvumo lygmenys.  Jei  pirmasis  lygmuo turi  didelį  atsilikimą šalies  ir  apskrities  ūkių 

tarpe,  tai  pramoninė  žemės  ūkio  produktų  gamyba  -  šalies  lyderė.  Žemės  ūkio  produktų  pramoninė 

gamyba ženkliai pakėlė savivaldybės žemės ūkio gamybos intensyvumo lygį. Savivaldybėje 2006 m. 1 ha 
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žemės ūkio naudmenų buvo pagaminta bendrosios žemės ūkio produkcijos 3,6 karto daugiau nei šalyje ir 

3,3 - karto nei Vilniaus apskrityje (16 pav.).
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2005m. 1804 1941 5631 1309 1495 1288 1108 1437 3122
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16 pav. Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų, 
2005 m. ir 2006 m., litais

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Tradicinių šakų vystymui ir jų efektyvumo didinimui įtakos turi ES teikiama įvairiapusė parama. 

2006 m. Elektrėnų savivaldybės gyventojams buvo suteikta parama pagal Kaimo plėtros 2004-2006 metų 

plano priemones: tiesioginės išmokos už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir pasėlius – 5,5 mln. Lt, už 

ekologinį ūkininkavimą – 1,1 mln. Lt.  Parama 2006 – 2007 m. parodyta 21 lentelėje. 

21  lentelė. Tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus Vilniaus apskrityje

Eil. 
Nr. Rajonas

2006 m. 2007 m.
Išmokėta suma, 

tūkst.  Lt
Išmokėta 
suma, %

Išmokėta suma, 
Lt

Išmokėta 
suma, %

1. Elektrėnų sav. 2.748,5 99,86 844,56 99,64
2. Šalčininkų r. sav. 13.086,2 98,14 8.518,7 99,53
3. Širvintų r. sav. 6.785,3 99,97 2.915,2 91,62
4. Švenčionių r. sav. 7.005,6 99,98 4.008,1 89,88
5. Trakų r. sav. 5.353,8 99,96 2.665,8 99,46
6. Ukmergės r. sav. 14.350,97 99,98 6.931,8 83,91
7. Vilniaus r. sav. 8.551,2 99,95 5.407,4 97,97
8. Viso: 57.88,24 99,69 31.291,6 94,57
Šaltinis: Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽŪM duomenys.

5



Elektrėnų  savivaldybės  teritorija  yra  mažiausia  Vilniaus  apskrityje.  Mažiausi   auginami  ir 

deklaruojami  pasėlių  plotai   apskrityje.  Dėl  minėtos  priežasties  2007  m.  Elektrėnų  sav.  ūkininkai 

tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus gavo mažiausias apskrityje. Lyginant su 

Šalčininkų raj.,  savivaldybėje jų gauta 10 kartų mažiau.  Be to,  2006-2007 m. tiesioginės  išmokos už 

žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus sumažėjo 3,2 karto. Smulkūs, nekonkurencingi ūkiai, mažėjanti 

parama blogina kaimo žmonių pragyvenimo lygį. 

3.2. Kiti VVG teritorijos verslai

Vietos plėtros  2009-2014 metų strategijoje siekiama įgyvendinti priemones, kurios leistų įvairinti 

kaimo verslus ir gerintų vietos gyventojų pragyvenimo lygį. Elektrėnų savivaldybės išskirtinė geografinė 

padėtis ir gamtos ištekliai sudaro palankias prielaidas ne žemės ūkio verslų plėtrai. Be to, į VVG teritoriją 

patenka  didelį  pramoninį  potencialą  turintis  Vievio  miestas. Elektrėnų  savivaldybėje  gerai  išvystyta 

energetikos pramonė - veikia  Lietuvos elektrinė,  klesti  žuvininkystės,  šiltnamių ir  medžio perdirbimo 

verslas.  Daugiausia  pramonės  įmonių  sutelkta  Vievyje.  Veikiančių  ūkio  subjektų  skaičiaus  santykis 

savivaldybės mastu parodytas 17 pav. Kaip jau buvo minėta, didžiausias veikiančių ūkio subjektų skaičius 

VVG teritorijoje yra Vievio seniūnijoje. Čia veikia 30 proc. savivaldybės stambiausių įmonių. Didesnis 

pramoninio tipo subjektų skaičius yra tik Kietaviškių ir Semeliškių seniūnijose, atitinkamai -  6 ir 4 proc. 

Beižionių
1%

Gilučių
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Elektrėnų
56%

Kazokiškių
0%

Semeliškių
4%

Kietaviškių
6%

Vievio
30%

Pastrėvio
1%

17 pav. Elektrėnų savivaldybėje veikiančių įmonių pasiskirstymas pagal dydį
ir dirbančiųjų skaičių

Šaltinis:Savivaldybės duomenys.

      

Statybos  paslaugų,  remonto  darbų  veikiančių  įmonių  Vievio  seniūnijoje  2007  m.  buvo  8, 

Kietaviškėse, Semeliškėse -  po vieną įmonę. Krovinių vežimo, transporto paslaugų, automobilių remonto 
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įmonių didžiausias skaičius buvo Vievyje – net 12, Abromiškėse, Kazokiškėse veikė po vieną įmonę. 

Medžio apdirbimo, medienos gaminių, langų, baldų gamybos VVG teritorijoje veiklą vykdė 8 įmonės, iš 

jų  4 buvo įsikūrusios Kietaviškėse. 

 Elektrėnų sav. gan didelė mažmeninių prekybos įmonių apyvarta (22 lentelė). Ji 2003-2007 m. 

padidėjo 36,3 proc. ir lenkia žymiai didesnes teritorijas turinčias apskrities savivaldybes. 

22 lentelė. Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2003-2007 m. mln. litų

2003 2005 2007

Vilniaus apskritis 4117,0 5577,8 7263,0
Elektrėnų sav. 64,1 70,7 87,4
Šalčininkų r. sav. 42,2 52,4 82,7
Širvintų r. sav. 39,3 50,1 72,4
Švenčionių r. sav. 55,6 58,4 80,9
Trakų r. sav. 58,3 69,6 110,5
Ukmergės r. sav. 115,5 121,5 157,6
Vilniaus m. sav. 3649,5 5048,4 6541,9
Vilniaus r. sav. 92,5 106,7 129,6
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Tačiau Elektrėnų sav. prekybos centrai ir mažmeninė prekių apyvarta pagrindinai buvo vykdoma 

Elektrėnų  ir  Vievio  miestuose.  Kaimo  vietovėje  ir  kaimiškuosiuose  miesteliuose  prekybos  paslaugos 

silpnai  išvystytos.

Elektrėnų savivaldybėje  yra  stiprus  turizmo plėtros  potencialas.  Elektrėnų miesto  atstumas  iki 

Vilniaus  -  48  km,  iki  Kauno  -  54  km.  Elektrėnai,  kaip  turizmo  traukos  centras,  turi  didelės  įtakos 

nagrinėjant bei įgyvendinant turizmo koncepciją bei kuriant infrastruktūrą.

Elektrėnų kraštas taip pat pasižymi daugeliu puikių kraštovaizdžio vertybių - miškais, kalvomis, 

daugybe vandens telkinių: ežerų, upių, tvenkinių. 

Kaimo turizmo sodybų skaičius savivaldybėje nors ir didėja, tačiau palyginti lėtais tempais. Šiuo 

metu veikia 5 kaimo turizmo sodybos. Kaimo turizmo paslaugų teikėjai pradeda daugiau dėmesio skirti 

rinkodarai  bei  apgyvendinimo  ir  poilsio  paslaugų  kokybei.  Didėja  teikiamų  papildomų  pramogų 

asortimentas. Teikiamos papildomos paslaugos: pirtys, teniso ir krepšinio aikštelės, žvejyba, grybavimas; 

kaimiškas pienas ir jo gaminiai bei vaisiai, daržovės; inventoriaus nuoma, šildomas baseinas su kaskada ir 

povandeniniais  masažais;  teniso,  krepšinio  ir  tinklinio  aikštelės,  organizuojami  seminarai,  pobūviai, 

įvairios šventės, stovyklos, renginiai. Gintarės Sindaravičienės kaimo turizmo sodyboje svečiai priimami 

ištisus metus. Įrengti  miegamieji kambariai su dušais, yra salė, židinys, virtuvė, teikiamos papildomos 

paslaugos. 
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Savivaldybės  teritorijoje  Pipiriškių  kaime  sėkmingai  veikia  privatus  Sostinių  golfo  klubas.  18 

duobučių golfo aikštynas, treniruočių aikštynas, golfo treneris, lazdų, kamuoliukų nuoma, „Pipiro“ golfo 

mokykla vaikams, konferencijų salė, golfo prekių parduotuvė.

Turizmo  vystymui  labai  svarbu  išspręsti  apgyvendinimo  ir  maitinimo  paslaugas.  Šiuo  metu 

savivaldybėje  veikia  keturios  apgyvendinimo įstaigos.  Iš  jų  atitinka  šiuolaikinius  standartus  viešbutis 

„Vievija“ ir UAB „Sostinių golfas“ viešbutis.

Maitinimo įstaigų pastaraisiais  metais  privačių investuotojų dėka padaugėjo.  Didelio  lankytojų 

skaičiaus  susilaukia kavinė „Žvejų namai“,  esanti  Vilūniškių kaime, ir  restoranas „Keturios sostinės“, 

įsikūręs Vievyje šalia automagistralės Vilnius-Kaunas.

Kaip  buvo  minėta,  savivaldybė  turi  turtingą  gamtos  išteklių  potencialą,  patogią  geografinę 

vietovę, tačiau jos panaudojimas vystant kaimo turizmą ir kitus verslus yra ribotas. Turi būti sparčiau 

įvairinami VVG teritorijos verslai, kurie kurtų naujas darbo vietas ir didintų vietos gyventojų pajamas.

Apibendrinus ekonominę būklę, galima daryti sekančias prielaidas: savivaldybės teritorijos žemės 

ūkio naudmenos nepasižymi aukštu našumu. Čia vyrauja iki 35 balų dirvožemio našumas. Aukštesnio 35 

- 45 balų našumo žemės išsidėsto šiaurės vakarinėje savivaldybės teritorijos dalyje ir užima 5,8 proc. nuo 

bendro  žemės  ūkio  naudmenų  ploto.  Dėl  nepalankių  ūkininkavimo  sąlygų  savivaldybė  priskirta  prie 

mažiau palankių ūkininkauti vietovių. 

        VVG teritorijoje vyrauja ekstensyvus  tradicinis žemės ūkio verslas, daugumoje seniūnijų silpnai 

išvystyti  alternatyvūs  kaimo verslai.  Vievio mieste  ir  pramoninio  tipo  žemės  ūkio  įmonėse  pasiektas 

aukštas verslo ir gamybos koncentravimo lygis  bei ūkinės veiklos efektyvumas.

Norint išspręsti minėtas problemas,  reikėtų:

1.  ieškoti  lėšų  smulkaus  ir  vidutinio  verslo  rėmimo  programų  įgyvendinimui  iš  tarptautinių 

rėmimo fondų (tarp jų ir ES struktūrinių fondų);

2. skatinti paslaugas rekreacinėse zonose;

3. sukurti informavimo ir konsultavimo apie verslo galimybes sistemą savivaldybės ir valstybės 

mastu; 

4.  plėtoti  informacinių  technologijų  naudojimą  ir  informacinių  centrų  steigimą  gyventojų 

informavimui;

5.   ugdyti  verslumą ir  remti  (suteikiant  konsultacijas  ar  lengvatines  sąlygas  pradiniam verslo 

laikotarpiui) smulkių ir vidutinių  įmonių steigimą;

6.  skatinti kooperaciją gamybos, tiekimo ir prekybos veiklos srityse;

7. gerinti VVG teritorijos viešąją infrastruktūrą ir pritaikyti ją gamybos ir gyventojų socialiniams 

poreikiams;

8.   plėtoti tradicinius amatus, kaimo turizmą,  ekologinį žemės ūkį,  energetinių augalų auginimą, 

netradicinių žemės ūkio šakų vystymą.
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4. VVG TERITORIJOS SOCIALINĖ BŪKLĖ

               Vilniaus apskritis yra svarbiausias šalies regionas. Šio regiono plėtra gerokai spartesnė nei visos  

šalies.  Palyginti  su  kitomis  apskritimis,  spartesnė  ir  ekonomikos  plėtra,  palankesnės  tolesnio  ūkio 

stabilizavimo  prognozės.  Tačiau  socialinio-ekonominio  išsivystymo  skirtumas  Vilniaus  mieste  ir 

apskrities  rajonuose yra  didžiulis.  Dėl šios priežasties  būtina subalansuoti  regiono ekonomikos plėtrą 

efektyviai įsisavinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, kelti vietos gyventojų aktyvumą tiek 

įsisavinant teikiamą paramą, tiek panaudojant vidinius išteklius.

                           Užimtumas ir nedarbas                                        

Elektrėnų  savivaldybėje  mažėjant  gyventojų  skaičiui  ir  vykstant  negatyviems  demografiniams 

pokyčiams darbingo amžiaus žmonių skaičius 2005-2007 m. didėjo (18 pav.). 2005-2007 m. jis padidėjo 

nuo 17,7 tūkst. iki 17,9 tūkst. žmonių, arba 1,1 proc. 
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18  pav. Elektrėnų sav. darbo jėgos ištekliai 2008 01 01 dienai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Didėjant  darbingo amžiaus  gyventojų skaičiui,  didėjo ir  užimtų  ūkinėje  veikloje  žmonių 

skaičius. Jis padidėjo nuo 11,2 tūkst. 2000 m.  iki 13,3 tūkst. 2007 m., arba 18,7 proc. (19 pav.).
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19 pav.  Vidutinis metinis užimtųjų skaičius (tūkstančiais) Elektrėnų savivaldybėje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Užimtų gyventojų skaičiaus  augimą įtakojo sparti  savivaldybės   ūkio plėtra  ir  mažėjanti 

bedarbystė.  2000-2006 m. bedarbių skaičius, registruotas darbo biržoje, sumažėjo nuo 1000 bedarbių 

iki  200,  arba  penkis  kartus.  Tuo  pačiu  mažėjo  registruotų  bedarbių  ir  darbingo  amžiaus  žmonių 

santykis tiek šalies, tiek  Vilniaus apskrities, tiek savivaldybės mastu (20 pav.).
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20 pav.  Registruotų bedarbių ir  darbingo amžiaus žmonių santykis

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2008 m. pabaigoje iš esmės pasikeitė padėtis darbo rinkoje.  Ženkliai padidėjo  ieškančių darbo ir 

bedarbių  skaičius  šalyje  ir  visose  Vilniaus  apskrities  savivaldybėse  (23  lentelė).  Vien  per  2008  m. 

gruodžio mėn. bedarbių santykis nuo darbingų žmonių šalyje padidėjo 0,8 punkto, Vilniaus apskrityje - 

0,7 ir  Elektrėnų savivaldybėje -  0,3 proc.  2009 01 01 dienai bedarbystės  lygmuo savivaldybėje buvo 

mažiausias apskrityje,  tačiau didėjo lyginant su ankstesniu laikotarpiu, ir  bedarbių santykis nuo darbingų 

žmonių jau sudarė 2,1 proc.   

23 lentelė. Ieškančių darbo ir bedarbių santykis nuo darbingo amžiaus gyventojų
 

Teritorinės darbo biržos

Ieškančių darbo asmenų procentas 
nuo darbingo amžiaus gyventojų

Bedarbių procentas nuo darbingo 
amžiaus gyventojų

2008 12 01 2009 01 01 2008 12 01 2009 01 01 pokytis +/ -

Šalyje 5,0 5,7 0,7 3,6 4,4 0,8
Vilniaus apskritis 4,9 5,5 0,6 3,3 4,0 0,7
Vilniaus 4,9 5,5 0,6 3,3 4,1 0,8
Vilniaus m. savivaldybė 4,6 5,2 0,6 3,0 3,7 0,7
Vilniaus r. savivaldybė 6,6 7,5 0,9 5,0 6,3 1,3
Šalčininkų 7,1 7,5 0,4 5,0 5,5 0,5
Širvintų 5,8 6,7 0,9 3,8 4,5 0,7
Švenčionių 7,3 7,7 0,4 4,4 5,3 0,9
Trakų 2,0 2,4 0,4 1,3 1,7 0,4
Trakų r. savivaldybė 2,2 2,7 0,5 1,4 1,9 0,5
Elektrėnų savivaldybė 1,7 2,1 0,4 1,1 1,4 0,3
Ukmergės 5,9 6,6 0,7 3,5 4,5 1,0
Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys.
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Trakų darbo biržos duomenimis nuo 2004 m. iki 2007 m. mažėjęs bedarbių procentas 2008 metais 

pradėjo sparčiai kilti (21, 22 pav.).
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21 pav. Padėties darbo rinkoje kitimo tendencijos
Bedarbių procento nuo darbingo amžiaus gyventojų dinamika

(nuo 2008-01-01 ieškančių darbo asmenų procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų)

Šaltinis: Lietuvos  darbo biržos duomenys.

22 pav. Ieškančių darbo asmenų procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų 2009 01 01

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos duomenys.

Elektrėnų sav. per 2009 m. sausio mėn. įregistruota 260 ieškančių darbo asmenų. Lyginant su 

2008 m. sausio mėn., padidėjo 166 asmenimis arba 1,8 karto (per 2008 m. sausio mėn. darbo biržoje 

registravosi 94 ieškantys darbo asmenys). Per 2009 m. sausio mėn. įregistruotų ieškančių darbo asmenų 

58,1 proc. sudarė vyrai, 41,9 proc.- moterys. 
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Jaunimo dalis bedarbių struktūroje padidėjo 7,7 proc. punkto ir sudarė 18,5 proc. Per 2009 m. 

sausio mėn. įregistruotų bedarbių 24,0 proc. sudarė kaimo bedarbiai.

Ieškančių  darbo  asmenų  skaičius  buvo  labai  skirtingas  savivaldybės  seniūnijose.  Gilučių 

seniūnijoje jis buvo  4,5 proc., Kazokiškių sen. - 3,9, Vievio seniūnijoje - 2,3 proc. Mažiausias ieškančių 

darbo asmenų  santykis nuo darbingo amžiaus žmonių skaičiaus  buvo Semeliškių seniūnijoje - 1,3 proc. 

(21 pav.). 

Padėtis darbo rinkoje Elektrėnų savivaldybėje ir VVG teritorijoje yra žymiai geresnė lyginant su 

šalies ir aplinkinių rajonų savivaldybėmis, tačiau,  vykstant sparčiam ekonominiam nuosmukiui,  būtina 

išlaikyti  turimas  darbo  vietas,  remti  verslą  ir  sukurti  efektyvią  socialinės  paramos  sistemą.  Didėjant 

ilgalaikių bedarbių skaičiui, didėja bedarbystės socialinės išmokos.

4.2.  Socialinė apsauga ir socialinės paslaugos

Socialinės  paslaugos  –  viena  iš  sudėtinių  socialinės  paramos  sistemos  dalių.   Svarbiausias 

socialinių  paslaugų  tikslas  –  patenkinti  asmenų  gyvybinius  poreikius  ir  sudaryti  žmogaus  orumą 

nežeminančias sąlygas, kai jie patys yra nepajėgūs to pasiekti savarankiškai. Tai paslaugos, orientuotos 

bent į minimalų poreikių patenkinimą. Socialinės paslaugos rajone teikiamos įvairioms žmonių grupėms: 

senyvo amžiaus žmonėms ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, socialinės 

rizikos šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams ir kt.

      Elektrėnų sav., siekiant mažinti socialinę atskirtį tarp mažas pajamas gaunančių šeimų ir socialinių  

grupių, įgyvendinama įvairi socialinės paramos sistema, kuri apima socialines pašalpas, išmokas vaikui, 

įvairias  vienkartines  išmokas,  globos  rūpybos  išmokas,  šalpos  pensiją  neįgaliam  vaikui  ir  kt.  Pagal 

seniūnijas,  santykinai  daugiausia  išmokų sudaro išmokos vaikui,  apie  43-50 proc.,  antroji  vieta  pagal 

išmokų dydį tenka globai ir rūpybai - apie 20 proc. 

Savivaldybėje  didelis  dėmesys  skiriamas  darbui  su neįgaliaisiais,  socialinės  rizikos  šeimomis  ir 

kitomis  socialinės  atskirties  grupėmis.  Į  šią  paramos  veiklą  aktyviai  įsijungė ir  VVG.  Nuo 2006 m. 

pradžios socialines paslaugas seniūnijose teikia  socialiniai darbuotojai,  dirbantys  su socialinės rizikos 

šeimomis.  Lankomosios  priežiūros  darbuotojai  dirba  kaip  šių  socialinių  darbuotojų  padėjėjai,  tose 

seniūnijose,  kuriose  socialinių  paslaugų  poreikis  socialinės  rizikos  šeimoms  yra  didesnis.  Darbe  su 

socialinės atskirties žmonių grupėmis aktyviai dalyvauja ir VVG aktyvas. 

VVG  teritorijoje  remtinų  socialinių  grupių  asmenų  skaičius  ir  jo  pasiskirstymas  savivaldybės 

seniūnijose yra labai netolygus. Tai įtakojo bendras gyventojų skaičius, vietovės socialinė, ekonominė, 

aplinkosauginė  būklė,  kaip  Kariotiškėse,  gyvenimo  būdas  ir  tradicijos.  Didžiausias  VVG  teritorijoje 

socialinės rizikos šeimų skaičius, bendras šeimos narių skaičius socialinės rizikos šeimose, nepilnamečių 

vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose yra Vievio seniūnijoje  (24 lentelė). 2009 01 01 į socialinės 

rizikos šeimų apskaitą buvo įrašyta 152 šeimos. Bendras šeimos narių skaičius socialinės rizikos šeimose 
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buvo 533 asmenys.  Pagrindinė priežastis ta, kad padaugėjo tėvų, kuriems neterminuotai apribota tėvų 

valdžia į jų nepilnamečius vaikus. Pagrindinė priežastis, dėl kurios šeimos įrašytos į socialinės rizikos 

šeimų apskaitą, - girtavimas. Ši priežastis dominavo ir 2008 metais.  Socialiai remtinų asmenų skaičius 

didėja tiek VVG teritorijoje, tiek savivaldybėje.

24 lentelė. Socialinės atskirties grupių žmonių skaičius 2009 sausio 1 d. 

Gyventojų  grupė
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Socialinės rizikos šeimų 
skaičius

152 54 57 2 4 15 2 8 10

Iš jų:
- bendras šeimos narių skaičius 
socialinės rizikos šeimose 

533 180 197 11 18 50 8 30 39

- nepilnamečių vaikų skaičius 
socialinės rizikos šeimose

291 95 111 6 11 28 5 16 19

Šeimų, kurioms ribota tėvų 
valdžia skaičius

8 4 1 - - - - 2 1

Vaikų, kurių tėvams ribota tėvų 
valdžia, skaičius

13 5 1 - - - - 5 2

Globojamų vaikų skaičius 15 3 6 - - - - 5 5
iš jų:
-vaikų, kuriems nustatyta globa 
šeimoje, skaičius

15 6 5 - - 1 - 3

-vaikų, kuriems nustatyta globa 
institucijoje, skaičius

14 4 1 - - 4 - 2 3

Įvaikintų vaikų skaičius - - - - - - - - -
Iš jų : - - - - - - - - -
-įvaikinta Lietuvoje - - - - - - - - -
-įvaikinta užsienyje - - - - - - - - -
Socialinės rizikos vaikų 
skaičius

9 4 4 - - 1 - - 1

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Daugėjo tėvų, kuriems neterminuotai apribota tėvų valdžia į jų nepilnamečius vaikus. Dėl minėtos 

priežasties daugėja problemų vaiko teisių apsaugos srityje. Be to,  vis daugiau tėvų laikinai išvažiuoja 

dirbti  ir  gyventi  į  užsienio  valstybes,  palikdami  nepilnamečius  vaikus  giminaičiams  nesutvarkę 

laikinosios globos/rūpybos. Tokiu atveju iškyla problemų dėl atstovavimo vaiko interesams, kai vaikas 

neturi  įstatyminio  atstovo,  daugėja  smurto  atvejų,  daugėja  vaikų,  kurie  nelanko  mokyklos.  Trūksta 

socializacijos centrų, kur turėtų būti apgyvendinti linkę į nusikaltimus mokyklos nelankantys vaikai.

Socialiai remtinų asmenų skaičius didėja tiek VVG teritorijoje, tiek savivaldybėje (25 lentelė).
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25 lentelė. Elektrėnų savivaldybės gyventojai pagal socialines grupes sausio 1 dienai 

Socialinė grupė 2008 2009
                  Pensinio amžiaus asmenys 5763 5753

Daugiavaikės šeimos 273 336
Socialinės rizikos šeimos 146 152
Asmenys,  kuriems  nustatyti  specialieji 
poreikiai

1009 1426

Asmenys,  kuriems  nustatytas  darbingumo 
lygis

409 ~ 511

Asmenys,  turintys  neįgalumo  (I,II,III) 
grupes

228 ~ 92

Neįgalūs vaikai 101 90
Socialinės rizikos asmenų skaičius 267 298
Grįžę iš įkalinimo įstaigų 8 7
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Savivaldybėje  2008-2009 m. daugiavaikių  šeimų skaičius  padidėjo 23,0 proc.,  socialinės  rizikos 

šeimų skaičius  - 12,2 proc. Asmenų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, skaičius padidėjo nuo 1009 

asmenų 2007 m. iki 1426 - 2008 m., arba 41,3 proc. 

2007 m. savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos, skirtos socialinei paramai, sudaro 20 proc. bendro 

Elektrėnų savivaldybės biudžeto.

Analizuojant savivaldybės duomenis, 2005-2008 m. išlaidos socialinei pašalpai 2008 m. padidėjo 

2,4 karto, o išmokos vaikams 1,9 karto (26 lentelė).

26 lentelė. Savivaldybės biudžeto lėšos socialinei paramai 2005-2008 m. (Lt ir proc.)

Paramos rūšis 2005 m. 2006 m. 2007m. 2008 m.
Lt Proc. Lt Proc. Lt Proc. Lt Proc.

Dienos socialinė 
globa ir dienos 
socialinė priežiūra

249 053 4 285 610 4 335 072 3 329 456 2

Stacionari  vaikų 
globa

634 047 9 720 624 10 628 886 6 789 098 5

Stacionari 
suaugusiųjų 
asmenų globa

453 054 6 507 206 8 346 666 3 252 056 2

Parama  mirties 
atveju 

295 500 4 295 500 4 306 480 3 451 100 3

Socialinės 
pašalpos

121 274 2 105 341 1 152 373 1 289 272 2

Išmokos vaikams 2 711 392 39 2 688 457 34 3 374 136 33 5 063 
037

32

Šalpos išmokos 1 101 177 16 1 824 291 24 3 404 942 33 5 692 
800

35

Kita  socialinė 
parama

1 455 588 20 1 142 637 15 1 637 316 16 2 490 
992

15

Socialinė parama 
mokiniams

260 537 2 691 712 4

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Nuo  2007  m.  padidėjus  bazinės  pensijos  dydžiui  (266  Lt),  2007  m.  šalpos  išmokų  Elektrėnų 

savivaldybėje išmokėta 1 580 651 Lt (87 proc.) daugiau nei 2006 m.
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2008  m.  savivaldybės  ir  valstybės  biudžeto  lėšos  skirtos  socialinei  paramai  sudaro  27,5  proc. 

bendro Elektrėnų savivaldybės biudžeto.

LR SADM duomenimis, Lietuvoje 2007 m. didžiąją išlaidų socialinei piniginei paramai dalį - 67 

proc. sudaro išmokos, mokamos nepriklausomai nuo pajamų šeimoms, auginančioms vaikus. Atitinkamai 

Elektrėnų savivaldybėje šios išmokos sudaro 32 proc. socialinei paramai skirtų lėšų. 

Nuo 2008 m. sausio 1 dienos išmoka vaikui mokama visiems vaikams iki 18 metų ir ilgiau tiems, 

kurie mokosi pagal bendrojo lavinimo programą. Be to,  nuo 2008 m. rugpjūčio mėn. padidėjo išmokos 

vaikui  dydis  šeimoms,  auginančioms  3  ir  daugiau  vaikų,  t.y.  ne  po   52  Lt,  o  po  97,50 Lt.  Dėl  šių 

priežasčių žymiai  padidėjo išmokų gavėjų skaičius ir  išlaidos.  2008 m.  buvo išmokėta  1 688 901 Lt 

daugiau nei 2007 m. 

LR SADM duomenimis, išlaidos  piniginei socialinei paramai nepasiturintiems gyventojams 2007 

m., lyginant su 2006 m., padidėjo 11,8 mln. Lt.

Analizuojant  savivaldybės duomenis, 2007-2008 m. išlaidos socialinei pašalpai 2008 m. padidėjo 

90 proc., o būsto šildymo išlaidų bei išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensacijos padidėjo 39 proc., 

kieto kuro kompensacijai – 226 proc.

Nuo 2008 m. padidėjus bazinės pensijos dydžiui (360 Lt), didėjant šalpos išmokų gavėjų skaičiui, 

2008 m. šalpos išmokų Elektrėnų savivaldybėje  išmokėta 5 692 800 Lt., t.y. 2 287 858 Lt. (67 proc.) 

daugiau nei 2007 m. 

Be  minėtos  socialinės  paramos,  savivaldybės,  tame  tarpe  ir  VVG  teritorijos  gyventojams,  yra 

mokamos kieto kuro kompensacijos, parama šeimai  mirties atveju,  vienkartinės išmokos gimus vaikui ir 

kt. (27 lentelė,   21 pav.). Visų kategorijų socialinė parama ir kompensacijos 2007-2008 m. , išskyrus 

globos išmoką, padidėjo: kieto kuro kompensacija - 2,3 karto, socialinės pašalpos - 90 proc., pašalpos 

asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, - 4,5 karto.

27 lentelė. Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų dinamika 2007 - 2008 m. (Lt)

Rūšis 2007 m. 2008 m.
Padidėjimas/

sumažėjimas %
Kieto kuro kompensacijos 29 143 94 983 226
Parama mirties atveju 306 480 451 100 47
Vienkartinės išmokos gimus vaikui 251 960 282 553 12
Socialinės pašalpos 152 373 289 272 90
Išmoka vaikui mokėti ir vienkartinė 
išmoka nėščiai moteriai

2 297 356 3 963 487 73

Vienkartinės išmokos būstui įsigyti 
arba įsikurti

100 536 112 409 12

Globos išmoka 724 284 704 588 - 3
Vienkartinės pašalpos (skurdo, 
bedarbystės, gaisro atvejais)

58 736 125 067 113

Pašalpos asmenims, grįžusiems iš 
įkalinimo įstaigų

260 1 430 450

Šalpos išmokos 3 404 942 5 692 800 67
Būsto šildymo išlaidų bei išlaidų 
šaltam ir karštam vandeniui 

147 539 204 463 39
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kompensacijos
Socialinė parama mokiniams 260 537 691 712 165
Parama iš vyriausybės rezervo (gaisro 
atveju)

- 20 000 100

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

2008  m.  didžiausia  socialinė  parama  vienam  asmeniui  buvo  Beižionių  vaikų  globos  namų 

gyventojams. Ten vieno asmens išlaikymui buvo išskiriama 1764 Lt per  mėnesį (23 pav.).

Elektrėnų 
socialinės 

reabilitacijos 
centras 1285 LtSocialinės globos 

namai 1397 Lt

VšĮ Elektrėnų 
vaikų globos namai 

1 665 Lt VšĮ Elektrėnų 
vaikų dienos 

centras 
1423 Lt

Vievio vaikų 
dienos centras 

800 Lt

Paramos šeimai 
tarnyba 1025 Lt

Beižionių vaikų 
globos namai

1764 Lt

Apskrities 
pensionatai  1390 

Lt

Globos lovos
 886 Lt

23 pav. 2008 m. suteiktų paslaugų sąnaudos vienam asmeniui per mėn. (Lt)
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Savivaldybė remia ir kitas socialinės ir ekonominės veiklos programas. Didžioji dalis lėšų tenka į 

kitų  programų,  vykdytų  ne  biudžetinėse  įstaigose,  sudėtį  įeinančių  savivaldybės  viešųjų  įstaigų 

vykdomoms kultūros ir  sporto,  vaikų globos, ekonominės politikos ir  verslo rėmimo, nevyriausybinių 

organizacijų programoms (24 pav.).

2007 m. kitos programos (tūkst. Lt)

Vaikų globos 
rėmimo 
 556.1

Sveikatos 
apsaugos  

252.0

Religinių 
bendrijų 

75.0

Sporto rėmimo 
999.7

Ekonominės 
politikos ir 

verslo rėmimo 
214.1

Nevyriausy-
binių ir kt. org. 

rėmimas
130.9

Kultūros 
rėmimo 

847.9

Kitos 
148.7

24 pav. 2007 m. kitų programų finansavimas, tūkst. Lt

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.
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Iš viso kitoms programoms skirta 3 236,5 tūkst. Lt, t. y. 570,9 tūkst. Lt, arba 21,4 proc., daugiau 

negu praėjusiais metais.

4.3. Švietimas ir sveikatos priežiūra

Švietimo sistema viena iš svarbiausių grandžių visuomenėje, sprendžiant žmogaus socializacijos 

funkciją.  Ji  apima  skirtingas  žmogaus  ugdymo  pakopas,  pradedant  ikimokykliniu  vaikų  ugdymu  ir 

baigiant suaugusių žmonių mokymu ir jų kvalifikacijos kėlimu. Šių institucijų išlaikymui savivaldybė 

skiria daugiau kaip pusę savivaldybės biudžeto. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų tinklas apima 

įvairius švietimo įstaigų tipus. 2004-2008 m. švietimo įstaigų struktūra savivaldybėje kito labai nežymiai.  

Buvo papildomai įsteigta viena gimnazija ir tiek pat sumažėjo vidurinių mokyklų skaičius (28 lentelė).

28 lentelė. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų tinklas 

Įstaigos tipas 2004–2005 2005–2006 2006–2007
Gimnazijos 1 2 2
Vidurinės m-klos 4 3 3
Pagrindinės m-klos 4 4 4
Pradinės m-klos 2 2 2
Mokyklos-darželiai 3 3 3
Vaikų lopšeliai darželiai 3 3 3

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Tuo tarpu, kaip  ir visoje Lietuvoje, Vilniaus apskrityje pastebima bendrojo lavinimo mokyklų 

skaičiaus  mažėjimo  tendencija.  Trakų,  Švenčionių  ir  Širvintų  rajonų  savivaldybėse  2001-2007  m. 

bendrojo lavinimo mokyklų sumažėjo dvigubai, o visoje apskrityje mokyklų sumažėjo ketvirtadaliu.

29 lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius

Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius Vienai  bendrojo  lavinimo 
mokyklai tenka mokinių

2001-
2002

2003-
2004

2005-
2006

2007-
2008

2001-
2002

2003-
2004

2005-
2006

2007-
2008

Šalyje 2270 1932 1534 1472 265,4 301,8 351,1 332,5
Vilniaus apskrityje 447 413 341 335 312,8 326,4 367,8 343,6
Elektrėnų sav. 23 15 16 16 223,0 325,1 267,3 238,4
Šalčininkų r. sav. 69 59 33 30 103,5 117,5 191,8 186,9
Širvintų r. sav. 26 24 13 12 137,5 142,8 243,8 232,7
Švenčionių r. sav. 26 25 14 14 211,5 207,0 339,7 302,6
Trakų r. sav. 34 34 19 18 190,6 184,7 304,8 300,5
Ukmergės r. sav. 40 27 25 25 201,2 286,2 280,2 252,6
Vilniaus m. sav. 138 141 147 150 653,5 617,8 556,1 503,1
Vilniaus r. sav. 91 88 74 70 151,3 150,9 166,7 163,9
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Mokyklų sparčiausiai mažėjo tose savivaldybėse, kuriose dominuoja mokyklos, turinčios nedaug 

mokinių.  Mažas mokinių skaičius vienoje mokykloje išliko tik Vilniaus rajono savivaldybėje.  
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Elektrėnų sav. viena iš savivaldybių, kur ugdytinių skaičius 2000-2008 m. kito nežymiai. Keičiant 

mokyklų  tipus,  ženklus mažėjimas įvyko vidurinėse mokyklose.  Gimnazijose,  pagrindinėse,  pradinėse 

mokyklose ugdytinių skaičius didėjo (30 lentelė). 

30 lentelė.  Ugdytinių skaičius pagal įstaigų tipus, m. m.

Įstaigos tipas 2000–
2001

2001–
2002

2002–
2003

2003–
2004

2004–
2005

2005–
2006

2006–
2007 2007–2008

Gimnazijos 1006 1024 1081 1061 1022 1871 1699 1628
Vidurinės 
mokyklos

2671 2246 2112 2036 1955 965 896 204

Pagrindinės 
mokyklos

449 429 415 425 414 400 413 1104

Jaunimo 
mokykla/klasės

58 42 45 47 49 47 62 63

Pradinės 
mokyklos

549 842 815 781 766 786 808 796

Mokyklos-
darželiai

284 246 205 189 160 188 252 252

Vaikų  lopšeliai 
darželiai

664 634 601 678 685 707 572 441

Meno mokyklos 496 543 590 615 670 628
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Bendras ugdytinių  skaičius 2004-2008 m.  sumažėjo 6 proc.  Kuriant  mokyklų  tinklą,  paprastai 

siekiama trijų  tikslų:   ugdymo kokybės  užtikrinimo;  kad  mokykla  tenkintų  vaikų ir  tėvų socialinius 

poreikius;  efektyvaus išlaidų panaudojimo.

Nustatant mokyklos efektyvumą ir pertvarkant ugdymo įstaigų tinklą, ne visada atsižvelgiama į 

vietos gyventojų socialinius  poreikius,  o vadovaujamasi  išlaidų poreikiu vieno moksleivio išlaikymui. 

Lėšos vienam vaikui išlaikyti 2006 m. (tūkst. Lt) parodytos  25 pav.  

4,7

2,3

2,4

2,4

3,8

3,2

3,6

2,4

3

1,8

1,3

1,7

1,5

0,8

0,8

0,9

1,7

3

0 1 2 3 4 5

Kietaviškių pagrindinė

Beižionių pagrindinė

Kazokiškių pagrindinė

Pastrėvio pagrindinė

„Versmės“ gimnazija

„Ąžuolyno“ vidurinė

Vievio gimnazija

Semeliškių vidurinė

Elektrėnų vidurinė

Mokinio krepšelis Savivaldybės biudžetas

25 pav. Išlaidos vieno mokinio išlaikymui

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.
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      Lėšos  vienam  vaikui  išlaikyti  skyrėsi  priklausomai  nuo  ugdymo  įstaigos  tipo  ir  moksleivių 

skaičiaus. VVG teritorijos mokyklose didžiausios buvo Pastrėvio ir Beižionių pagrindinėse mokyklose. 

        Kaip buvo minėta,  švietimo sistema apima ugdymo įvairias  pakopas.  Šioje sistemoje svarbus 

vaidmuo tenka ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Jų skaičius 2001-2007 m. tiek Vilniaus apskrityje, tiek 

apskrities  savivaldybėse  kito  nežymiai.  Elektrėnų  savivaldybėje  tiriamu  laikotarpiu  minėtų  institucijų 

skaičius nesikeitė. Savivaldybėje  veikia trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos (31 lentelė).

31 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius 2001-2007 m.

2001 2003 2005 2007
Vilniaus apskrityje 202 195 198 192
Elektrėnų sav. 3 3 3 3
Šalčininkų r. sav. 15 13 13 13
Širvintų r. sav. 6 6 6 5
Švenčionių r. sav. 8 8 7 7
Trakų r. sav. 9 9 9 10
Ukmergės r. sav. 12 12 11 11
Vilniaus m. sav. 130 124 129 122
Vilniaus r. sav. 19 20 20 21
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Esamas ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas nepatenkina vietos gyventojų poreikių. Geriausiai 

jie tenkinami Vilniaus m. ir Trakų savivaldybėje. Elektrėnų sav. 1-6 m. amžiaus vaikų skaičius, tenkantis 

vietai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 2007 m. buvo vienas iš didžiausių apskrityje. Čia vaikų skaičius, 

tenkantis  vietai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra   2,6 vaiko arba 44,4 proc. didesnis nei vidutiniškai 

Vilniaus apskrityje. 

Suaugusiųjų  švietimas. Siekiant  stiprinti  darbingo  amžiaus  gyventojų  kompetencijas  ir  jų 

gebėjimus  lengviau prisitaikyti  prie augančių rinkos reikalavimų bei besikeičiančių technologijų, ypač 

kompiuterinius  gebėjimus,  Birštono,  Elektrėnų,  Kaišiadorių,  Širvintų  ir  Trakų  rajono  savivaldybės 

įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis 

remiamą  projektą  „Gyventojų  (darbuotojų)  kompiuterinio  raštingumo  didinimas  Birštono,  Elektrėnų, 

Kaišiadorių, Širvintų ir Trakų regionuose“.

2006-2007  m.  Elektrėnų  švietimo  paslaugų  centras  organizavo  renginius  suaugusiesiems: 

paskaitas,  seminarus  įvairiomis  temomis  (psichologinėmis,  kultūrinėmis,  sveikatingumo,  fizinio 

aktyvumo, sveikos mitybos). Gyventojai mokėsi anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo. Suorganizuota 

suaugusiųjų  švietimo  savaitė,  kurios  metu  paskaitas  skaitė  biomedicinos  mokslų  daktaras,  sveikatos 

priežiūros specialistai, sveikatos klubo atstovai, knygų autoriai ir kt. Iš viso švietimo savaitėje dalyvavo 

115 savivaldybės gyventojų.
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 Sveikatos  priežiūra. Savivaldybė,  įgyvendindama  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  sistemos 

įstatymą,  organizuoja  pirminę  sveikatos  priežiūrą  ir  vykdo  valstybės  perduotą  funkciją  -  organizuoja 

antrinę sveikatos priežiūrą.

2007  m.  savivaldybėje  veikė  8  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos,  kurių  steigėja  Elektrėnų 

savivaldybės taryba, iš jų - 7 pirminio lygio paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir 1 

įstaiga, teikianti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarias  asmens sveikatos priežiūros paslaugas (32 

lentelė).

32 lentelė. Sveikatos priežiūros įstaigos pagal teikiamų paslaugų lygius 2007 m.

Sveikatos priežiūros 
paslaugų lygiai Sveikatos priežiūros įstaigos

Pirminio lygio VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Vievio ambulatorija
VšĮ Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabinetas
VšĮ Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabinetas
VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos centras
VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stotis 
VšĮ Vievio miesto palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

Antrinio lygio VšĮ Elektrėnų ligoninė
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

2007 m. Elektrėnų savivaldybės teritorijos kaimiškose vietovėse veikė 10 medicinos punktų prie 3 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų. VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centras ir VšĮ Vievio 

ambulatorija aptarnauja po 4 medicinos punktus. VšĮ Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabinetas 

aptarnauja  2 medicinos  punktus.  Medicinos  punktų farmacinę  veiklą  organizuoja ir  vaistais  aprūpina 

savivaldybės įmonė Elektrėnų vaistinė.

VšĮ Vievio ambulatorija asmens sveikatos priežiūros veiklai vykdyti  kaimiškose vietovėse turi 2 

automobilius, VšĮ Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabinetas – 1 automobilį (33 lentelė).

33  lentelė.  Sveikatos  priežiūros  įstaigų  aptarnaujamas  gyventojų  skaičius,  medicinos  punktų 
skaičius ir kiti duomenys 2007 m.

Rodikliai
VšĮ Elektrėnų 

pirminės sveikatos 
priežiūros centras

VšĮ Vievio 
ambulatorija

VšĮ Semeliškių 
bendrosios 
praktikos 
gydytojų 
kabinetas

VšĮ Vievio 
bendrosios 
praktikos 
gydytojų 
kabinetas

Prisirašiusių 
gyventojų skaičius 17580 5441 1503 2888

Aptarnaujami 
medicinos punktai

1. Kietaviškių 
medicinos punktas

1. Balceriškių medicinos 
punktas

1. Beižionių 
medicinos punktas

-

2. Jagėlonių 
medicinos punktas

2. Lazdėnų medicinos 
punktas

2. Laičių medicinos 
punktas

3. Gilučių 
medicinos punktas

3. Kazokiškių medicinos 
punktas

4. Pastrėvio 
medicinos punktas

4. Pakalniškių medicinos 
punktas

Automobilių 
skaičius 3 2 1 2

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.
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Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas parodytas 34 lentelėje.

34 lentelė. Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos 2007 m.

Stacionarinės asmens 
sveikatos priežiūros 

paslaugos
Įstaigos pavadinimas

Bendras 
lovų 

skaičius

Medicinos personalas pagal turimas 
licencijas

Pirminio  lygio 
stacionarinės  asmens 
sveikatos  priežiūros 
paslaugas  teikiančios 
įstaigos

VšĮ  Vievio  miesto 
palaikomojo  gydymo  ir 
slaugos ligoninė

45 Gydytojai terapeutai, bendrosios praktikos 
gydytojai,  bendrosios  praktikos 
slaugytojos,  fizinės  medicinos  ir 
reabilitacijos slaugytojos. 

Antrinio  lygio 
stacionarinės  asmens 
sveikatos  priežiūros 
paslaugas  teikiančios 
įstaigos

VšĮ Elektrėnų ligoninė 122 odontologas-ortodontas; 
otorinolaringologas,  okulistas, 
dermatovenerologas,  akušeris-
ginekologas,  neurologas,  traumatologas-
ortopedas, echoskopuotojas, reabilitologas, 
bendrosios praktikos gydytojas, terapeutas, 
bendrosios  chirurgijos  gydytojas, 
anesteziologas-reanimatologas,  pediatras, 
radiologas,  kardiologas,  slaugos 
specialistai.

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

2007 m. patvirtinti  5 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų  etatai  prie 4 asmens sveikatos 

priežiūros  įstaigų:  VšĮ  Elektrėnų pirminės  sveikatos  priežiūros  centro,  VšĮ  Vievio ambulatorijos,  VšĮ 

Vievio bendrosios praktikos gydytojų kabineto, VšĮ Semeliškių bendrosios praktikos gydytojų kabineto. 

Specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą Elektrėnų savivaldybės mokyklose, aptarnauja 9 mokyklas ir 4 

mokyklų skyrius.

Elektrėnų  savivaldybė  sėkmingai  įvykdė  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  numatytą  asmens 

sveikatos  priežiūros  įstaigų  restruktūrizacijos  I-ąjį  etapą,  šiuo  metu  rengiama  strategija  antrajam 

restruktūrizacijos etapui. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktos 35 lentelėje. 

35 lentelė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Teritorija
SAM 

sistemoje, 
ligoninės

SAM 
sistemoje, 

ambulatorinės 
sveikatos prie-
žiūros įstaigos

SAM 
sistemoje, 
medicinos 
punktai

Privačios asmens 
sveikatos priežiūros 

įstaigos, iš viso

Lietuvos Respublika 158 437 757 1 497
Vilniaus apskritis 39 86 78 405
Elektrėnų sav. 3 6 21 4
Šalčininkų r. sav. 2 7 20 2
Širvintų r. sav. 1 4 12 5
Švenčionių r. sav. 3 6 8 3
Trakų r. sav. 2 8 7 3
Ukmergės r. sav. 1 9 19 21
Vilniaus m. sav. 23 28 0 359
Vilniaus r. sav. 4 18 10 8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

7



Savivaldybėms asmens sveikatos priežiūrą užtikrino 87 įvairių specialybių gydytojai ir 138 slaugos 

specialistai.  Pagal  apsirūpinimą  gydytojais  Elektrėnų  savivaldybė  atsilieka  nuo  Vilniaus  apskrities 

vidutinio  lygio  visose  sveikatos  priežiūros  darbuotojų  grandyse.  2006  m.  Elektrėnų  sav.   10  000 

gyventojų gydytojų teko 42,0 proc. mažiau, odontologų – 43,0 mažiau ir slaugytojų – 15,0 proc. mažiau 

(36 lentelė).

36 lentelė. Gydytojų, odontologų ir slaugytojų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų

Teritorija

10 000 gyventojų tenka 
gydytojų

10 000 gyventojų 
tenka odontologų

10 000 gyventojų tenka 
slaugytojų

2004 
m.

2005 
m.

2006 
m.

2004 
m.

2005 
m.

2006 
m.

2004 
m.

2005 
m. 2006 m.

Lietuvos 
Respublika 39,1 40,1 39,9 6,6 7,2 6,6 74,8 74,5 74,4

Vilniaus apskritis 43,1 43,7 44,7 7,4 8,3 7,5 73,9 74,1 74,6
Elektrėnų sav. 26,1 24,8 25,6 4,9 4,2 4,3 63,8 62,0 63,0
Šalčininkų r. sav. 16,1 16,3 17,4 2,1 2,6 2,4 47,4 46,4 45,7
Širvintų r. sav. 18,8 16,9 17,6 3,0 3,6 4,1 60,8 57,8 54,7
Švenčionių r. sav. 15,9 14,9 14,5 3,1 3,8 3,5 58,8 58,0 58,1
Trakų r. sav. 21,9 22,3 20,9 4,3 4,6 3,8 44,3 43,8 42,0
Ukmergės r. sav. 21,0 20,5 22,7 3,8 5,3 4,5 65,9 67,5 70,2
Vilniaus m. sav. 56,7 57,8 59,1 9,4 10,5 9,5 88,9 89,5 90,3
Vilniaus r. sav. 13,1 12,7 12,9 3,9 3,7 3,8 22,5 22,3 21,9

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Nežiūrint blogesnio apsirūpinimo lygio, suaugusiųjų ir paauglių susirgimų skaičius, tenkantis 1 000 

suaugusiųjų ir paauglių,  2006 metais prilygo šalies ir apskrities lygiui (37 lentelė). 

37 lentelė.  Suaugusiųjų ir paauglių susirgimų skaičius, tenkantis 1 000 suaugusiųjų ir paauglių,  
2004–2006 metais

Teritorija 2004 m. 2005 m. 2006 m.
Lietuvos Respublika 1 829,5 1 901,6 1 708,6
Vilniaus apskritis 2 026,0 2 154,6 1813,0
Elektrėnų sav. 1 932,3 1 871,6 1 758,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Elektrėnų  sav. mastu sveikatos priežiūra yra patenkinamoje būklėje. VVG teritorijoje, ypač kaimo 

vietovėje, trūksta medicinos punktų. Veikiančių punktų nepatenkinamas aprūpinimas būtiniausia įranga, 

medikamentais. 
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4.4. Kultūra ir sportas

Kultūra. Vilniaus apskrityje palyginti  gerai išvystyta  kultūros infrastruktūra,  leidžianti patenkinti 

vietos  gyventojų  kultūrinius  poreikius,  sudaranti  galimybę  įsitraukti  į  bendruomenių  veiklą  –  nors 

bibliotekų skaičius 1000 gyventojų 2007 m. nebuvo didelis, daugiausia jų buvo atokesnėse, periferinėse, 

teritorijose. Vilniaus miesto savivaldybėje buvo 30 bibliotekų, bibliotekų skaičiumi ją lenkė Vilniaus ir 

Ukmergės rajonų savivaldybės, nedaug atsiliko ir kitos - pvz., 30 kartų gyventojų skaičiumi mažesnėje 

Širvintų rajono savivaldybėje 2007 m. buvo 21 biblioteka. Elektrėnų savivaldybėje bibliotekų skaičius, 

tenkantis  1000  gyventojų,  2001-2007  m.  nekito.  Savivaldybėje  veiklą  vykdė  12  bibliotekų  ir  1000 

gyventojų teko 0,4 bibliotekos (38 lentelė).

38 lentelė. Bibliotekos 2001-2007 pabaigoje

Bibliotekų skaičius Bibliotekų skaičius, tenkantis 
1000 gyventojų

2001 2003 2005 2007 2001 2003 2005 2007
Šalyje 1449 1418 1396 1395 0,4 0,4 0,4 0,4
Vilniaus apskrityje 216 208 206 206 0,3 0,2 0,2 0,2
Elektrėnų sav. 12 12 12 12 0,4 0,4 0,4 0,4
Šalčininkų r. sav. 29 27 26 26 0,7 0,7 0,7 0,7
Širvintų r. sav. 23 21 21 21 1,1 1,1 1,1 1,1
Švenčionių r. sav. 24 24 24 24 0,7 0,7 0,8 0,8
Trakų r. sav. 18 18 18 18 0,5 0,5 0,5 0,5
Ukmergės r. sav. 37 34 33 33 0,8 0,7 0,7 0,7
Vilniaus m. sav. 31 30 30 30 0,1 0,1 0,1 0,1
Vilniaus r. sav. 42 42 42 42 0,5 0,5 0,4 0,4
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Kultūrinę veiklą Elektrėnų savivaldybėje vykdo kultūros centrai. Jų skaičius 2001-2007 m. buvo 

stabilus ir pagal kultūros centrų skaičių, tenkantį 1000 gyventojų, savivaldybė apskrityje prilygsta šalies 

vidutiniam rodikliui ir atsilieka nuo Ukmergės, Švenčionių, Širvintų rajonų savivaldybių (39 lentelė).

39 lentelė. Kultūros centrų skaičius 2001-2007 pabaigoje

Kultūros centrų skaičius Kultūros centrų skaičius, 
tenkantis 1000 gyventojų

2001 2003 2005 2007 2001 2003 2005 2007
Šalyje 947 882 850 853 0,3 0,3 0,2 0,3
Vilniaus apskrityje 140 117 117 118 0,2 0,1 0,1 0,1
Elektrėnų sav. 9 8 9 9 0,3 0,3 0,3 0,3
Šalčininkų r. sav. 17 12 12 12 0,4 0,3 0,3 0,3
Širvintų r. sav. 21 14 14 14 1,0 0,7 0,7 0,7
Švenčionių r. sav. 15 15 15 15 0,5 0,5 0,5 0,5
Trakų r. sav. 11 9 9 9 0,3 0,2 0,2 0,2
Ukmergės r. sav. 26 23 23 24 0,5 0,5 0,5 0,5
Vilniaus m. sav. 10 13 7 7 0,0 0,0 0,0 0,0
Vilniaus r. sav. 31 23 28 28 0,3 0,3 0,3 0,3
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Tolygus ir tankus kultūros centrų pasiskirstymas ir išplėtotas bibliotekų tinklas sudaro palankias 

sąlygas  vietinės  reikšmės  kultūros  paslaugoms  teikti  retai  apgyvendintose  apskrities  savivaldybėse  ir 

formuoja gyventojų susibūrimo centrus. Tačiau didelis smulkių kultūros įstaigų skaičius kelia problemų, 

susijusių  su  esamos  infrastruktūros  išlaikymu,  priežiūra  ir  atnaujinimu,  labai  svarbios  yra  paslaugų 

kokybės  gerinimo  iniciatyvos  ir  vietos  bendruomenių  indėlis.  Esama  infrastruktūra  Elektrėnų 

savivaldybėje sukuria prielaidas kultūros paslaugoms teikti  ir bendruomenės aktyvumui didinti,  tačiau 

savaime neužtikrina geros teikiamų paslaugų kokybės. 

Elektrėnų savivaldybės gyventojams kultūrines paslaugas teikia viešosios įstaigos: Elektrėnų ir 

Vievio  kultūros  centrai  (mažesnėse  seniūnijose  dirba  kultūrinių  renginių  organizatoriai),  Elektrėnų 

savivaldybės viešoji biblioteka bei Literatūros ir meno muziejus. Kultūros ir sporto skyrius rūpinasi, kad 

Elektrėnų savivaldybės gyventojams būtų sudaromos sąlygos dalyvauti kultūroje ir ją vartoti, skatinama 

kūrybinė veikla ir jos sklaida visuomenėje.

Kultūros  įstaigose  prioritetas  skiriamas  mėgėjų  meno  kolektyvų  veiklos  organizavimui.  Meno 

saviveiklos kolektyvų tarpe daugiausia liaudiškos muzikos kapelų, choreografijos kolektyvų (40 lentelė).

40 lentelė.  Mėgėjų meno kolektyvų ir dalyvių Elektrėnų savivaldybės kultūros įstaigose skaičius 
2006 m.

Eil.
Nr. Meno šakos, žanrai

Iš viso 
kolek-
tyvų

Iš viso 
daly-
vių

Iš jų 
suaugu-

sių
kolek-
tyvų

Suaugu-
sių 

dalyvių 
skaičius

Vaikų 
kolek-
tyvų 

skaičius

Vaikų daly-
vių skaičius

1 Chorai 6 152 5 117 1 35
2 Vokaliniai ansambliai 6 74 2 12 4 62

3 Liaudiškos muzikos 
kapelos 8 107 8 107 - -

4 Teatrai 4 38 2 16 2 22
5 Choreografija 7 109 2 32 5 77
6 Folkloro ansambliai 2 20 2 20 - -
7 Tradicinės kapelos 1 7 1 7 - -
8 Tautodailės būreliai 1 12 1 12 - -

Iš viso: 35 519 23 323 12 196
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Daug  meno  kolektyvų  veiklą  vysto  VVG teritorijoje  (41  lentelė).  Beižionyse  veikia  penki  meno 

kolektyvai, kurių renginiuose per metus dalyvavo arti 2000 lankytojų.

 41 lentelė. 2006 m. kultūrinės veiklos seniūnijose suvestinė

Seniūnijos kultūros klubas
Meno 

kolektyvų 
skaičius

Dalyvių 
skaičius

Kultūros 
renginių 
skaičius

Lankytojai

Beižionys 5 47 19 1 920
Kietaviškės 3 35 12 850
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Gilučiai 2 20 27 650
Jagėlonys 2 24 17 1 050
Pastrėvys 2 21 38 1 480
Kazokiškės 2 20 29 900
Semeliškės 1 10 50 8 630
Iš viso: 17 177 192 15 480

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

Savivaldybėje organizuojami tradiciniai kasmetiniai renginiai:

- laisvės gynėjų dienos paminėjimas „Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms“;

- Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos paminėjimas „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“;

- Respublikinė humoro šventė „Kvatoklis“;

- motinos dienos paminėjimas - dainos konkursas „Tau, mama“;

- tarptautinis folkloro festivalis „Iš kraitinės skrynios“;

- tarptautinė vaikų gynimo diena;

- breiko šventė „Sezono geriausi“;

- joninių šventė. 36-asis bėgimas aplink Elektrėnų marias;

- Valstybės-Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Žirgų konkūras „Elektrėnų savivaldybės 

mero taurei laimėti“;

- Elektrėnų savivaldybės derliaus šventė „Gėrybių kraitė“;

       - renginiai, skirti religinių švenčių progoms ir kt.

 Sportas. Pagal 2006-2007 metų tarifikacijos duomenis, Elektrėnų savivaldybės sporto mokykloje 

kultivuojama 14 sporto šakų, yra 41 sporto mokymo grupė ir treniruotes lanko 497 mokiniai,  iš jų 28 

grupės (370 mokinių) pradinio rengimo, 10 grupių (101 mokinys) meistriškumo ugdymo ir 3 grupės (26 

mokiniai) meistriškumo tobulinimo. Treniruotės vyksta Elektrėnuose, Vievyje, Kietaviškėse (42 lentelė).

42 lentelė. Sporto šakos ir sportuojančių vaikų skaičius

Eil. 
Nr. Sporto šaka

2004 m. pabaigoje 2005 m. pabaigoje 2006 m. pabaigoje

Iš
 v

is
o

B
er

ni
uk

ai

M
er

ga
itė

s

Iš
 v

is
o

B
er

ni
uk

ai

M
er

ga
itė

s

Iš
 v

is
o

B
er

ni
uk

ai

M
er

ga
itė

s

1 Baidarių  ir  kanojų 
irklavimas 21 21 0 19 19 0 21 21 0

2 Greitasis čiuožimas 12 12 0 12 12 0 11 11 0
3 Dailusis čiuožimas 20 5 15 19 3 16 20 3 17
4 Dziudo 55 48 7 66 60 6 61 56 5
5 Ledo ritulys 102 102 0 102 102 0 86 86 0
6 Lengvoji atletika 39 24 15 37 26 11 34 25 9
7 Rankinis 94 78 16 80 64 16 64 64 0
8 Šaudymas 14 12 2 13 9 4 12 8 4
9 Bočia 13 8 5 12 8 4 12 8 4
10 Keliautojų sportas 69 46 23 71 49 22 70 45 25
11 Šachmatai 32 20 12 36 23 13 20 10 10
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12 Lao-Tai rytų kovos menai 12 12 0 12 12 0 14 14 0
13 Futbolas 0 0 0 48 48 0 48 48 0
14 Plaukimas 0 0 0 24 9 15 24 11 13

Iš viso: 483 388 95 551 444 107 497 410 87
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės duomenys.

VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir pramogų centras, vykdydamas Elektrėnų savivaldybės suaugusiųjų 

gyventojų sporto plėtojimo politiką, kaip sporto meistriškumo ir sveikatinimo priemonę, per pastaruosius 

metus  suorganizavo 38 sporto renginius  (2005 metais  – 37,  2004 – 20).  Likusiose varžybose,  sporto 

renginiuose  centras  užėmė  pagalbininko  vaidmenį,  padėdamas  organizuoti  ar  išstatydamas  savo 

komandas dalyvauti juose: 2006 – 47, 2005 – 44, 2004 – 29. Apibūdindami pravestus sporto renginius, 

paminėsime  svarbiausius,  kaip  LSD  „Žalgiris“  sporto  žaidynės,  Lietuvos  sporto  vilčių  žaidynių 

atidarymas,  sportinių  šokių  finalinės  varžybos,  savivaldybės  krepšinio,  futbolo  taurės,  energetikų, 

Elektrėnų savivaldybės mokytojų spartakiados, tarptautinis povandeninio plaukiojimo turnyras ir kt.

Elektrėnų  ledo  rūmai  yra  vieninteliai  Lietuvos  Respublikoje,  ledo  arenos  matmenys  atitinka 

tarptautinius standartus ir olimpinių varžybų taisyklių reikalavimus. Bendras plotas - 5 926, 32 kv. m, 

tūris - 45 498 kub. m. Telpa 1 300 žiūrovų, vienu metu gali čiuožinėti apie 200 čiuožėjų. Visa materialine 

baze gali naudotis ir organizuojamuose renginiuose turi galimybę dalyvauti VVG teritorijos gyventojai.  

Atlikti  tyrimai  rodo,  kad  VVG  trūksta  sporto  aikštynų,  inventoriaus,  mažai  sportinės  veiklos 

organizatorių.

4.5. Kriminogeninė padėtis

Viena išorės  nusikalstamumo priežasčių  yra  socialinis   ir  ekonominis  šalies  veiksnys.  Kaip ir 

visoje šalyje,  taip  ir  Elektrėnų savivaldybėje,  žemas gyventojų pragyvenimo lygis,  realių perspektyvų 

realizuoti save kaip asmenybę darbinėje veikloje nebuvimas, alkoholizmas, narkomanija, toksikomanija ir 

kiti reiškiniai, kurie formuoja antisocialines tam tikrų gyventojų grupių nuostatas. Nusikalstamumui tiek 

šalyje, tiek Elektrėnų savivaldybėje iš dalies įtakos turi policijos finansinės situacijos nestabilumas, lėšų 

trūkumas, materialinės bazės nebuvimas.

Nusikalstamumas  tarp  jaunimo  auga  dėl  per  mažai  skiriamo  dėmesio  jų  užimtumui,  vertybių 

formavimui,  nepakankamo  valstybinių  institucijų  ir  visuomeninių  organizacijų  prevencinio  darbo  su 

nepilnamečiais. Dėl to turėtų susirūpinti ne tik policija, bet ir pati visuomenė, mokykla bei tėvai. Taip pat 

nerimą  mums  kelia  ir  pačių  gyventojų  atsainus  požiūris  į  savo  turtą,  teisėtvarkos  pažeidimus  bei 

savisaugą.

         Nors  visoje  šalyje  ankstesniais  metais  nusikalstamumas  mažėjo,  Elektrėnų  savivaldybėje  jo 

augimas stebimas du metus iš eilės. Per 2008 m. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

(toliau – Vilniaus aps. VPK) Elektrėnų policijos komisariate (toliau - Elektrėnų PK) registruotos 376 

nusikalstamos  veikos,  t.y.  22,9 proc.  daugiau  nei  2007 m.  ir  26,6 proc.  daugiau nei  per  2006 m.(43 

lentelė).
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43 lentelė. Užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius

2006 m. 297
2007 m.  306
2008 m. 376

+/-
2008  m.  lyginant  su 
2007 m. 

2007 m. lyginant su 2006 
m.              

9 70
Proc. 3 22,9
Šaltinis: Elektrėnų policijos komisariato duomenys.
  

Nusikalstamos veikos metų bėgyje  ženkliai svyruoja. Daugiausiai jų padaroma metų pradžioje ir 

metų pabaigoje (26 pav.).

Užregistruotų nusikalstamų veikų kitimas pagal mėnseius

46 45

32 30 32
25

32

12

30
25

31
36

0
10

20
30

40
50

sausis kovas gegužė liepa rugsėjis lapkritis

užregistruotos nusikalstamos
veikos

26 pav. Užregistruotų nusikaltimų veikų kitimas pagal mėnesius 2008 m.

Šaltinis: Elektrėnų policijos komisariato duomenys.

Nusikalstamų veikų tarpe didžiausią lyginamąjį svorį - 30,6 proc.- sudaro vagystės ir įsibrovimai į 

gyvenamąsias patalpas (44 lentelė). 

44 lentelė. 2007-2008 m. užregistruotos nusikalstamos veikos pagal atskirus LR BK straipsnius

Nužu-
dymai 
129 
str. 1 
131 
str.

Sunkūs 
sveika-

tos 
sutrikdy
mai 135 

str.

Lytiniai 
nusikal-

timai 
149-150 

str.

Viešo-
sios 

tvarkos 
pažeidi
mai 284 

str.

Plėši-
mai 
180 
str.

Neteisėta 
narkotikų 
apyvarta 
259-260 

str.

Vagys-
tės 178 

str.

Privačios 
nuosavybė
s vagystės

Įsibraunant į 
gyvena-
mąsias 

patalpas

Transporto 
priemonių 
vagystės

2007 2 1 2 12 14 5 170 164 39 23
2008 1 0 1 22 17 4 222 199 52 24
+/- -1 -1 -1 10 3 -1 52 35 13 1
Proc -50 -100 -50 83,3 21,4

2
-20 30,58 

proc.
21,3 
proc.

33,3 proc. 4,3 proc.

Šaltinis: Elektrėnų policijos komisariato duomenys.
Per  ataskaitinį  laikotarpį  Elektrėnų  policijos  komisariato  aptarnaujamoje  teritorijoje 

užregistruotos   306  (2006  m.  -  297)  nusikalstamos  veikos.  Didžiausią  skaičių  sudaro  nusikaltimai, 

įvykdyti pagal LR BK 178 str. (svetimo turto vagystė): iš kurių 23 (2006 m. - 42) transporto priemonių  

vagysčių,  19 (2006 m. - 29) automobilių vagysčių,  kurios daugumoje yra įvykdytos  Elektrėnų ir Vievio  

miestuose.  Vagystės yra vykdomos nakties metu nuo 1 iki 6 val. Daugiausia pavogta automobilių, ne 

senesnių kaip 10 metų, laikomų be signalizacijų. Buvo įvykdytos 24 (2006 m. - 32) vagystės iš butų. Kaip 

rodo praktika, tokias vagystes, kaip ir automobilių vagystes, vykdo asmenys, atvykę iš kitų respublikos 

miestų,  uždarų  grupių  nariai.  Daugiabučių  namų  gyventojai,  kur  dažniausiai  yra  vykdomos  tokios 
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vagystės, neskiria pakankamai dėmesio savo butų apsaugai, neatkreipia dėmesio į įtartinus nepažįstamus 

asmenis.   

Kaimo teritorijose dominuoja turtinės vagystės, kurių per 2007 m. buvo įvykdytos 33 (2006 m. - 

35) .  Kaimuose dažniausiai  vagystės pastebimos tik po kurio laiko ir pranešimai  gaunami pavėluotai, 

kadangi namų savininkai apsilanko turimuose namuose retai ir yra  nevietiniai  gyventojai.  Vagystėmis 

žala padaroma nedidelė. 

2008 m. 37 nusikalstamas veikas (dėl kurių priimti sprendimai) įvykdė 33 nepilnamečiai,  tai 

sudaro 9,8 proc. nuo visų padarytų nusikalstamų veikų (2007 m.-16 nepilnamečių įvykdė 22 nusikaltimus, 

2006  m.  -  28  nepilnamečiai  įvykdė   22  nusikaltimus).  Išskiriant  pagal  teritorijas,  Elektrėnų  PK 

aptarnaujamoje teritorijoje 22 nepilnamečiai padarė 21 nusikalstamą veiką, o Vievio PN aptarnaujamoje 

teritorijoje  11 nepilnamečių  padarė  15  nusikalstamų veikų.  Taigi  matyti,  kad  2008 m.  išaugo ne  tik 

bendras nusikalstamų veikų skaičius, bet padidėjo ir nepilnamečių nusikalstamumas, ypatingai Vievio PN 

aptarnaujamoje (priklauso VVG teritorijai) teritorijoje - nuo 1 nusikalstamos veikos 2007 m. išaugo iki 15 

nusikalstamų veikų 2008 m. Vievio mieste daugiausiai nusikalstama pavasario laikotarpiu (27 pav.). 

11
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Elektrėnų PK Vievio PN

žiema
pavasaris
vasara
ruduo

 
27 pav.  Nepilnamečių padarytų nusikaltimų diagrama pagal metų laikus

Šaltinis: Elektrėnų policijos komisariato duomenys.

    Nepilnamečiai  dažniausiai  daro viešosios tvarkos  pažeidimus,  ypač  susijusius su alkoholinių 

gėrimų vartojimu (28 pav.). Šių pažeidimų nepilnamečiai padarė (2008 m. - 34)  beveik dvigubai daugiau 

nei  2007  m.  (2007  m.  -  19).  8  nepilnamečiai  per  2008  m.  pakartotinai  padarė  pažeidimus,  iš  jų  2 

mergaitės. Iš viso dėl mergaičių padarytų pažeidimų surašyta 10 protokolų. 

nedidelis  
chuliganizm as; 17

gir tavim as; 34

vagystė; 7

draudžiam as 
r ūkym as ; 10

k iti pažeidim ai; 5

nedide li s
chuliganizmas
girtavimas

vagystė

draudžiamas
rūkymas
kiti pažeidimai

28 pav. Nepilnamečių padaryti pažeidimai pagal atskirus ATPK straipsnius 2008 m.

Šaltinis: Elektrėnų policijos komisariato duomenys.
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          Kaip ir kiekvienais metais, didžiąją dalį visų nusikalstamų veikų sudaro vagystės.  Vagysčių 

skaičius išaugo 30,6 proc.. Iš 2008 metais užregistruotų 222 vagysčių ištirtos 65, ištyrimo lygis 29,3 proc. 

Nors vagysčių skaičius žymiai išaugo, tačiau daugiau jų ir atskleidžiama ( 2007 m.- 24,1 proc., 2006 m. - 

26.3 proc. ).

         Elektrėnų sav. 2008 m. buvo užregistruota 412 (2007 m. - 684) eismo įvykių, iš kurių daugiausia 

Elektrėnų mieste,  t.y.  152 (2007 m. - 263). 260 eismo įvykių užregistruota VVG teritorijoje.  Visoje  

savivaldybėje žuvo 11 ir 37 asmenys sužeisti. Per ataskaitinį laikotarpį išaiškinti 1503 (2007 m. - 1464) 

kelių eismo taisyklių pažeidimai, iš kurių 302 (2007 m. - 169) greičio viršijimo atvejai, 161 (2007 m. - 

169) vairavimas neblaiviame stovyje, įvyko 35 (2007 m. - 51) įskaitiniai eismo įvykiai, 58 (2007 m. -108) 

transporto priemonės vairavimo atvejai neturint teisės vairuoti, 228 (2007 m. - 146) atvejai dėl saugos 

diržų nenaudojimo.   

           Daugiausiai administracinių pažeidimų padaryta Elektrėnų mieste - 529 (2007m. -333, 2006m. 

-385)  ir Vievio mieste - 122 (2007 m. -177, 2006 m. - 169). 41 pažeidimas padarytas Vievio sen. (2007 

m.-32, 2006 m. - 56), po 15- Kietaviškių (2007m.  - 29, 2006 m.- 25) ir Elektrėnų seniūnijose (2007m.  - 

15, 2006 m. - 14), 12 Semeliškių sen. (2007 m. - 19, 2006 m. - 24), po 10 Gilučių (2007 m. - 9, 2006 m.- 

4) ir Kazokiškių sen. (2007m. - 15, 2006 m. -9), 7 Pastrėvio sen. (2007m. - 20, 2006 m.- 17), 6 Beižionių  

sen. (2007 m. - 6, 2006 m. - 8). VVG teritorijoje 2007 metais padaryta 266 administracinių pažeidimų ir 

jie  sudaro  36,5  proc.  bendro  sav.  administracinių  pažeidimų  skaičiaus.  Vietovės,  kuriose  padarytas 

didžiausias administracinių pažeidimų skaičius, parodytos 29 pav. 

Seniūnijų, kuriose daugiausiai užregistruota administracinių 
pažeidimų, lyginamasis grafikas

529

122

41 15 15

Elektrėnų m.
Vievio m.
Vievio sen.
Kietaviškių sen.
Elektrėnų sen.

                      29 pav. Administraciniai pažeidimai savivaldybės  teritorijose

Šaltinis: Elektrėnų policijos komisariato duomenys.

Darbuotojų  darbo  sąlygos  neatitinka  nustatytų  reikalavimų.  Būtina  atnaujinti  tarnybinį 

transportą,  nes  iš  esamo  transporto  80  proc.  susidėvėję.  Pareigūnams  trūksta  uniformų,  komisariatas 

nepakankamai  aprūpintas  informacinėmis  sistemomis.  Kriminalinė  policija  ir  ekspertai  visiškai  neturi 

uniformos.
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Policijos  komisariatas  neturi  areštinės,  laikino  sulaikymo  patalpa  yra  viena  ir  ši  neatitinka 

saugumo ir higienos reikalavimų. 

Apibendrinus VVG teritorijos socialinę būklę, galima daryti sekančias išvadas:

- urbanizuota teritorija, turinti stambius pramoninio ir žemės ūkio krypties objektus; 

-  sukurtos  stabilios  darbo  vietos,  užtikrinančios  aukštą  gyventojų  užimtumo  lygį  ir  žemą  

bedarbystę;

- pakankamai išvystyta viešųjų socialinių paslaugų sistema; 

- geras susisiekimas su didmiesčiais (Vilniumi, Kaunu);

- išplėtota sporto ir laisvalaikio praleidimo infrastruktūra;

- veikia stambus sveikatos apsaugos objektas-  Abromiškių reabilitacinė ligoninė; 

-  daug visuomeninių organizacijų.

Neišspręstos problemos:

  -nesukurta NVO materialinė bazė;

 -nepatenkinama vandens ir nuotekų valymo sistemų kokybė;

-jaunimo kultūringo užimtumo ribotos galimybės; 

- didelis sergamumas (galbūt įtakotas elektrinės išmetimų poveikio ar Vilniaus ir Kauno išmetimų  

pernašų poveikio);

- vaikų socialinės globos namų nebuvimas kaimo gyvenvietėse;

- darbo vietų trūkumas atokesnėse vietovėse; 

- kultūrinių renginių stoka;

- neefektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 

- medicinos bendrosios praktikos kabinetų trūkumas VVG teritorijoje ir nepatenkinama pirminės  

sveikatos priežiūros paslaugų kokybė;

- neįrengtos ir nesutvarkytos  prieigos prie vietinių vandens telkinių.  
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4.6. Bendruomeninė veikla

Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus yra svarbi demokratinės bendruomenės sėkmingos 

raidos  sąlyga.  Bendruomenės  įtraukimas  leidžia  nustatyti  visuomenės  prioritetus  ir  poreikius,  padeda 

savivaldybei visapusiškai išnagrinėti vietovės problemas, suteikia papildomos informacijos. Visuomenės 

įtraukimas į planavimo procesą didina gyventojų pasitikėjimą savo jėgomis,  vietos valdžia,  gerina jos 

įvaizdį, užtikrina bendruomenės pritarimą ir paramą ją įgyvendinant. Visuomenės atstovai į valdymo ir 

planavimo procesus įtraukiami per susikūrusias nevyriausybines visuomenines organizacijas(NVO). 2008 

m. Elektrėnų sav. veiklą vykdė 47  NVO.

Vievyje,  kuris  patenka į  VVG teritoriją,  2008 m.  darbas su tikslinėmis  socialinėmis  grupėmis 

buvo vykdomas šiose NVO: Vievio neįgaliųjų draugija, katalikiškoji moterų organizacija „Vilties tiltas“, 

VšĮ Vievio jaunimo centras.  Beižionių jaunųjų ūkininkų ratelis,  pagyvenusių moterų sambūris  „Ieva“ 

(neformali organizacija), vaikų ir jaunimo užimtumo grupė (neformali organizacija), Lietuvos samariečių 

bendrija. Semeliškių sen. įkurtas Semeliškių vaikų ir jaunimo užimtumo centras „Lašas“, „Visos Lietuvos 

vaikai“, Semeliškių filialas Labdaros fondas „Šalpa“.

Elektrėnų sav.  veikia  17 kaimo bendruomenių.  Kaimo bendruomenių  skaičius,  pradėjus rengti 

strategiją,  didėja,  tačiau dar yra  jaunos, trūksta įgūdžių,  kad galėtų būti  lygiavertėmis  vietos valdžios 

partnerėmis sprendžiant vietos problemas. Viena iš opiausių problemų, trukdančių efektyvią NVO veiklą, 

ypač kaimo bendruomenių, yra silpna materialinė bazė. Dalis bendruomenių visiškai neturi patalpų, kitų 

pastatus  reikia  rekonstruoti.  Visos  NVO nepakankamai  aprūpintos  reikiamu būtiniausiu  inventoriumi, 

įranga, komunikavimo priemonėmis.
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5.  PAGRINDINIŲ KAIMO PLĖTROS PROBLEMŲ IR VIETOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ 
IDENTIFIKAVIMAS

5.1.  Tyrimo metodai

Siekiant ribotais ištekliais  gauti  didžiausią  naudą,  rengiant strategiją buvo panaudoti  efektyvūs 

tyrimo metodai. Jie  buvo pagrįsti, informatyvūs ir patikimi. Išeities tašku pasirinktas „principo iš apačios  

į  viršų“  tyrimo  metodas.  Šis  metodas  integravo  tyrimo  ir  sprendimų procese  naudojamus  sisteminės 

analizės metodus.  Buvo tiriama ir numatoma integruota socialinės,  ekonominės  ir gamtinės sistemos 

vietovės darni plėtra. 

Visi strategijos rengimo dalyviai pasinaudojo palyginimo, dedukcijos, ekstrapoliacijos metodais. 

Šių  metodų  pagalba  buvo  lyginami  mažiausiai  du  objektai  jų  tarpusavio  santykio  įvertinimo  tikslu. 

Ekstrapoliacijos  metodas  leido  vienos  reiškinio  dalies  tyrimo  išvadą  perkelti  kitai  reiškinio  daliai. 

Dedukcijos  metodas  buvo  naudojamas,  kai  iš  kelių  teisingų  teiginių,  pagal  logikos  taisykles,  buvo 

formuluojamas  naujas  teisingas  teiginys.  Tam dažnai  buvo  naudojamas  „smegenų  šturmo“  metodas. 

Minėti  metodai   leido  sukaupti  ir  apdoroti  objektyvią  teritorijos  informaciją  ir  subjektyvų  vietos 

gyventojų vertinimą.  

Rengiant  vietos  plėtros  2009-2014  metų  strategiją,  buvo  atlikta  anketinė  apklausa,  įvertinant 

vietovės  socialinės,  ekonominės  būklės  subjektyviąją  pusę  bei  išaiškinant  atskirų  socialinių  grupių: 

moterų, jaunimo, neįgaliųjų ir kt. poreikius.

5.2. Problemų ir vietos gyventojų poreikių identifikavimas

Rengiant strategiją, VVG nariai ir sudarytos darbo grupės, visų pirma, atliko išsamią ekonominės, 

socialinės, aplinkosauginės objektyvios  būklės analizę. Įvertino esamą būklę ir nustatė opiausias VVG 

teritorijos  problemas.  Kitame  etape  strategijos  rengėjai  atliko  vietos  gyventojų  subjektyvių  poreikių 

tyrimą. VVG organizavo sociologinę apklausą, susitikimus su bendruomenių ir tikslinių grupių atstovais. 

Pradėdami rengti strategiją, VVG organizavo mokymus, kuriuose apie 100  VVG narių  buvo supažindinti 

su programiniais dokumentais, strategijos rengimo tvarka,  įtraukti į strategijos rengimą. Apmokytas VVG 

aktyvas  su  vietos  gyventojais  bendruomenėse,  seniūnijose  įvertino  esamą  būklę,  nurodė  svarbiausias 

spręstinas problemas ir galimas projektų idėjas.
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VVG stengėsi surinkti kuo platesnę informaciją apie rajono žmonių poreikius, identifikuodama 

tikslinių  gyventojų  grupių  interesus  bei  problemas  ir  tuo  pačiu  siekdama,  kad  surinkta  informacija 

reprezentuotų visų kaimo gyventojų nuomones. Tuo tikslu buvo pasitelkti keli tyrimo metodai:

- interviu ir įvairaus lygio susirinkimai;

- gyventojų anketinė apklausa.

VVG  įvairiapusės  subjektyvios  informacijos  surinkimui  atlikti  organizavo  susitikimus  ir 

pasitarimus  su įvairiomis  tikslinėmis  grupėmis ir  organizacijų atstovais:  kaimo bendruomenių, kitų 

NVO, seniūnais, jaunimo ir kt. 

Buvo surinkta medžiaga, kurioje atsispindi pasirinktų tikslinių kaimo žmonių grupių nuomonės, 

vertinimai, esamos situacijos matymas. Šis metodas padėjo išryškinti esamas problemas, jų ištakas arba 

priežastis. 

Susitikimų metu išryškėjo pagrindinės VVG teritorijos problemos:

Pagrindinės  aplinkos  apsaugos  problemos: oro  užterštumas,  nepakankamas  gyvenamosios 

aplinkos tvarkymas,  neefektyvus atliekų surinkimas ir išvežimas,  Vilnius-Kaunas greitkelyje  keliamas 

mašinų triukšmas ir oro tarša.  

Infrastruktūros problemos: bloga vietinės reikšmės kelių būklė, ypač žvyrkelių, nepatenkinamas 

gatvių  apšvietimas  kaimo  gyvenvietėse.  Kaimo  gyvenvietėse  pasenusios  arba  visiškai  neveikiančios 

vandentiekio  ir  kanalizacijos  sistemos.  Daugelyje  gyvenviečių  visiškai  nėra  centralizuoto  vandens 

tiekimo, nuotekų  surinkimo sistemų.  Žmonėms kyla problemos dėl buitinių nuotekų išvežimo, labai 

prasta vandens kokybė. Daugelis pageidauja centralizuoto šių paslaugų teikimo.

Aktualiausios  ekonominės  problemos: mažos  gyventojų  pajamos,  didėjantis  nedarbas  kaimo 

vietovėse ir  atokesnėse nuo Elektrėnų vietovėse,   investicijų  stoka,   jaunos kvalifikuotos  darbo jėgos  

išvykimas į Lietuvos miestus ir užsienį.  

Labiausiai  spręstinos  socialinės  problemos: didelis  sergamumas  (galbūt  įtakotas  elektrinės 

išmetimų poveikio ar Vilniaus ir Kauno išmetimų pernašų poveikio), kultūrinių renginių stoka dėl lėšų 

stokos,  neefektyvus  tarpinstitucinis  bendradarbiavimas,  lėšų  trūkumas  socialiniams  poreikiams, 

medicinos bendrosios praktikos kabinetų trūkumas.  

Aplinkosauginės plėtros kryptys:     oro užterštumo mažinimas, geriamo vandens kokybės gerinimas 

įdiegiant  centralizuotas  vandens  tiekimo  ir  nuotekų  valymo  sistemas,  sąvartynų  tvarkymas  ir 

modernizavimas, žaliųjų plotų tvarkymas ir plėtra. 

Ekonominės  plėtros  kryptys:      naujų  darbo  vietų  kūrimas,  investicijų  skatinimas,  geresnis 

savivaldybės  resursų  panaudojimas,  smulkaus  ir  vidutinio  verslo  skatinimas,  pramogų  ir  turizmo 

sektoriaus plėtra. 

Socialinės  plėtros  kryptys: pajamų  lygio  didinimas,  teikiamų  viešųjų  paslaugų  (sveikatos 

priežiūros, švietimo, laisvalaikio užimtumo) gerinimas, saugumo užtikrinimas, sąlygų jaunimui pasilikti 
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rajone  užtikrinimas.  Socialinės  atskirties  mažinimas,  paramos  socialinės  atskirties  žmonėms plėtimas, 

žalingų įpročių (alkoholizmo, smurto šeimoje ir ypač prieš vaikus ir kt.) mažinimas.  

Jaunimo problemos ir poreikiai. Kaimo jaunimas įžvelgia tas pačias problemas, tačiau labiau 

akcentuoja  laisvalaikio  užimtumo  gerinimą,  darbo  vietų  kūrimą  ir  alkoholio  vartojimo  mažinimo 

užtikrinimą. Jaunimas įvardija jaunimo nenorą kurti verslą kaime, kaimą vertina kaip nepatrauklų gyventi 

ir dirbti. Juos baimina sparčiai didėjanti bedarbystė, ypač jaunimui sunku susirasti darbą kaimo vietovėje, 

jie priversti ieškotis darbo ir pragyvenimo šaltinių miestuose, užsienyje. Didžioji dalis ateityje  planuoja 

išvykti iš kaimo. 

 VVG atlikti  vietos jaunimo poreikių, problemų tyrimo rezultatai rodo, kad jaunimo netenkina 

esamos gyvenimo sąlygos kaime. Jaunimas teigia,  kad jie norėtų aktyviai  dalyvauti  bendruomeninėje, 

kultūrinėje,  sportinėje   veiklose,  tačiau  įvardino  problemas,  kurios  tam  trukdo.  Jie  teigė,  kad 

bendruomenių namuose, kultūros centruose vykdoma veikla jiems nėra patraukli, parkai, skverai, sporto 

aikštynai yra apleisti, neprižiūrimi. Daugelyje vietovių nėra sporto salių, aikštynų, kur jaunimas galėtų 

praleisti laisvalaikį. 

Moterų problemos ir poreikiai. Išskirtinė moterų padėtis tarp kaimo gyventojų: jos dėl šeimos 

problemų, t.y. namų ūkio tvarkymo, vaikų priežiūros ir kt. turi mažesnes galimybes kelti kvalifikaciją,  

persikvalifikuoti ir įsidarbinti visą darbo dieną. Tai ypač būdinga mažus vaikus auginančioms moterims. 

Jaunos  moterys,  turinčios  vaikus,  gali  dirbti  ribotą  laiką,  neturi  galimybių  persikvalifikuoti.  Susirasti 

darbą rajono moterims dažnai trukdo tai, kad jis siūlomas toli nuo gyvenamosios vietos, be to, atlygis už 

darbą nėra didelis. Sudėtingiausia darbą surasti priešpensinio amžiaus moterims.  

Pateikiama  susisteminta  ir  apibendrinta  informacija,  gauta  naudojant  šiuos  įvairius  tyrimo 

metodus. 

Apklausos  tikslas  buvo  sužinoti  VVG teritorijos  gyventojų  nuomonę  apie  gyvenimo  kokybę, 

aplinkos apsaugos,  socialines  ir  ekonomines  problemas ir  galimas VVG teritorijos darnaus vystymosi 

kryptis.

Atlikta  sociologinė  apklausa  skatino  bendruomenės  aktyvų  dalyvavimą  strategijos  rengimo 

procese,  glaudesnių  partnerystės  ryšių  plėtojimą  tarp  VVG  ir  kaimo  gyventojų,  visuomeninių 

organizacijų.

Apklausos  metu  naudota  struktūruota  anketa,  kurioje  buvo  pateikti  59  klausimai  apie  rajono 

socialines,  ekonomines  bei aplinkosaugines  problemas ir  galimas VVG teritorijos darnaus vystymosi 

politikos kryptis. VVG, norėdama sužinoti bendruomenių/seniūnijų gyvenimo tendencijas, pasireiškusias 

per pastaruosius 2-3 metus, anketoje pateikė įvertinimo diagnostinių klausimų blokus:

1) VVG teritorijos įvaizdis, vietos valdymas, viešasis gyvenimas, bendruomeniškumas (8

klausimai);

2) žmogiškieji ištekliai, vietos darbo rinka (5 klausimai);
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3) socialinė aplinka, viešosios paslaugos (27  klausimai);

4) verslo aplinka (4 klausimai);

5) gamtinė aplinka ir kultūros paveldas (3 klausimai);

6) fizinė ir inžinerinė infrastruktūra, komunalinės paslaugos, keliai (8 klausimai).

7) respondentų nuomonė apie opiausias problemos jų gyvenamojoje vietovėje.

8) respondentų nuomonė, kas gali skatinti vietos gyventojus imtis naujų verslų,

panaudojant vietos išteklius?

9) respondentų siūlomos vietos plėtros priemonės.

Respondentai atsakymus vertino pagal nustatytą skalę: (0)-labai blogėja, (1)-blogėja, (2)-daugiau 

blogėja nei gerėja, (3)- situacija iš esmės nepakito, 4- gerėja, (5) - labai gerėja. Atsakymai iki 2 balų rodo 

blogėjančią būklę, 4-5 balai rodo teigiamus pokyčius. 

Sociologinio tyrimo metu buvo apklausti 250 gyventojų iš visų VVG teritorijos seniūnijų. Žymiai 

aktyviau tyrime dalyvavo moterys - 72 proc. visų respondentų, vyrai sudarė 28 proc.

46 proc. respondentų sudarė 36-50 metų amžiaus grupės atstovai, 42 proc. 26-35 metų amžiaus 

grupės atstovai.

Daugiausia  respondentų,  t.y.  44  proc.,  turintys  aukštesnįjį  išsilavinimą,  31  proc.  -  aukštąjį 

išsilavinimą, 21 proc. spec. vidurinį, po 2 proc. vidurinį ir nebaigtą vidurinį išsilavinimą.

59 proc.  respondentų  buvo biudžetinių  įstaigų  darbuotojai,  po 11 proc.-  valstybės  tarnautojai, 

verslininkai, pensininkai, 4 proc. - ūkininkai. 

Į klausimą „Kaip vertinate jūsų seniūnijos/bendruomenės galimybes rengiant strategiją?“ 37 proc. 

mano, kad yra keletas žmonių, galinčių aktyviai dalyvauti programoje ir inicijuoti projektus,  33 proc. 

respondentų mano, kad gyventojai dar nėra įpratę problemas spręsti kartu, todėl bus sunku juos įtraukti į 

strategijos rengimą, 30 proc. respondentų turi daug idėjų ir noro dalyvauti rengiant strategiją (30 pav.)

30%

37%

33%

Turime daug idėjų ir
noro dalyvauti rengiant
strategiją

Yra keletas žmonių,
galinčių aktyviai
dalyvauti programoje ir
inicijuoti projektus

Gyventojai dar nėra
įpratę problemas spręsti
kartu, todėl bus sunku
juos įtraukti į
strategijos rengimą30 pav. Kaip vertinate jūsų seniūnijos/bendruomenės galimybes rengiant strategiją

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.
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Respondentai seniūnijos gyventojų požiūrį į ūkinės ir kultūrinės veiklos tradicijų, būdingų 

tik  jų  kraštui,  puoselėjimą  vertina  2,4  balo,  kultūrinį  gyvenimą  –  2,6  balo.  Vertinant  bendrą  kaimo 

gyvenviečių vaizdą, krašto tradicinio kraštovaizdžio vaizdingumą ir turtingumą, respondentų nuomone, 

situacija nesikeičia. Bendruomenių veikla vertinama 3,5 balo (31 pav.).
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31 pav. VVG teritorijos  įvaizdžio, vietos valdymo, viešojo gyvenimo ir bendruomeniškumo įvertinimas 
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Respondentų įvertinimai rodo, kad  situacija VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų 

paslaugų  sferoje per paskutinius 2-3 metus nėra pasikeitusi, o viešojo saugumo - blogėja (32 pav.). 
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32 pav. VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų įvertinimas 
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.
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Socialinio būsto suteikimo, slaugos ir globos įstaigų pakankamumas, socialinis darbas su 

rizikos šeimomis  respondentų yra vertinama kaip blogėjanti situacija VVG teritorijoje (33 pav.).
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33 pav. VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų įvertinimas 
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Respondentai  blogiausiai  vertina  VVG  teritorijoje   turizmo  plėtrą  ir   paslaugas, 

infrastruktūros būklę. Jas įvertino 1,8 balo, pramogas - 2. Respondentų netenkina sakralinės paslaugos, 

sporto salių, aikštynų prieinamumas, sveikatingumo renginiai, švenčių įvairovė (34 pav.).
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34 pav. VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų įvertinimas 

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.
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Respondentų  netenkina  viešųjų  pirčių  paslaugos,  pliažų,  maudyklių,  turgaviečių 

pakankamumas seniūnijoje, viešosios paskirties pritaikymas neįgaliesiems. Telekomunikacijų paslaugas 

vertina kaip gerėjančią situaciją (35 pav.).
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35 pav. VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų įvertinimas 

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Respondentai,  vertindami  VVG  teritorijos  fizinės  ir  inžinerinės  infrastruktūros,  komunalinių 

paslaugų kokybę,  kelių  būklę  kaip  blogėjančią  situaciją,  nurodė:  nuotekų,  centralizuoto  vandentiekio 

vandens kokybę, šulinių vandens kokybę. Tai opiausios kaimo gyventojų problemos, kurių sprendimui 

reikalingos  didelės lėšos (36 pav.). 
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36 pav. VVG teritorijos fizinės ir inžinerinės infrastruktūros, komunalinių paslaugų, kelių 
įvertinimas

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Respondentai įvardijo aktualiausias teritorijos ekonomines problemas:  mažas gyventojų 

pajamas,  nedarbą,  investicijų stoką, jaunos kvalifikuotos darbo jėgos nutekėjimą.  Taip pat svarbiomis 

teritorijos  problemomis  įvardino   smulkaus  ir  vidutinio  verslo  problemas,  pramonės  sunykimą, 

neišvystytą verslo infrastruktūrą.

Per paskutinius tris metus padėtis keitėsi labai nežymiai. Respondentų namų ūkio pajamos 

nekito.  47 proc. respondentų vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį siekia  801-1000 Lt, 28 

proc. 501-800 Lt ir 2,0 proc. respondentų namų ūkio pajamos vienam šeimos nariui perkopė 1000 Lt (37 

pav.).

2%
28%

47%

8%

15%
301-500 Lt
501-800 Lt
801-1000 Lt
Virš 1000 Lt
Ne a t s a k ė

37 pav. Respondentų vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, Lt
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.
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Vertindami  VVG  teritorijos   žmogiškųjų  išteklių  ir  vietos  darbo  rinkos  situaciją,  t.y.  

jaunimo iki 40 metų išvykimą iš rajono, jaunimo ir moterų įsidarbinimo galimybes ir kt., respondentai 

vertina kaip daugiau blogėjančią nei gerėjančią tendencijas (38 pav.).

2,5

2,6

2,8

2,6

2,2

0 1 2 3 4 5

Jaunimo iki 40 m. išvykimas iš rajono
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(gyvenimo lygio skirtumas)
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savivaldybės teritorijoje)

Moterų galimybės įsidarbinti savivaldybės
teritorijoje

Jaunimo iki 25 m. galimybės įsidarbinti
savivaldybės teritorijoje

38 pav. VVG teritorijos  žmogiškųjų išteklių ir vietos darbo rinkos įvertinimas 

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Respondentai,  vertindami  VVG teritorijos verslo aplinką,  blogai  vertina vykdomą žemės 

reformą, ūkininkų ir smulkių įmonių kooperaciją, kuri trukdo smulkaus ir vidutinio verslo plėtrai, prastai 

vertinama smulkaus ir vidutinio verslo plėtra rajone, pasigendama teikiamų konsultacinių paslaugų ES 

paramos gavimui (39 pav.).
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39 pav. VVG teritorijos verslo aplinkos įvertinimas
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.
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Į  klausimą  „Kas  gali  skatinti  vietos  gyventojus  imtis  naujų  verslų,  panaudojant  vietos 

išteklius?“ respondentai atsakė, kad tai aktyvus kaimo bendruomenių bei VVG palaikymas,  valstybės, 

savivaldybės  ir  ES finansinė parama smulkaus ir  vidutinio  verslo plėtrai,  mokymas  ir  konsultavimas, 

didesnės galimybės ateityje panaudoti esamus gamtinius išteklius verslo plėtrai, kultūros paveldą (vietos 

tradicijas, šventes, tradicinius valgius ir kt.).

VVG teritorijos kultūrinio paveldo būklę ir gamtinę aplinką vertindami respondentai  blogai 

vertina vandens telkinių švarą, miškų, architektūrinio ir istorinio paveldo objektų būklę (40 pav.).
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40 pav. VVG teritorijos kultūrinio paveldo būklės ir gamtinės aplinkos įvertinimas

Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Apklaustųjų  respondentų  nuomone,  strategijoje  reikia  numatyti  priemones  oro  užterštumo 

mažinimui,  geriamojo vandens kokybės  užtikrinimui,  sąvartynų  tvarkymui  ir  modernizavimui,  žaliųjų 

plotų tvarkymui ir plėtrai,  nuotekų ir vandens telkinių valymui bei atliekų kiekio mažinimui. 

        VVG teritorijos gyventojų apklausos rezultatai leido identifikuoti savivaldybės gyventojų nuomonę 

apie labiausiai spręstinas problemas ir tolesnę teritorijos aplinkosauginę, ekonominę bei socialinę raidą. 

Respondentai įvardino pačias opiausias problemas, kurias reikia spęsti jų gyvenamojoje vietovėje. Viena 

iš  pagrindinių  problemų bendruomenės,  kultūros  centrų  trūkumas,  prasta  vandens  ir  nuotekų  valymo 

paslaugų kokybė, kelių būklė ir kt. (45 lentelė).

45 lentelė. Respondentų įvardintos pačios opiausios problemos jų gyvenamojoje vietovėje

Eil. 
Nr.

Problema Vieta pagal svarbą

1. Bendruomenės, kultūros centrų trūkumas 1
2. Prasta vandens ir nuotekų valymo sistemų kokybė 2
3. Prasta kelių būklė 3
4. Veikiantys sąvartynai savivaldybės teritorijoje 4
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5. Jaunimo užimtumo 5
6. Plintantys žalingi įpročiai kaimo gyventojų tarpe: alkoholizmas, 

chuliganizmas ir kt. 
6

7. Gyventojų netenkina pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė 7
8. Elektrifikacija 8
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

Problemų sprendimui  respondentai  siūlė  priemones:  rekonstruoti  socialinės  infrastruktūros 

objektus  seniūnijoje,  modernizuoti  kaimo  gyvenviečių/miestelių  vandens   tiekimo  ir  nuotekų  valymo 

sistemas, sutvarkyti kaimo gyvenviečių/miestelių viešąją infrastruktūrą  ir kt. (46 lentelė).

46 lentelė. Respondentų svarbiausios vietos plėtros priemonės 

Eil. 
Nr.

Priemonė Vieta pagal svarbą

1. Rekonstruoti socialinės infrastruktūros objektus seniūnijose ( kultūros, 
bendruomenės namus, med. punktus, mokyklas ir kt.)

1

2. Modernizuoti kaimo gyvenviečių/miestelių vandens  tiekimo ir nuotekų 
valymo sistemas

2

3. Sutvarkyti kaimo gyvenviečių/miestelių viešąją infrastruktūrą 3
3. Atnaujinti ir geriau prižiūrėti vietinius kelius 3
4. Plėtoti pramogų ir laisvalaikio organizavimo paslaugas 4
5. Steigti įvairių bendruomenės paslaugų centrus 5
Šaltinis: anketinės apklausos duomenys.

5.3. VVG atstovaujamos teritorijos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės

    
Surinkta  objektyvi  statistinė  informacija,  išryškėję  kaimo  gyventojų  poreikiai  buvo  svarstomi 

kaimo bendruomenių, seniūnijų susirinkimuose, apibendrinti ir identifikuoti. Kiekvienos seniūnijos kaimo 

gyventojai  atliko  savo  teritorijos  SSGG,  pristatydami  savo teritoriją,  kaimo  bendruomenių  nuveiktus 

darbus,  gyventojų  problemas  ir  pasiūlymus,  galimus  projektus  jų  sprendimui.  Visose  savivaldybės 

kaimiškose seniūnijose VVG organizavo susitikimus su seniūnijų gyventojais.

VVG strategijos rengimo darbo grupės atliko kaimiškosios teritorijos situacijos analizę,  sudarė 

SSGG (47 lentelė), numatė viziją, prioritetus bei priemones. Strategijos projektą VVG 2009 04 17 pateikė 

viešam svarstymui ir  tvirtinimui konferencijoje, kurios metu buvo pristatytas  parengtas Vietos plėtros 

2009-2014  metų  strategijos  projektas.  Konferencijoje   dalyvavo   įvairių  socialinių,  verslo,  valdžios 

partnerių. Projektui  pritarė visos kaimo bendruomenės.

47 lentelė. VVG teritorijos SSGG

Stiprybės Silpnybės
Gerai išvystyta automobilių transporto respublikinės Investicijų į VVG teritorijos ūkį stoka.
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reikšmės kelių infrastruktūra (automagistralė Vilnius - 
Kaunas, asfaltuoti krašto keliai).

Prastas kaimo vietovių infrastruktūros išvystymas stabdo 
investicijų pritraukimą į kaimo vietovę.

Patogi geografinė padėtis - Elektrėnai nutolę vienodu 
atstumu nuo Vilniaus ir Kauno (50 km). Patogus 
susisiekimas (teritoriją kerta greitkelis Vilnius-
Klaipėda ir svarbus geležinkelis).

Žemas kaimo gyventojų verslumas, nesugebėjimas 
prisitaikyti prie verslo sąlygų.

Patrauklus kraštovaizdis ir aplinka. Daug vandens 
telkinių. Turtingi gamtos ir kultūros ištekliai sudaro 
sąlygas kurti ir plėsti aktyvų poilsį,  kaimo turizmą.

Mažas ūkininkų ūkių dydis. Žemas smulkių ūkių gamybos 
ir realizacijos kooperavimosi lygis, gamybos 
efektyvumas.

Turistiniu ir pažintiniu požiūriu patogi geografinė 
padėtis: dviejų istorinio archeologinio paveldo 
vertybių vietų: Trakų ir Kernavės kaimynystė.
Gerai išplėtota energetikos, maisto, medienos 
perdirbimo  pramonė.

Nepatenkinamas paslaugų įmonių tinklas seniūnijose, 
kaimo vietovėse.

Palankios sąlygos  alternatyvių kaimo verslų plėtrai. Pasenusi turizmo, ypač kaimo infrastruktūra, daranti 
neigiamą poveikį šios šakos plėtrai.

Plėtojamas pramonės, žemės, žuvininkystės, miškų ir 
maisto ūkis bei kiti kaimo verslai, orientuoti į 
efektyvų vietos išteklių panaudojimą.

Trūksta gerų privažiavimo kelių prie kultūros paveldo 
objektų,  daug vietinio susisiekimo kelių sudaro 
žvyrkeliai, reikalaujantys kapitalinio sutvarkymo.

Veikia stambios pramonės ir agrarinės įmonės, 
sukūrusios daug darbo vietų ir pasiekusios aukštą 
veiklos efektyvumą.

Darbo vietų trūkumas. Kaimo seniūnijose mažos 
įsidarbinimo galimybės ne žemės ūkio sektoriuje.

Santykinai gerai  išvystyta viešųjų socialinių paslaugų 
sistema.  
Stiprios vietos  bendruomenės. Bendruomenių centrai 
plėtoja kultūrinę ir švietėjišką veiklą,  inicijuoja ir 
įgyvendina projektus, puoselėja krašto etnokultūros ir 
tradicijų papročius.

Nepakankama kultūros, švietimo, sporto įstaigų 
materialinė bazė, įstaigų renovacijos apimtys.

Žemo našumo žemės apsunkina efektyvią žemės ūkio 
produktų gamybą.
Medicinos bendrosios praktikos kabinetų trūkumas VVG 
teritorijoje.
Pirminės profilaktikos stoka VVG teritorijos 
kaimiškosiose vietovėse.
Žymi dalis VVG teritorijos kaimiškųjų  gyvenviečių 
neturi vandens tiekimo ir  nuotekų valymo įrenginių.
Aukštas gruntinio vandens (šulinių) užterštumas nitratais. 
Savivaldybėje daug nerekultivuotų sąvartynų, karjerų ir 
kitų kraštovaizdį darkančių elementų.
Silpnai diegiamos informacinės technologijos versle, 
visuomeniniame gyvenime, ypač VVG teritorijoje.

Galimybės Grėsmės
Galimybės pasinaudoti finansine Europos Sąjungos 
parama.

Negatyvus natūralus prieaugis neigiamai veikia 
žmogiškųjų išteklių pokyčius VVG teritorijoje.  

Didinti investicijos į žmogiškąjį kapitalą, pasiekti 
teigiamą natūralaus prieaugio ir migracijos saldo.

Kvalifikuotų specialistų migracija į šalies didžiuosius 
miestus ir užsienį.

Verslo plėtra. Plėsti kaimo turizmą, gerinti  turizmo ir 
viešąją infrastruktūrą. 

Didėjantis žmonių, neturinčių galimybės tobulinti 
kvalifikacijos ar persikvalifikuoti, skaičius (ypač kaime).

VVG teritorijos gyvenvietėse įrengti modernias 
vandentiekio, vandenvalos sistemas ir išplėsti jų 
tinklus.

Dėl nepakankamų investicijų vandens tiekimo įrenginių ir 
tinklų būklės blogėjimas, kelia grėsmę gyventojų 
sveikatai, aplinkosaugai.

Vietinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtra. Vietinės 
reikšmės kaimo kelių bei gatvių remontas, gatvių 
apšvietimas.

Nepakankamai prižiūrimi paveldo objektai gali prarasti 
išliekamąją kultūros vertę.

Socialinių paslaugų plėtra kaimo vietovėse: Dėl investicijų stokos socialinės ir inžinerinės 
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bendruomenės socialinių paslaugų centrų įkūrimas 
kiekvienoje seniūnijoje, sveikatos sistemos 
decentralizacija.

infrastruktūros ir gyvenimo kokybės blogėjimas

ES struktūrinių fondų efektyvesnis  lėšų panaudojimas 
užtikrins saugoti, restauruoti ir atkurti kultūros 
paveldą. 

Medicinos priežiūros sistemos centralizacija - kaimo 
medicinos įstaigų ir ligoninių naikinimas -  įtakos 
sveikatos priežiūros sąlygų blogėjimą kaimo vietovėse. 

Nevyriausybinių organizacijų, ypač kaimo 
bendruomenių, patalpų rekonstravimas, materialinės 
bazės gerinimas.

Nedarbo augimas, šeimų pajamų mažėjimas ir iš to 
kylančios negatyvios socialinės problemos: alkoholizmo, 
narkomanijos ir kt. plitimas.

Gyvenamosios aplinkos ir viešųjų erdvių  pritaikymas 
visuomenės poreikiams, ypač neįgaliesiems.
Jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklos galimybių 
išplėtimas ir laisvalaikio sąlygų gerinimas.
Taikant prevencines priemones, mažinti narkomaniją, 
alkoholizmą.
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6. VIZIJA, MISIJA IR PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS

6.1. Vizija, misija 

VIZIJA -  Vilniaus ir Kauno dvimiesčio verslo ir paslaugų centro erdvė su išplėtota  

turizmo  ir  poilsio  infrastruktūra,  ekologiška  ir  gražia  aplinka,  išplėtotais  kaimo  verslais,  

efektyvia ūkine ir socialine veikla, pasiturinčiais aukštos kultūros žmonėmis.

VVG MISIJA RENGIANT IR ĮGYVENDINANT STRATEGIJĄ:

− sutelkti kaimo žmones, socialinius partnerius strategijos rengimui ir  įgyvendinimui;
− organizuoti strategijos įgyvendinimą;
−  koordinuoti strategijos įgyvendinimo eigą ir  vykdyti monitoringą;
− prisidėti  ieškant kaimo plėtrai būtinų finansavimo šaltinių,  pritraukiant privačių ir  

kitų fondų lėšas;
− profesionaliai vykdyti vietos veiklos grupei priskirtas funkcijas.

6.2. Strategijos prioritetų, priemonių aprašymas, veiklos sritys
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VVG, remdamasi atlikta vietovės ekonomine, socialine studija, gyventojų poreikių, SSGG analize, 

ir  apsvarsčiusi   kartu  su  vietos  bendruomene,  suformulavo  prioritetus,  priemones  ir  veiklos  sritis. 

Prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas: tikslai, numatomas poveikis, tinkamos išlaidos, paramos 

gavėjai ir kt. pateikiama 48 lentelėje.

48 lentelė. Strategijos prioritetų, priemonių  tikslai bei numatomas poveikis

10

I PRIORITETAS. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS KURIANT, 
REKONSTRUOJANT BUVEINES IR IŠSAUGANT KULTŪROS PAVELDĄ
          Prioriteto tikslas -  sukurti materialines sąlygas bendruomeninės veiklos efektyviam 
organizavimui.
         Numatomas poveikis -  sukurta patraukli VVG teritorijos materialinė bazė pakeis krašto įvaizdį. 
Teigiamai paveiks VVG teritorijos vietovių daugiafunkcinę plėtrą, vietos daugiasluoksnės kultūros 
paveldo puoselėjimą. Gerės vietos gyventojų bendruomeniniai santykiai, gyventojai taps aktyvesni, tai 
įtakos visą vietovės socialinę, ekonominę ir kultūrinę plėtrą.  
1.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės 
poreikiams
       Priemonės tikslas -  rekonstruoti, atnaujinti pastatus, didinant kaimo gyvenamosios vietovės 
patrauklumą, sudarant sąlygas bendruomeniškumo ugdymui.
      Numatomas priemonės poveikis - bus rekonstruoti visuomeninės paskirties objektai, pagerės VVG 
teritorijos organizacijų veikla, sustiprės jų materialinė bazė. 
       Bus sustiprinta vietos partnerystė, sustiprės kaimo bendruomenės veikla sprendžiant kaimo 
gyventojų problemas.  Visuomeninės paskirties objektai turės daugiafunkcinę paskirtį. Juose įsikurs 
kaimo bendruomenės, organizuos savo renginius. Įkurtuose centruose bus įsteigtos ritualinių, buitinių  ir 
kitų paslaugų patalpos. Visuose įgyvendinamuose projektuose bus keliamas reikalavimas, kad jais galėtų 
naudotis visų socialinių grupių gyventojai. Ypatingas dėmesys bus skiriamas galimybei naudotis sukurta 
baze neįgaliesiems, jaunimui, moterims.
1.2 priemonė.  Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų išsaugojimas ir amatų plėtra
Priemonės tikslas - išsaugoti istorinę, etninę, kultūros, architektūrinę ir kitokią kultūrinę vertę turinčius 
nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus.
Numatomas priemonės poveikis - bus atnaujinti istorinę, etninę, kultūros vertę turintys objektai 
pritaikant juos visuomenės poreikiams. Bus įrengtos amatų dirbtuvės, kuriose jaunimas ir visi VVG 
teritorijos gyventojai turės galimybę susipažinti su krašto amatais, bus apmokomi amatų verslo.



Detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas 49 lentelėje.

10

II PRIORITETAS. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR GYVENTOJŲ SAUGUMO 
UŽTIKRINIMAS
Prioriteto tikslas -  kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.
Numatomas prioriteto poveikis - VVG teritorijoje dėl lėšų stygiaus ir mažo dėmesio skyrimo mažose 
gyvenvietėse nebuvo tinkamai prižiūrima viešoji infrastruktūra.  VVG teritorijos gyventojams 
neužtikrinamas kokybiškas vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir kt.  Buvo 
pažeidžiami aplinkosauginiai reikalavimai: užteršiami vandens telkiniai, miškai. Įgyvendinus antro 
prioriteto priemones, bus sutvarkytos VVG teritorijos  viešosios erdvės,  išsaugoti kultūrinio 
kraštovaizdžio komponentai, sutvarkyti privažiavimai,  atnaujintos  geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo sistemos, sutvarkyti sporto aikštynai, įrengtos ir sutvarkytos vaikų žaidimo aikštelės, 
pagerės gyventojų saugumas.
Vietos gyventojams bus tiekiamas kokybiškas vanduo, nuotekomis neteršiama gamta, jaunimas ir visi 
teritorijos gyventojai turės galimybę turiningai praleisti laisvalaikį, mažės žalingi įpročiai, pagerės 
gyventojų užimtumas ir saugumas. 
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios erdvės sutvarkymas
Priemonės tikslas - sutvarkyti viešąsias erdves, išsaugoti kultūrinio kraštovaizdžio komponentus, 
sutvarkyti privažiavimus.
Numatomas priemonės poveikis -  bus įrengtos prieigos prie vandens telkinių, sutvarkyti parkai, poilsio 
zonos, sutvarkytos gyvenvietes reprezentuojančios aikštės. Bus išsaugotas vietovės identitetas, padidintas 
vietovės patrauklumas. 
2.2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija ir įrengimas
Priemonės tikslas -  atnaujinti  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas VVG 
teritorijoje.
Numatomas priemonės poveikis -  bus aprūpintas didesnis VVG teritorijos gyventojų skaičius 
centralizuotai tiekiamu kokybišku geriamu vandeniu, sutvarkytas nuotekų surinkimas ir išvalymas. 
Sumažinta gamtos tarša, naudojant kokybišką vandenį, pagerės gyventojų sveikatingumas. 
2.3 priemonė.  Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir  sutvarkymas
Priemonės tikslas -  sutvarkyti sporto aikštynus, įrengti ir sutvarkyti vaikų žaidimo aikšteles.
Numatomas priemonės poveikis -  bus sutvarkyti arba naujai įrengti sporto aikštynai, vaikų žaidimo 
aikštelės. VVG teritorijos tikslinės grupės: jaunimas, moterys, neįgalieji ir kt., turės galimybę naudotis 
sporto baze, kelti sveikatingumą ir turiningai praleisti laisvalaikį, plėsis jų bendravimo galimybės.
2.4 priemonė.  Gyventojų saugumo gerinimas
Priemonės tikslas - užtikrinti VVG teritorijos gyventojų saugumą.
Numatomas priemonės poveikis - vykstant ekonominiam nuosmukiui, didėjant bedarbystei ir mažėjant 
gyventojų pajamoms, didėja nusikalstamumas. Įgyvendinant šią priemonę, bus įrengtos stebėjimo 
kameros, pagerintas visuomeninių susitelkimo vietų  apšvietimas,  įtraukta bendruomenė į viešosios 
tvarkos palaikymą ir nusikaltimų prevenciją. Sumažės nusikaltimų skaičius, daugiau nusikaltimų bus 
išaiškinta, saugesnis taps VVG teritorijos žmonių gyvenimas.  



49 lentelė. Detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas
I PRIORITETAS. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMAS KURIANT, REKONSTRUOJANT BUVEINES IR IŠSAUGANT KULTŪROS 
PAVELDĄ
1.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Darbų ir paslaugų pirkimo.
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo.
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu.
5. Daugiamečių augalų įsigijimo.
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų 
Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 250 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai: 

1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus.
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų).
5. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
6. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas.
8. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. 
9. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.
Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai:

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones.
2. Pareiškėjas - kaimo bendruomenė.
3. Projektas, stiprinantis kaimo socialinius ryšius.
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4. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius.
5. Remontuojant  visuomeninės paskirties pastatus/patalpas, numatomas įrengti įvažiavimas neįgaliesiems.
6. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas.

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai
1.1.1.Kaimo bendruomenių 
pastatų rekonstrukcija

1) projektai, skirti bendruomenių patalpų ir 
bendruomenės namų atnaujinimui, įrangos įsigijimui, 
gerbūvio sutvarkymui;   
2) projektai, skirti pastatų pritaikymui daugiafunkcinei 
paskirčiai: įvairių socialinių paslaugų teikimui; 
3) projektai, didinantys interneto skvarbą kaimo 
vietovėse;
4) kiti.

1. Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais). 

1.1.2. Viešųjų juridinių 
asmenų pastatų rekonstrukcija

1) projektai, skirti  kultūros centrų, bibliotekų, religinių 
bendruomenių ir kt. pastatų ir patalpų  rekonstrukcijai
2) projektai, nukreipti minėtos paskirties objektų 
pritaikymui kaimo gyventojų tikslinių grupių poreikių 
tenkinimui 

1. Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais). 

1.2 priemonė. Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų išsaugojimas ir amatų plėtra
Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Darbų ir paslaugų pirkimo.
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo.
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu.
5. Daugiamečių augalų įsigijimo.
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
Paramos intensyvumas:  iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 690 tūkst. Lt 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
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1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus.
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų).
5. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
6. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas.
7. Pareiškėjo  projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą. 
8. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. 
9. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.
Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai: 

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones.
2. Projektas vykdomas su kitais partneriais. 
3. Prašoma paramos tradicinių amatų centro kūrimui.
4. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius.
5. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas.
8. Projekto rezultatai turi teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį.
9. Projekto rezultatai mažina  regionų plėtros skirtumus.

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai
1.2.1.Kultūros objektų ir jų 
teritorijų sutvarkymas

1) projektai, skirti piliakalnių išsaugojimui ir 
atnaujinimui;
2) projektai, skirti  istorinę reikšmę turinčių kultūros 
paminklų rekonstrukcijai, gyvenviečių istorinio gatvių 
paveldo išsaugojimui, prieigų prie kultūros objektų 
aplinkos ir privažiavimų sutvarkymui  ir k t.

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).

1.2.2. Krašto etnokultūros 
savitumo ir tradicijų 
išsaugojimas 

1) projektai, skirti kalvystės, medžio, keramikos, 
tekstilės, tautinių drabužių ir kt. amatų dirbtuvių 
įkūrimui;
2) projektai, skirti  iniciatyvų rėmimui, kuriomis 

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
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skatinamas kartų bendradarbiavimas, perduodant 
sukauptą patirtį, senąsias profesines žinias  ir tradicijas 
ir kt.

Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).

2. PRIORITETAS. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS IR GYVENTOJŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios erdvės sutvarkymas
Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Darbų ir paslaugų pirkimo.
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo.
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu.
5. Daugiamečių augalų įsigijimo.
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui - iki 150 tūkst. Lt 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:

1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus.
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.)
5. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
6. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas.
7. Pareiškėjo  projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą.
8. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. 
9. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.
Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai: 

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones.
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2. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius.
3. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas.
4. Projekto rezultatai turi teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį.
5. Projekto rezultatai mažina  regionų plėtros skirtumus.

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai
2.1.1. Centrinių aikščių ir 
kt. teritorijų sutvarkymas, 
siekiant išsaugoti 
vietovės identitetą

1) projektai, skirti centrinių aikščių atskirų objektų 
rekonstravimui ir kt.;
2) projektai, skirti visuomeninės paskirties objektų teritorijų 
sutvarkymui ir kt.

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).

2.1.2. Visuomeninės 
paskirties erdvių 
tvarkymas ir įrengimas 
rekreacijai bei turiningo 
laisvalaikio praleidimui

1) projektai, skirti vandens telkinių valymui, pakrančių 
tvarkymui;
2) projektai, skirti  parkų, poilsio zonų įrengimui ir kt.

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).

2.2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija ir įrengimas
Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Darbų ir paslaugų pirkimo.
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo.
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu.
5. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
6. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.
7. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
8. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 690 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:

1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
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2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus.
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų).
5. Projektas, susijęs su drenažo sistemų įrengimu ir (arba) atnaujinimu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimu ir (arba) 
atnaujinimu, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse iki 300 gyventojų.
6. Projektas, susijęs su vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimu ir (arba) atnaujinimu, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse iki 500 
gyventojų.
7. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
8. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas.
9. Pareiškėjo  projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą. 
10. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. 
11. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.
Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai: 

1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones.
2. Projektas vykdomas su kitais partneriais.
3. Veikiančių vandens tiekimo ir nuotekų valymo sistemų  kokybinė būklė.
4. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius.
5. Projekto rezultatais naudosis didesnis gyventojų skaičius.
6. Projekto rezultatai daro teigiamą poveikį aplinkai.

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai
2.2.1. Geriamojo vandens 
sistemų rekonstrukcija ir 
įrengimas

1) projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo sistemų 
įrengimui; 
2) projektai, skirti veikiančių geriamojo vandens tiekimo 
sistemų rekonstravimui;
3) projektai, skirti vandens geležies šalinimo sistemų 
įrengimui ir atnaujinimui.

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).

2.2.2. Nuotekų tvarkymo 
sistemų rekonstravimas ir 
įrengimas

1) projektai, skirti nuotekų tvarkymo sistemų įrengimui;
2) projektai, skirti veikiančių nuotekų tvarkymo sistemų 
rekonstravimui.

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).
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2.3 priemonė.  Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių įrengimas ir  sutvarkymas
Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Darbų ir paslaugų pirkimo.
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu.
5. Daugiamečių augalų įsigijimo.
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui - iki 100 tūkst. Lt 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus.
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų).
5. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
6. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas.
7. Pareiškėjo  projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą. 
8. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. 
9. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.
Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai: 
1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones.
2. Projektas vykdomas su kitais partneriais. 
3. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius.
4. Projektas, kurio rezultatais naudosis didesnis kaimo gyventojų skaičius.
5.Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai (prisideda savanorišku darbu).

Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai
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2.3.1. Įvairių sporto šakų žaidimo aikštynų, 
žaidimo aikštelių  įrengimas ir rekonstravimas

1) projektai, skirti  futbolo, krepšinio, tinklinio 
aikštelių, teniso kortų įrengimui ir rekonstravimui;
2) projektai, skirti sporto aikštynų pritaikymui  
tikslinėms grupėms: jaunimui, neįgaliesiems, 
moterims, pagyvenusiems žmonių ir kt.;  
3) projektai, skirti vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimui ir sutvarkymui.

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys 
viešieji juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką 
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).

2.4 priemonė.  Gyventojų saugumo gerinimas
Tinkamos finansuoti išlaidos: 
1. Darbų ir paslaugų pirkimo.
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo.
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų 
prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu.
5. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo.
6. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu.
7. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
8. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo.
Paramos intensyvumas: iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui - iki 150 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų.
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus.
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų).
5. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
6. Pareiškėjo  projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas.
7. Pareiškėjo  projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą. 
8. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius. 
9. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis.
Prioritetiniai/kokybės projektų kriterijai:
1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones.
2. Projektas vykdomas su kitais partneriais.
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3. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius.
4. Projekto rezultatai turi teigiamą socialinį poveikį.
5. Projektas vietovėje sumažins nusikalstamumą.
Veiklos sritis Projektų idėjos Paramos gavėjai
2.4.1. Viešųjų teritorijų 
apšvietimo gerinimas, 
stebėjimo kamerų 
įrengimas

1) projektai, skirti saugumo įrangos įsigijimui, montavimui;
2) projektai, skirti viešųjų VVG teritorijos žmonių sueigos 
vietų apšvietimo gerinimui ir kt. 

1.  Kaimo bendruomenė.
2. Kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys viešieji 
juridiniai asmenys.
3. Savivaldybės institucijos.
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba 
kartu su partneriu (-iais).

Strategijos įgyvendinimo rodikliai pagal priemones pateikiami 50 lentelėje.
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50 lentelė. Strategijos įgyvendinimo rodikliai

Eil. 
Nr.

Rodiklis Matavimo 
vnt.

Kiekis

1. Parengta ir įgyvendinta projektų Vnt.
1.1 1.1 priemonės „Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“
Vnt. 5

1.2 1.2 priemonės „Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų 
išsaugojimas ir amatų plėtra“

Vnt. 9

1.3. 1.3 priemonės „Visuomeninės paskirties viešosios erdvės 
sutvarkymas“

Vnt. 10

1.4. 1.4 priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas“

Vnt. 6

1.5. 2.3 priemonės „ Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimas ir  sutvarkymas“

Vnt. 7

1.6. 2.4 priemonės „ Gyventojų saugumo gerinimas“ Vnt. 3
2. Paramos gavėjų skaičius Vnt.
2.1 1.1 priemonės „Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, įrangos  įsigijimas“
Vnt. 5

2.2 1.2 priemonės „Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų 
išsaugojimas ir amatų plėtra“

Vnt. 9

2.3 1.3 priemonės „Visuomeninės paskirties viešosios erdvės 
sutvarkymas“

Vnt. 10

2.4 1.4 priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas“

Vnt. 6

2.5. 2.3 priemonės „ Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimas ir  sutvarkymas“

Vnt. 7

2.6. 2.4 priemonės „ Gyventojų saugumo gerinimas“ Vnt. 3
3. Paramos suma vietos projektams Lt Suma
3.1 1.1 priemonės „Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija 

ir pritaikymas bendruomenės poreikiams, įrangos  įsigijimas“
Lt 825 000

3.2 1.2 priemonės „Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų 
išsaugojimas ir amatų plėtra“

Lt 1 012 000

3.3 1.3 priemonės „Visuomeninės paskirties viešosios erdvės 
sutvarkymas“

Lt 555 000

3.4 1.4 priemonės „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas“

Lt 2 475 200

3.5. 2.3 priemonės „ Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimas ir  sutvarkymas“

Lt 550 000

3.6. 2.4 priemonės „ Gyventojų saugumo gerinimas“ Lt 260 000
4. Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi projektai, 

skaičius
Skaičius 15

5. Atnaujinta ir įrengta  visuomeninės paskirties patalpų ir 
pastatų

Skaičius 5

6. Atnaujinta ir įrengta visuomeninės paskirties erdvių Skaičius 17
7. Įkurta amatų centrų Vnt. 1
8. Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdžio komponentų Vnt. 7
9. Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius 

(vnt.)
Vnt. 1

10. Kaimo gyventojai, kurie naudosis projektų rezultatais Skaičius, 
proc. 

70
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7. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

Strategijos įgyvendinimą VVG organizuos vadovaudamasi „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos kaimo plėtros  2007-2013 metų programos krypties „Leader  metodo įgyvendinimas“ 

priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”,  Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos 

priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) administravimo taisyklėmis. 

VVG  bus  atsakinga  už  strategijos  įgyvendinimą.  VVG  numatė  strategijos  įgyvendinimo  planą: 

strategijos įgyvendinimo etapus, finansinį planą,  jo pagrindimą,  strategijos įgyvendinimo priežiūros ir 

vertinimo sistemą.

7.1. Strategijos įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas

VVG strategiją  planuoja  įgyvendinti  nuo  2010 m.  VVG išskyrė  keletą  pagrindinių  strategijos 

įgyvendinimo etapų: parengiamasis; vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo organizavimo; strategijos 

administravimo; strategijos įgyvendinimo viešinimo (51 lentelė).

VVG  aktyviai  viešins  strategiją,  pristatydama  ją  visuomenei.  VVG  surengs  susitikimus, 

informacinius  seminarus  seniūnijose,  kuriuose  kaimo gyventojai  bei  kaimo organizacijų  atstovai  bus 

supažindinami  su  LEADER metodo  galimybėmis,  parengta  strategija,  bus   pateikiama  informacija, 

metodinė medžiaga apie vietos projektų rengimą, įgyvendinimą ir  administravimą. VVG numato teikti  

konsultacijas potencialiems paraiškų teikėjams rengiant projektus, juos įgyvendinant.  VVG  sieks, kad 

parengti projektai būtų kokybiški.

Vietos veiklos grupė  numato skelbti 5 kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Laikotarpis nuo 

2013 iki 2015 m. rugsėjo yra skirtas vietos projektams užbaigti ir atsiskaityti už jų įgyvendinimą. Projektų 

įgyvendinimo  laikotarpiu  priimamos  vietos  projektų  ataskaitos,  vertinami  vietos  pareiškėjų  pateikti 

mokėjimo prašymai.  Vietos veiklos grupė nuolat stebės, kaip vyksta vietos projektų įgyvendinimas ir, 

esant reikalui, teiks konsultacijas projektų vykdytojams. 

VVG teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM strategijos įgyvendinimo ataskaitas 

bei mokėjimo prašymus. 
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51 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimo etapai 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ketvirčiai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.  Parengiamasis etapas
1.1. Viešųjų pirkimų organizavimas X X X X X X
1.2. Strategijos įgyvendinimą 

administruojančių asmenų atranka ir 
įdarbinimas

X

1.3. Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas 
dokumentacijos rengimas ir suderinimas 
su NMA prie ŽŪM

X X

2. Vietos projektų atranka ir vertinimas 
ir įgyvendinimo organizavimas

2.1. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 
skelbimas

X X X X X

2.1.1. 1 kvietimo skelbimas: Visos I, II 
prioritetų priemones

X

2.1.2. 2 kvietimo skelbimas: Visos I, II 
prioritetų priemones

X

2.1.3. 3 kvietimo skelbimas: Visos I, II 
prioritetų priemones

X

2.1.4. 4 kvietimo skelbimas: Visos I, II 
prioritetų priemones

X

2.1.5. 5 kvietimo skelbimas: Visos I, II 
prioritetų priemones

X

2.2. Vietos projektų vertinimas X X X X X X X X X X
2.3. Vietos projektų vykdymo sutarčių 

sudarymas
X X X X X X X X

2.4. Vietos projektų vykdytojų mokėjimo 
prašymų vertinimas

X X X X X X X X X X X X X X X X X

2.5. Vietos projektų patikrų organizavimas X X X X X X X X X X X X X X X X X
3. Ataskaitų rengimas ir teikimas NMA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4. Mokėjimo prašymų rengimas ir 

teikimas NMA
X X X X X X X X X
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Parengiamuoju  etapu  bus  suformuotas  strategijos  įgyvendinimą  administruosiantis  personalas, 

parengta ir suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM visa reikiama strategijos įgyvendinimo 

dokumentacija,  kurioje  bus  pateikta  visa  informacija,  kurią  turi  žinoti  vietos  projektų  pareiškėjai: 

prioritetai ir priemonės,  kuriems skelbiamas kvietimas, kvietimo suma,  pareiškėjų tinkamumo kriterijai, 

tinkamos finansuoti išlaidos ir kt. 

Pagrindinis  etapas  yra  vietos  projektų atranka ir  įgyvendinimo organizavimas.  Šiuo etapu bus 

skelbiami kvietimai teikti vietos projektų paraiškas, atliekamas vietos projektų vertinimas ir pasirašomos 

paramos sutartys.  

Vietos projektų atrankos  ir tvirtinimo procedūra pateikta 41 pav.

41 pav. Projektų atranka ir tvirtinimas

Avanso mokėjimas VVG NMA

Kvietimo teikti VP dokumentacijos rengimas ir tvirtinimas
Pavyzdinę dokumentaciją rengia NMA

Galutinę dokumentaciją rengia ir tvirtina 
VVG prieš tai suderinusi su NMAKvietimo teikti VP skelbimas

VVG

NMA

VP paraiškų rinkimas

VP paraiškų administracinės atitikties vertinimas (kai taikoma)

VP paraiškų prioritetiškumo vertinimas (kai taikoma)

Tinkamumo skirti lėšas VP įgyvendinti vertinimas 

Sprendimo skirti lėšas VP įgyvendinti priėmimas 

Vertinimo ataskaitų rengimas ir teikimas VVG valdymo organui ir NMA 

VVG, dalyvaujant NMA atstovui 
veto teisėmis

Sprendimo skirti lėšas VP įgyvendinti 
tvirtinimas  

VIETOS PROJEKTŲ (VP) ATRANKOS IR TVIRTINIMO PROCEDŪRA
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Vietos projektų paraiškas vertins VVG paskirti vietos projektų paraiškų vertintojai. Įvertinę vietos 

projektų  paraiškas,  vietos  projektų  paraiškų  vertintojai  parengs  vietos  projektų  paraiškų  vertinimo 

ataskaitas ir teiks jas VVG valdymo organui. Už vietos projektų paraiškų vertinimo ir vietos projektų 

paraiškų vertinimo ataskaitų kokybę bus atsakinga VVG. Sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti 

skyrimo  priims  VVG valdymo  organas.  Šis  sprendimas  įsigalios,  jį  patvirtinus  Agentūrai.  Įsigaliojus 

sprendimui dėl lėšų vietos projektui įgyvendinimo skyrimo, VVG dalyvaus trišalių sutarčių sudaryme, 

derins vietos projektų vykdytojų pirkimo, įnašų natūra tinkamumo dokumentus ir atliks kitas procedūras, 

nurodytas 42 pav. 

42 pav. Vietos projektų įgyvendinimas

VVG teiks Agentūrai strategijos įgyvendinimo ataskaitas:  strategijos įgyvendinimo laikotarpiu, 

per  20  kalendorinių  dienų,  pasibaigus  kiekvienam  kalendoriniam  metų  ketvirčiui  -  informaciją  apie 

strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su galutiniu mokėjimo prašymu - galutinę strategijos įgyvendinimo 

ataskaitą.  Galutinė strategijos įgyvendinimo ataskaita bus  pateikiama tik baigus įgyvendinti  strategiją 

(baigus įgyvendinti visus vietos projektus).

Trišalių VP vykdymo sutarčių sudarymas

VP vykdytojų pirkimo dokumentų išankstinis derinimas VVG

VP vykdytojasVP vykdytojų pirkimų vykdymas, VP viešinimas, mokėjimo prašymų 
(MP) pildymas ir teikimas

VVG

Įnašo natūra pripažinimas tinkamu VP vykdytojo nuosavu indėliu

VP vykdytojų MP rinkimas

VP vykdytojų MP administracinės atitikties vertinimas

VP vykdytojų MP perdavimas į NMA centrą

VP įgyvendinimo ataskaitų rengimas

VP vykdytojų MP tinkamumo vertinimas ir lėšų pervedimas

VVG, NMA
VP patikros

VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROCEDŪRA

VVG, NMA, VP vykdytojas

NMA

VP vykdytojas

VVG
VP įgyvendinimo rinkimas ir vertinimas
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Strategijos  įgyvendinimo  laikotarpiu  nuolat  bus  atliekami  viešinimo  veiksmai  apie  strategijos 

įgyvendinimą. VVG numatoma nuolat aktyvinti ir konsultuoti potencialius vietos projektų pareiškėjus ir 

projektų vykdytojus. 

7.2. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas

Strategijos  įgyvendinimo finansinis  planas  parengtas  vadovaujantis  Lietuvos kaimo 2007-2013 

metų plėtros programos priemonių aprašymais ir jų priedais, 2007 12 12 Žemės ūkio ministro Nr. 3D-549 

įsakymu  patvirtintomis  atrankos  taisyklėmis  „Vietos  plėtros  strategijų,  įgyvendinamų  pagal  Lietuvos 

kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties  „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos 

plėtros  strategijų  įgyvendinimas“,  2007  12  11  Žemės  ūkio  ministro  Nr.  3D-544  įsakymu  patvirtinta 

„Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka ir paramos dydžio skaičiavimo metodika 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą“, ir atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius. 

Pagal minėtus dokumentus strategijos įgyvendinimui yra numatyta 6 840 000 Lt parama, iš kurių 17 proc. 

VVG   skyrė  vietos  plėtros  strategijos  įgyvendinimo  administravimo išlaidoms  (tame  tarpe  yra  ir 

viešinimo išlaidos),  t.y. 1 162 800 Lt. 

VVG,  vadovaudamasi  aukščiau  išvardintais  dokumentais  ir  KPP krypties  „Gyvenimo  kokybė 

kaimo  vietovėse  ir  kaimo  ekonomikos  įvairinimas“  priemonės  „Kaimo  atnaujinimas  ir  plėtra“ 

reikalavimu, Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijoje  skyrė 95 proc., t.y. , 5 417 200 Lt lėšų, numatytų 

„Kaimų atnaujinimo ir plėtros“ vietos projektams finansuoti. 

Finansiniame  plane  lėšų  paskirstymas  atitinka  ir  gyventojų  poreikius,  kadangi  didelė  dalis 

apklaustų gyventojų pagrindine gyvenamosios vietovės problema laiko neišplėtotą infrastruktūrą (prastą 

pastatų, vandens tiekimo ir nuotekų sistemų, viešųjų erdvių ir pan. būklę). 

Vietos  plėtros  2009-2014  metų  strategijoje  finansinių  išteklių  paskirstymas  pagal  prioritetus, 

finansavimo  šaltinius  parodytas  finansiniame  plane  52  lentelėje.  Vadovaudamasi  pateiktu  finansiniu 

planu, VVG organizuos strategijos įgyvendinimą pagal numatytus prioritetus ir jų priemones.

52 lentelė. Vietos plėtros  2009-2014 metų strategijos įgyvendinimo finansinis planas

Eil. Prioritetai Projektų Finansavimo šaltiniai
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Nr. vertė, Lt Paramos 

lėšos, Lt

Projektų vykdytojų 

įnašas, Lt
Kaimų atnaujinimas  5 417 200 Lt, 95 proc.

1. I. PRIORITETAS. Bendruomeniškumo 
ugdymas kuriant, rekonstruojant buveines ir 
išsaugant kultūros paveldą

2 041 111 1 837 000 204 111

1.1. 1.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų 
rekonstrukcija ir jų pritaikymas bendruomenės 
poreikiams

916 667 825 000 91 667

1.2. 1.2 priemonė. Istorinę kultūrinę  reikšmę turinčių 
objektų išsaugojimas ir amatų plėtra 1 124 444 1 012 000 112 444

2 II  PRIORITETAS.  Viešosios  infrastruktūros 
gerinimas ir gyventojų saugumo užtikrinimas 4 266 889 3840200 426 689

2.1. 2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios 
erdvės sutvarkymas 616 666 555 000 61 666

2.2. 2.2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas 2 750 222 2 475 200 275 022

2.3. 2.3 priemonė. Sporto aikštynų, vaikų žaidimo 
aikštelių įrengimas ir  sutvarkymas 611 111 550 000 61 111

2.4. 2.4 priemonė. Gyventojų saugumo gerinimas 325 000 260 000 65 000
4. Iš viso projektų įgyvendinimui: 6344111 5 677 200 666 911
5. Išlaidos, susijusios su vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo administravimu, 17 proc. (tame 
tarpe viešinimo išlaidos)

1 162 800 1 162 800 -

6. IŠ VISO: 7 506  911 6 840 000 666 911

VVG,  sudarydama  finansinį  planą,  numatė,  kad  pelno  nesiekiantiems  projektams  bus 

finansuojama  90 proc. projekto vertės iš paramos lėšų, o 10 proc. sudarys privatus įnašas. Įnašas natūra, 

t.y.  neapmokamas  savanoriškas  darbas,  bus  laikomas  tinkamomis  pareiškėjo  privačioms  lėšoms,  kai 

pareiškėjas vykdo pelno nesiekiančius projektus. 

Strategijos įgyvendinimo išlaidos yra realios,  suplanuotos ir yra  būtinos strategijai  įgyvendinti. 

Strategijai  įgyvendinti  parama  yra  būtina,  nes  be  jos  strategija  negalėtų  būti  įgyvendinta  tokia  pat 

apimtimi, per tą patį laikotarpį ir tokios pat kokybės. 

Strategija parengta pagal numatytą finansinę paramą. Paramos lėšų strategijai įgyvendinti poreikį 

VVG planuoja gauti pagal numatytą poreikio planą, kuris  pateiktas  53 lentelėje. 

53 lentelė. Paramos lėšų strategijai įgyvendinti poreikis pagal metus

Eil. 
Nr.

Tinkamų 
finansuoti 
išlaidų 
kategorijos 
pavadinimas

Tinkamos 
finansuoti 
išlaidos iš 
viso, Lt

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal metus, Lt
2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Išlaidos vietos 
plėtros strategiją 
atitinkantiems 

5 677 200 1000000 1500000 1500000 1000000 677200 -
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vietos 
projektams 
finansuoti

2. Išlaidos, 
susijusios su 
vietos plėtros 
strategijos 
įgyvendinimo 
administravimu

1 162 800 193800 193800 193800 193800 193800 193800

3. IŠ VISO: 6 840 000 1193800 1693800 1693800 1193800 871000 193800

VVG administracinį personalą suformuos, tik gavusi finansinę paramą išlaidoms, susijusioms su 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimu.

 7.3. Strategijos įgyvendinimo priežiūra bei vertinimas

Įgyvendinant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją, būtina priežiūros sistema. Ši sistema leis 

kontroliuoti strategijos įgyvendinimą, išmatuoti įgyvendinamų veiksmų poveikį VVG teritorijoje, laiku 

papildyti ar keisti, pastebėjus planuojamų ir realiai vykstančių procesų neatitikimus. 

Vietos  plėtros  2009-2014  metų  strategijos  priežiūros  sistema  – sistemiškas  VVG  teritorijos 

aplinkos, turinčios įtakos strateginei plėtrai, kokybinių ir kiekybinių pokyčių stebėjimas, siekiant nustatyti 

strategijos įgyvendinimo veiksmingumą ir laiku pateikti siūlymų dėl jos koregavimo.

Priežiūros sistema skirta VVG visuotiniam susirinkimui, valdybai, administraciniam personalui, 

atsakingiems už strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą.

Strategijos įgyvendinimo priežiūra vykdoma nuolat ir apima dviejų tipų procedūras:

-  Stebėsenos  –  informacijos  kaupimas  apie  strategijos  įgyvendinimo  rezultatus  ir  aplinkoje 

vykstančius pokyčius;

- Kontrolės – faktinių rezultatų palyginimas su strategijos priežiūros sistemoje numatytais tikslais, 

nukrypimų ir jų priežasčių nustatymas.

Strategijos įgyvendinimo priežiūrą vykdys strategijos įgyvendinimo komitetas (toliau - komitetas), 

sudarytas  iš  vietos  veiklos  grupės  narių.   Komiteto  nariai  organizuos  savo  darbą,  vadovaudamiesi 

parengtu ir VVG valdybos patvirtintu komiteto darbo reglamentu.

Strategijos   įgyvendinimo  priežiūros  institucinę struktūrą  sudaro  du  pagrindiniai  lygmenys: 

politinis ir administracinis. 

Politinis lygmuo. VVG valdyba išklauso strategijos įgyvendinimo komiteto teikiamas  tarpines ir 

metines strategijos įgyvendinimo ataskaitas, jas svarsto ir tvirtina. VVG valdyba turi teisę teikti pasiūlymus 

dėl strategijos papildymų,  pakeitimų.

Administracinis  lygmuo.  Strategijos  įgyvendinimo komitetas  koordinuoja strategijoje  numatytų 

priemonių įgyvendinimą, rengia ir pristato VVG valdybai metines bei, esant reikalui, tarpines strategijos 
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įgyvendinimo  ataskaitas,  teikia  VVG  valdybai  apibendrintus  pasiūlymus  dėl  strategijos  papildymo, 

pakeitimo.

Strategijos įgyvendinimo priežiūros schema:

1.  Strategijoje  numatytų  priemonių  įgyvendinimo   koordinavimas,  ataskaitų  rengimas. Per 

planuojamą  strategijos  įgyvendinimo  laikotarpį strategijoje  numatytų  priemonių  įgyvendinimą 

koordinuoja,   VVG  valdybai  metines  (kas  12  mėnesių)  ir  tarpines   (kas  3  mėnesius)   strategijos 

įgyvendinimo ataskaitas rengia ir pristato  strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas. 

2. Metinių rezultatų aptarimas. Strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas kiekvienais metais 

(kas 12 mėnesių) pristato VVG valdybai strategijos įgyvendinimo metinę  ataskaitą.

Esant reikalui,  strategija  pildoma ir  keičiama,  atsižvelgus į  gautus pasiūlymus,  pastabas,  pagal 

teikiamas ataskaitas įvertinus strategijos įgyvendinimo poveikį VVG teritorijai. Pasiūlymus dėl strategijos 

keitimo teikia strategijos įgyvendinimo priežiūros komitetas VVG valdybai. VVG valdyba, apsvarsčiusi 

strategijos  keitimo  klausimą,  raštu  kreipiasi  į  Nacionalinę  mokėjimo  agentūrą  prie  Žemės  ūkio 

ministerijos dėl strategijos keitimo.

Komitetas, vykdydamas strategijos įgyvendinimo priežiūrą, vadovausis strategijos įgyvendinimo 

planu bei strategijos įgyvendinimo priežiūros  rodikliais.

Strategijos įgyvendinimo pažangai nustatyti  bus naudojami strategijos įgyvendinimo priežiūros 

rodikliai, pateikti 54 lentelėje.

54 lentelė. Strategijos  įgyvendinimo priežiūros rodikliai

Eil. 
Nr.

Rodiklio pavadinimas Mato vnt.

1. Paskelbta kvietimų teikti vietos projektų paraiškas kartai
2. Pateikta paraiškų strategijai įgyvendinti vnt.
3. Pateiktų paraiškų pasiskirstymas pagal strategijos prioritetus, 

priemones ir veiklos sritis
vnt./proc.

4. Pateiktų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė tūkst.Lt
5. Pasirašyta sutarčių su projektų įgyvendintojais: vnt.
6. Pasirašytų sutarčių vertė tūkst.Lt
7. Paramos gavėjai skaičius/proc.

8. Atmesta paraiškų vnt./proc.
9. Atmestų paraiškų tūkst. Lt
1
0.

Įsisavinta strategijos įgyvendinimo lėšų Lt/proc.

1
1.

Įgyvendinta projektų skaičius/proc.

1
2.

Įgyvendintų projektų finansinė vertė tūkst. Lt

1
3.

Numatytas kofinansavimas:
•piniginiu įnašu tūkst. Lt
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•nekilnojamu turtu
•savanorišku darbu.

vertė tūkst. Lt
žm.val./vertė tūkst. Lt

1
4.

Faktinės kofinansavimo apimtys:
•piniginiu įnašu
•nekilnojamu turtu
•savanorišku darbu

tūkst. Lt
vertė tūkst. Lt

žm.val./vertė tūkst. Lt
1
5.

Suteikta konsultacijų potencialiems projektų pareiškėjams/projektų 
vykdytojams 

skaičius

16. Įkurta amatų centrų skaičius
17. Atnaujinta ir įrengta bendruomenės patalpų/visuomeninės paskirties 

pastatų
skaičius

18. Atnaujinta ir įrengta viešųjų erdvių/objektų skaičius
19. Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdžio komponentų skaičius
20. Kaimo gyventojai, kurie naudojasi projektų rezultatais skaičius
21. Kaimai (kaimo vietovės), kuriose vykdomi projektai skaičius

VVG bus atsakinga už strategijos įgyvendinimo administravimą. Strategijos priežiūros komitetui 

priskirtinas ir  informacijos sklaidos užtikrinimas - organizuoti seminarus, susitikimus su bendruomene, 

siekiant reguliariai ir sistemingai aptarti stebėsenos rezultatus, konsultuoti planinių priemonių projektų 

rengimo bei įgyvendinimo klausimais, vertinti strategijos poveikį VVG teritorijos plėtrai. 
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7. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMAS, DAUGIASEKTORIŠKUMAS

VVG strategiją rengė vadovaudamasi vienu pagrindinių LEADER principų „iš apačios į viršų“. 

Vietos plėtros strategijos naujoviškumas pagrindžiamas dideliu dėmesiu iniciatyvoms „iš apačios į viršų“, 

siekiu į kaimo problemų sprendimą įtraukti vietos gyventojus.

VVG, rengdama strategiją, daug konsultavosi su vietos gyventojais. Taikant partnerystės principą, 

buvo apjungti valdžios institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių atstovai 

ir patys  kaimo žmonės aktualioms kaimo problemoms spręsti. Buvo skatinama vietos iniciatyva ir įvairių  

kaimo plėtros dalyvių partnerystė, siekiant kelti jų gyvenamosios vietovės žmonių gyvenimo kokybę bei 

ekonominę gerovę. Pastarieji ne tik išsakė vietovės problemas ir poreikius, bet ir patys rengė strategiją, 

numatė priemones, kurios yra svarbiausios jų gyvenamojoje vietovėje. Tai suteikė galimybes įgyti naujos 

patirties ir netradiciškai pažvelgti į „senų“ problemų sprendimą. 

Išlaikytas teritorinis  požiūris. VVG teritorija  vientisa  ekonominiu,  socialiniu  ir  fiziniu 

(geografiniu) atžvilgiu.

VVG didelį  dėmesį  skyrė  tam,  kad strategijos  įgyvendinimas  užtikrintų  ne vienos krypties,  o 

daugiasektorinę  vietos  plėtrą.  VVG,  palaikydama  tarpteritorinius  ryšius,  numato  kitose  vietovėse 

įgyvendintų inovacijų perkėlimą ir pritaikymą savo vietovei,  siekiant pagerinti  socialinius, kultūrinius, 

aplinkosauginius,  infrastruktūros  ir  kitus  išsiaiškintus  vietos  gyventojų  plėtros  poreikius.  Vietos 

gyventojai ieško būdų pritaikyti gyvenamąją aplinką daugiafunkcinei veiklai, kur sėkmingai galėtų būti 

vykdoma ūkinė veikla ir sudarytos tinkamos gyventojų gyvenimo sąlygos. 

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija turi integruotą požiūrį ir aprėpia daugiasektorinę veiklą, 

kur  bus  sprendžiamos  ekonominės,  socialinės  ir  aplinkosauginės  problemos,  įgyvendinant  vietos 

projektus.  Rekonstruojant  visuomeninės  paskirties  pastatus,  numatoma  pritaikyti  juos  bendruomenės 

sueigos renginių organizavimui,  jaunimo sveikatingumo ir  sporto sąlygų gerinimui,  kultūrinės veiklos 

organizavimui ir kitoms tikslinėms paskirtims. Tų pačių nuostatų numatoma prisilaikyti, gerinant viešąją 

infrastruktūrą, išsaugojant kultūros paveldą   pilietiškumo ugdymo bei kitose veiklose.
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9. STRATEGIJOS ATITIKTIS EB HORIZONTALIOSIOS SRITIMS

Strategijos prioritetai atspindi pagrindines kaimo plėtros kryptis, kurios turi daug tarpusavio sąlyčio 

taškų. Vienas iš prioritetus jungiančių aspektų yra  keturios bendrosios (horizontalaus  lygmens) sritys: 

darnus vystymasis, lygių galimybių,  regioninės plėtros ir informacinės visuomenės kūrimas.  Strategija 

atitinka Europos Sąjungos numatytas struktūrinės paramos panaudojimo horizontaliąsias sritis.

Strategijos indėlis įgyvendinant ES horizontaliuosius prioritetus išsamiau pateiktas 55 lentelėje.

55 lentelė. Vietos plėtros strategijos atitiktis ES horizontaliosioms sritims

ES horizontaliosios 
sritys

Strategijos atitikimo pagrindimas

Darnus vystymasis

    Įgyvendinamos  strategijos  priemonės  turės  teigiamą poveikį  darniam 
vystymuisi VVG teritorijoje.
     Strategija  prisidės  prie   kultūrinio,  socialinio  ir  ekonominio  VVG 
teritorijos  augimo,  prie  aplinkosaugos  ir  gamtos  išteklių  prieinamumo. 
Strategija tenkina dabartinius plėtros poreikius, kartu nepažeisdama ateities 
kartų poreikių įgyvendinimo galimybių.

Lygios galimybės

      Strategija parengta atsižvelgiant į lygias galimybes. VVG užtikrino visų 
norinčių vyrų ir moterų dalyvavimą strategijos rengime. 
      Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės turės teigiamą poveikį lygių 
galimybių  plėtrai  plačiąja  prasme.  Kiekvienas  prioritetas  ir  jo  priemonės 
turės  funkcinę  paskirtį  tenkinti  visų  socialinių  grupių  interesus. 
Įgyvendinant  strategijoje  numatytas  priemones,  bus  prisidėta  prie  įvairių 
pažeidžiamų socialinių grupių lygių galimybių plėtros. Bus  skatinama jų 
integracija į pilnavertį gyvenimą, mažinant socialinę-ekonominę atskirtį.  
       Bus užtikrinama lygybė  tarp vyrų ir  moterų bei  integruotas  lyčių 
lygybės  principas.  Visiems naudos gavėjams ir  skirtingų tikslinių grupių 
atstovams  bus  suteikiamos  lygios  teisės  dalyvauti  projektų  veiklose  ir 
naudotis projektų rezultatais. Bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai 
remiantis lytimi, rase, etnine kilme, religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar 
seksualine orientacija.  

Regioninė plėtra

      Regioninis plėtros strategijos aspektas yra integruotas į bendrą VVG 
plėtros  viziją  ir  strategijos  prioritetus  bei  tikslus. Strategijoje  numatytų 
priemonių įgyvendinimas turės tiesioginę teigiamą įtaką regioninei plėtrai ir 
prisidės prie plačios socialinės, ekonominės ir ypač teritorinės sanglaudos 
plėtros regione. VVG teritorija patenka į Vilniaus apskrities administracines 
ribas ir yra jos sudėtinė dalis. Įgyvendinus strategiją, VVG teritorijoje bus 
sudarytos  galimybės  plėtoti  palankią  socialinę,  ekonominę  ir  kultūrinę 
aplinką, kuri turės teigiamą poveikį bendrai regioninei plėtrai.  

Informacinė visuomenė

      Informacinės visuomenės plėtra leidžia sukurti pažangią informacinę 
visuomenę. 
      Strategijoje VVG numatė priemones viešųjų pastatų atnaujinimui ir 
pritaikymui  visuomenės  poreikiams.  Kaimo bendruomenių  centruose  bus 
galimybės  šių  patalpų  lankytojams  užtikrinti  galimybę  naudotis  viešuoju 
interneto ryšiu ir gauti  kitas informacijos paslaugas.
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10. VIETOS PLĖTROS 2009 - 2014 METŲ  STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS IR 
PAPILDOMUMAS KPP, KITIEMS NACIONALINIAMS IR REGIONINIAMS 

STRATEGINIAMS DOKUMENTAMS

Strategija parengta derinant ir papildant nacionalinius, Vilniaus regiono, Elektrėnų savivaldybės 

strateginio planavimo dokumentus, strategijoje numatyti prioritetai, priemonės atitinka bei papildo minėtų 

dokumentų prioritetus bei tikslus, priemones. Įgyvendinus strategijoje numatytus prioritetus, priemones, ji 

prisidės prie Valstybės ilgalaikės raidos, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m., Nacionalinės 

darnos vystymosi, Regioninės politikos iki 2013 m. strategijų prioritetų bei jų tikslų įgyvendinimo, kurie 

numatyti šiuose strateginio planavimo dokumentuose:

1) Valstybės  ilgalaikės  raidos  strategijoje,  patvirtintoje  LR  Seimo  2002  m.  lapkričio  12  d. 

nutarimu Nr. IX-1187;

2) Lietuvos  ūkio (ekonomikos)  plėtros  iki  2015 m.  strategijoje,  patvirtintoje  LR Vyriausybės 

2002 m.  birželio 12 d. nutarimu  Nr. 853; 

3) Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje(2003 m.);

4) Regioninės politikos iki 2013 m. strategijoje (2005 m.);

5) Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007-2013 m. strategijoje ir ją įgyvendinančiose 

Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programose; 

6) Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijoje bei Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 

m. programoje;

7) Vilniaus regiono plėtros plane 2007-2013 m.;

8) Elektrėnų savivaldybės strateginiame  plėtros plane iki 2013 m.

Strategijos prioritetai atitinka Valstybės ilgalaikės raidos strategijos prioritetus bei Lietuvos ūkio 

(ekonomikos) plėtros iki 2015 m. ilgalaikės strategijos tikslus, ji papildo ir Lietuvos ES struktūrinių fondų 

panaudojimo 2007-2013 metams strategijos 3 pagrindinius prioritetus: „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“, 

„Konkurencinga ekonomika“, „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių visuomenei“,  kurių bus siekiama 

per 3 veiksmų programas (Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Žmogiškųjų išteklių plėtros).

Įgyvendinant  Sanglaudos  skatinimo  veiksmų  programą,  yra  siekiama  geriau  išnaudoti  vietos 

potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę. 

Europos sanglaudos fondas remia nuotekų tinklo,  geriamo vandens tiekimo tinklo įrengimą ir 

tvarkymą. Rengiant strategiją, atliktais tyrimais nustatyta, kad minėtos problemos VVG teritorijoje yra 

pačios aktualiausios. Prie šios veiksmų programos tikslų realizavimo prisideda  strategijos 2 prioriteto 

priemonė „Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų rekonstrukcija ir įrengimas“.
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Strategijos abu prioritetai  atitinka Europos Regioninio Plėtros Fondo  remiamas veiklos sritis: 

urbanistinės aplinkos, bendruomeninės urbanistinės infrastruktūros gerinimą, viešosios infrastruktūros ir 

paslaugų (esančių viešųjų pastatų, kultūros centrų, t.t.), modernizavimą ir pritaikymą kaimo vietovėse, 

bendruomeninių,  socialinių pastatų rekonstrukciją kaimo vietovėse,  universalių daugiafunkcinių centrų 

kūrimo skatinimą kaimo vietovėse, institucijų, teikiančių socialines paslaugas, modernizavimą ir įkūrimą. 

Strategija bus derinama ir su Europos žuvininkystės fondu. Elektrėnų savivaldybėje yra įsikūrusi 

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“ (toliau- ŽRVVG). ŽRVVG rengia Žuvininkystės 

regiono 2009-2013 metų  vietos  plėtros  strategiją,  ŽRVVG ir  VVG strategijų  lygmeniu  bus nustatyta  

takoskyra tarp remiamų veiklos sričių. 

Strategijoje  numatyti  prioritetai  ir  priemonės  suderintos  ir  atitinka  2007-2013  metų  Lietuvos 

kaimo plėtros programos (KPP) 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir IV krypties („LEADER metodo įgyvendinimas“) 

priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Visos numatytos strategijoje įgyvendinti priemonės 

atitinka minėtų krypčių tikslus, uždavinius,  priemonių aprašymus, finansinį pagrindimą, nepažeidžiant 

kitų KPP krypčių tikslų.   Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti ir vieni 

kitus papildo (56 lentelė).

56 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos atitiktis KPP

Vietos plėtros 2009-2014 metų  strategijos 
prioritetai, priemonės

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 
programos kryptys, priemonės

I.  Prioritetas.  Bendruomeniškumo  ugdymas  kuriant, 
rekonstruojant buveines ir išsaugant kultūros paveldą

3 kryptis „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse 

ir kaimo ekonomikos įvairinimas“, priemonė 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“

1.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų 
rekonstrukcija ir jų pritaikymas bendruomenės poreikiams
1.2 priemonė. Istorinę, kultūrinę  reikšmę turinčių objektų 
išsaugojimas ir amatų plėtra
II  Prioritetas.  Viešosios  infrastruktūros  gerinimas  ir 
gyventojų saugumo užtikrinimas
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios erdvės 
sutvarkymas
2.2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas
2.3 priemonė. Sporto aikštynų, vaikų žaidimo aikštelių 
įrengimas ir  sutvarkymas
2.4 priemonė. Gyventojų saugumo gerinimas

Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės, veiklos sritys atitinka patvirtintą Vilniaus regiono 

plėtros planą 2007-2013 m., Elektrėnų savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2013 m. bei papildo jų 

numatytus plėtros prioritetus bei priemones (57,58 lentelė).
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57 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos atitiktis Vilniaus regiono plėtros planui 2007-
2013 m. 

Vietos plėtros 2009-2014 metų  strategijos 
prioritetai, priemonės

Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. 
prioritetai, tikslai

I. Prioritetas. Bendruomeniškumo ugdymas 
kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant 
kultūros paveldą
1.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų 
rekonstrukcija ir jų pritaikymas bendruomenės 
poreikiams
2.1priemonė. Istorinę kultūrinę  reikšmę turinčių 
objektų išsaugojimas ir amatų plėtra

II Prioritetas. Viešosios infrastruktūros gerinimas 
ir gyventojų saugumo užtikrinimas
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios 
erdvės sutvarkymas
2.2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas
2.3 priemonė. Sporto aikštynų, vaikų žaidimo 
aikštelių įrengimas ir  sutvarkymas
2.4 priemonė. Gyventojų saugumo gerinimas

2 prioritetas. Produktyvūs ir konkurencingi 
žmogiškieji ištekliai
3 tikslas. Sporto ir kultūros infrastruktūros vystymas ir 
patrauklumo didinimas

3 prioritetas. Sveika ir kokybiška gyvenimo aplinka
1 tikslas. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas
2 tikslas. Susisiekimo infrastruktūros gerinimas
4 tikslas. Aplinkos infrastruktūros gerinimas 
(vandentiekio, nuotekų, atliekų tvarkymo sistemų 
modernizavimas).

Strategijos prioritetas „Viešosios infrastruktūros gerinimas ir gyventojų saugumo užtikrinimas“ ir 

jo  priemonės  dera  su  Vilniaus  regiono  plėtros  plano  2007-2013  m.  prioritetu  „Sveika  ir  kokybiška 

gyvenimo aplinka“.

58 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos atitiktis Elektrėnų savivaldybės strateginiam 
plėtros planui iki 2013 m 

Vietos plėtros 2009-2014 metų  strategijos 
prioritetai, priemonės

Elektrėnų savivaldybės strateginio  plėtros plano 
iki 2013 m. prioritetai, tikslai

I. Prioritetas. Bendruomeniškumo ugdymas 
kuriant, rekonstruojant buveines ir išsaugant 
kultūros paveldą
1.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų 
rekonstrukcija ir jų pritaikymas bendruomenės 
poreikiams
2.1priemonė. Istorinę kultūrinę  reikšmę turinčių 
objektų išsaugojimas ir amatų plėtra

II Prioritetas. Viešosios infrastruktūros gerinimas 
ir gyventojų saugumo užtikrinimas
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties viešosios 
erdvės sutvarkymas
2.2 priemonė. Vandens tiekimo ir nuotekų sistemų 
rekonstrukcija ir įrengimas
2.3 priemonė. Sporto aikštynų, vaikų žaidimo 

1 prioritetas. Palankios aplinkos sukūrimas, pramonės, 
verslo ir turizmo plėtrai
2 tikslas. Sudaryti palankias sąlygas turizmo plėtrai.
4 tikslas. Vietinė ir urbanistinė plėtra, viešosios 
infrastruktūros plėtra ir modernizavimas 
5 tikslas. Gerinti aplinkos apsaugos infrastruktūrą

2 prioritetas. Viešųjų  paslaugų užtikrinimas ir plėtra
4 tikslas. Bendruomenių socialinių paslaugų plėtra
5 tikslas. Vaikų ir jaunimo socialinių, ekonominių, 
edukacinių ir teisinių galimybių sistemos sukūrimas

3 prioritetas.  Žmogiškųjų išteklių plėtra.
1 tikslas. Kurti žmonių visuomenę
2 tikslas. Plėtoti gyventojų kultūrinį potencialą
4 prioritetas. Administratorių gebėjimų stiprinimas ir 
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aikštelių įrengimas ir  sutvarkymas
2.4 priemonė. Gyventojų saugumo gerinimas

viešojo administravimo efektyvumo didinimas.
2 tikslas. Įtraukti bendruomenę į savivaldos procesus.

Strategijos pirmas ir antras prioritetai ir jo priemonės dera su Elektrėnų savivaldybės strateginio 

plėtros plano iki 2013 m. prioritetais, tikslais, juos papildo.

Strategija bus įgyvendinama, rengiant ir realizuojant strategines priemones atitinkančius projektus. 

11. STRATEGIJOS VIEŠINIMO VEIKSMAI

VVG bus atsakinga ir atliks informavimą, viešinimą apie įgyvendinamą strategiją, vadovaudamasi 

„Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo 

taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu 

Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-18686) ir Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas“, atrankos taisyklių XXIII skyriumi. 

VVG numato visuomenę nuolat  informuoti  apie  strategijos įgyvendinimo eigą.  Pagrindinis šių 

viešinimo priemonių tikslas – informuoti bei aktyvinti potencialius vietos projektų teikėjus. 

VVG strategijos įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo 

datos,  įrengs  aiškinamąjį  stendą.  VVG numato  organizuoti  informacinius  ir  mokomuosius  renginius, 

parodas,  konferencijas,  seminarus,  konkursus,  supažindinimus  su vietos  ir  šalies  kaimo plėtros  raida. 

VVG  viešinimui  naudos  popierinius  ir  elektroninius  leidinius,  išorines  ženklinimo  priemones  KKP 

įvaizdžiui formuoti. Visoms informavimo ir viešinimo priemonėms bus taikomi techniniai elementai: EB 

emblema(vėliava), EB Leader logotipas ir kt. VVG bus atsakinga už įgyvendinamų viešumo priemonių 

turinį ir kokybę. 

VVG  sudarys viešinimo veiklos koordinavimo grupę, kuri ir atliks visus suplanuotus viešinimo 

darbus, siekiant šių informavimo ir viešinimo tikslų:

- skleisti tikslią informaciją apie Vietos plėtros 2009-2014 metų  strategijos  įgyvendinimą;

- užtikrinti paramos lėšų panaudojimo skaidrumą.

VVG informuos šias  tikslinės grupes:

1. visuomenę;

2. galimus pareiškėjus;

3. projektų vykdytojus; 

4. žiniasklaidą;

5. ES paramą administruojančias institucijas.
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Viešinimas  bus  vykdomas  pagal  parengtą  viešinimo  veiksmų  planą,  kuris  bus  derinamas  su 

strategijos įgyvendinimu.

VVG organizuos darbą su visuomene ir žiniasklaida: 

- administruos savo Interneto svetainę; 

- vykdys visuomenės informavimo kampanijas; 

- teiks informaciją žiniasklaidai, socialiniams-ekonominiams bei kt. partneriams; 

- organizuos renginius visuomenei, projektų vykdytojams, galimiems pareiškėjams, pristatydama 

strategijos įgyvendinimo eigą, pasiektus rezultatus. 

Bendruomenėms ir kitoms vietos organizacijoms – potencialioms pareiškėjoms – bus teikiama 

visapusiška parama,  organizuojant  renginius  vietose,  padedant  generuoti  projektų idėjas,  atitinkančias 

strategijoje  numatytas  finansuoti  veiklas.  Taip  pat  numatoma  teikti  pagalbą  vietos  projektų  paraiškų 

rengimui. VVG yra parengusi LEADER metodą ir VVG veiklą viešinančius lankstinukus.

VVG  planuoja  naudoti  ir  papildomas  informavimo  bei  viešinimo  priemones.  Numatoma 

suorganizuoti viešą parengtos vietos plėtros strategijos pristatymo renginį, į kurį bus pakviesti visų kaimo 

plėtros  dalyvių  atstovai.  Sutrumpinta  strategijos  versija  bus   platinama  seniūnijose,  kaimo 

bendruomenėse.  Kaip  informavimo priemonė  plačiai  bus  naudojamas  VVG interneto  puslapis,  vietos 

spauda.  VVG,  vadovaudamasi  Leader programos  viešinimo  reikalavimais,  nuolat  informuos  kaimo 

gyventojus  ir  kitus  galimus  pareiškėjus  apie  kvietimus  teikti  vietos  projektus  interneto  tinklalapyje 

www.elektrenai.lt 

Informaciją apie priimtus ir įsigaliojusius - Agentūros patvirtintus - sprendimus skirti lėšas vietos 

projektams įgyvendinti  VVG viešins  savo veiklos  teritorijoje,  taip  pat  skelbs  Programos  „Leader“  ir 

žemdirbių mokymo  metodikos  centro  prie  Žemės  ūkio  ministerijos  interneto  svetainėje 

(www.leaderplus.lt),  nurodydama  vietos  projekto  paraiškos  teikėjo  pavadinimą  (jei  vietos  projekto 

paraiškos teikėjas - juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jei vietos projekto paraiškos teikėjas - fizinis 

asmuo), vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir skirtą lėšų sumą.

VVG nusprendus skirti  lėšas  vietos  projektui  įgyvendinti  ir  Agentūrai  šį  sprendimą patvirtinus, 

asmuo,  atsakingas  už  posėdžio  darbo  organizavimą,  per  5  (penkias)  darbo  dienas  vietos  projekto 

paraiškos teikėjui išsiųs informacinį raštą su paaiškinimais.

VVG saugos ir pateiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai ataskaitose informaciją apie įgyvendintas 

viešinimo priemones, viešinimo veiklą įrodančius dokumentus.

Įgyvendinant  strategiją   VVG sieks,  kad visiems  gyventojams  būtų  sudaryta  galimybė  išsamiai 

susipažinti  su  vietos  plėtros  strategija,  prioritetais,  priemonėmis,  įgyvendinimo  eiga  ir  pasiektais 

rezultatais.
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