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I DALIS. KAS MES: MŪSŲ SIEKIAI IR DABARTIES BŪKLĖ

1.1.

1. VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2030 m. ir VVG misija
Informacija apie VVG
Vilniaus rajono vietos veiklos grupė (VrVVG) įsteigta 2004 m. rugsėjo 24 d.
VrVVG steigėjais buvo 20 asmenų atstovaujančių įvairias organizacijas:
Pilietinės visuomenės (PV) atstovai – Violeta Jankauskienė, Rima Dubickaja, Miroslava
Snežko, Kristina Stefanovič, Renata Jundienė, Lilija Krupičovič, Anton Šostko,Irena
Sakson, Jolanta Taraškevič, Vlodzimiež Sipovič;
Vietos verslo (VR) atstovai – Roman Tomaševski, Anton Feliks Stankevič, Lech Leonovič,
Robert Narsisian, Piotr Guščo;
Vietos valdžios (VV) atstovai – Jan Sinicki, Edvard Zakševskij, Dorota Sinkevič,
Aleksandr Liachovič, Liucijana Binkevič.
VrVVG būstinė įsikūrusi pačiame Vilniaus miesto pakraštyje: Viršuliškių skg. 38, Vilnius.
VrVVG sudaro 41 narys. Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yraįvairių sektorių atstovų:
27nariai atstovauja pilietinę visuomenę, 4 nariai verslą ir 10 narių vietos valdžią (žr. 5.2.5.
priedą). VVG narių pasiskirstymas teritorijoje lemia, tinkamą visų seniūnijų (teritorijos
požiūrių) atstovavimą vietos veiklos grupės veiklose.
VrVVG nariai, visuotiniame narių susirinkime renką kolegialų valdymo organą (VrVVG
Valdyba), turintį sprendimų priėmimo teisę, susijusią su KPP priemonės „Leader“
įgyvendinimu Vilniaus r. teritorijoje. VrVVG Valdyba renkama vadovaujantis skaidrumo,
lygiateisiškumo principais, bei taikant demokratinę rinkimo procedūrą.
VrVVG Valdybą sudaro 15 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams: 7 nariai (46
proc.) atstovauja pilietinę visuomenę, 4 nariai (27 proc.) verslą ir 4 nariai (27 proc.) vietos
valdžią (žr. 5.2.6 priedą). VrVVG Valdybos sudėtis atitinka keliamiems reikalavimams –
joje yra įvairaus amžiaus atstovai (asmenys iki 40 m. sudaro 53 proc.) ir abiejų lyčių
atstovai(vyrų-moterų santykis 60: 40).
7 iš 15 (47 proc.) Vilniaus r. VVG valdybos narių yra išklausę mokymo kursus, tiesiogiai
susijusius su BIVPmetodo taikymu, kiti Valdybos nariai taip pat yra įsipareigoję išklausyti
šiuos kursus artimiausiu metu.
Vilniaus r. VVG Valdyba yranumačiusi savo narių rotaciją – 1/3 VVG Valdybos narių bus
keičiama VPS įgyvendinimo metu (kas 3 m.), užtikrinant, kad pasikeis Valdybos nariai
atstovaujantys kiekvieną iš sektorių (žr. 5.2.4. pried. VVG valdybos posėdžio protokolas
Nr.2015-V-01).
VrVVG valdymo struktūros schema
VISUOTINIS VVG TINKLO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Stebėsena
VVG TINKLO
PIRMININKAS

VVG TINKLO VALDYBA

VVG tinklo finansininkas,
administratorius, viešųjų ryšių specialistas,
projektų koordinatorius
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VrVVG administraciją sudaro 4 darbuotojai:
 1 administravimo vadovas;
 1 finansininkas;
 1 administratorius ir viešųjų ryšių specialistas;
 1 projektų koordinatorius.
1.2.

VVG vertybės
Vietos plėtros strategijos (VPS) rengimo ir įgyvendinimo metu VrVVG nariai siekia dirbti
praktiškai vadovaudamiesi apibrėžtomis ir visų VrVVG narių priimtomis vertybėmis tiek
vidaus, tiek išorės santykiuose.
VVG vertybės:







Pilietiškumas, atsakomybė;
Atvirumas, viešumas;
Partnerystė;
Lygiavertiškumas, lygios galimybės;
Tolerancija;
Kompetentingumas.

Bendras VrVVG narių sutarimas dėl pagrindinių vertybių užtikrina jų įsipareigojimą
procesui ir tuo pačiu didina motyvaciją.
1.3.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.
Vilniaus rajono kaimiškos vietovės – tai dinamiškai ir darniai besivystantis kraštas,
kuriame stiprės esami ir kursis nauji verslai, padidės galimybės dirbti bei užsidirbti. Dėl
verslui palankios aplinkos, plėtojamos viešosios infrastruktūros, puoselėjamų gamtinių
išteklių ir aktyvios bei draugiškos bendruomenės Vilniaus rajonas taps vieta, kurioje
žmonės nori gyventi.

1.4.

VVG misija
Panaudojant turimą kompetenciją ir remiant vietos iniciatyvas, užtikrinti pilietinės
visuomenės, vietos valdžios ir verslo partnerystę. Efektyviais būdais siekti gyvenimo
kokybės kaimo vietovėse gerinimo, didinant užimtumą, skatinant vietos verslo plėtrą,
stiprinant socialinę integraciją.
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2. VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė
2.1.

Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas ir identitetas
Vilniaus rajono savivaldybė yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. Rajono teritorija šiauriniame
pakraštyje ribojasi su Švenčionių ir Molėtų rajonais, iš šiaurės-vakarų pusės rajono kaimynai
– Širvintų rajonas, iš vakarų – Elektrėnų rajonas, iš pietvakarių – Trakų rajonas, o iš pietų
pusės – Šalčininkų rajonas. Rytuose rajono ribos sutampa su Lietuvos–Baltarusijos
valstybine siena, kuri kartu yra ir rytinės Europos Sąjungos teritorijos sienos dalis [R1]
(5.2.3. pried. 1 pav.). Vilniaus r. geografinė padėtis patogi ir kitų šalių sostinių atžvilgiu,
kadangi atstumai iki jų yra mažesni negu nuo Vilniaus rajono iki kitų Lietuvos miestų.
Atstumas iki su Lietuvos teritorija besiribojančių šalių sostinių: Minskas – 184 km; Varšuva
– 455 km; Ryga – 294 km. [R2].
Tai vienas didžiausių rajonų Lietuvoje, jo plotas 2129 km²1, kas sudaro 3,3 proc Lietuvos ir
21,9 proc Vilniaus apskrities ploto. Rajonas iš šiaurės, pietų ir rytų supa Lietuvos sostinę
Vilnių (5.2.3. pried. 2 pav.) [R3], kuriame yra savivaldybės centras, tačiau Vilniaus m. turi
atskiros savivaldybės statusą ir į Vilniaus rajono teritoriją neįeina, todėl Vilniaus r.
savivaldybė priskiriama „žiedinėms savivaldybėms“.
Vilniaus rajone yra 23 seniūnijos2: Avižienių sen. (7923 gyv.), Bezdonių sen. (2693 gyv.),
Buivydžių sen. (1068 gyv.), Dūkštų sen. (1808 gyv.), Juodšilių sen. (5011 gyv.), Kalvelių
sen. (4764 gyv.), Lavoriškių sen. (2616 gyv.), Maišiagalos sen. (2990 gyv.), Marijampolio
sen. (3621 gyv.), Medininkų sen. (1309 gyv.), Mickūnų sen. (5423 gyv.), Nemenčinės m.
sen. (5537 gyv.), Nemenčinės sen. (4063 gyv.), Nemėžio sen. (9247 gyv.), Paberžės sen.
(3902 gyv.), Pagirių sen. (7551 gyv.), Riešės sen. (5843 gyv.), Rudaminos sen. (6040 gyv.),
Rukainių sen. (2966 gyv.), Sudervės sen. (2500 gyv.), Sužionių sen. (2072 gyv.), Šatrininkų
sen. (3070 gyv.), Zujūnų sen. (6991 gyv.). Iš viso rajone yra 22 kaimo ir 1 miesto seniūnija
(vienintelė mieto statusą turinti rajono gyvenvietė – Nemenčinė). VVG teritorijoje dar yra 4
miesteliai – Bezdonys, Maišiagala, Mickūnai ir Šumskas.
Vilniaus rajone vyrauja kaimo vietovės – kaimuose gyvenančių gyventojų skaičius siekia 95
proc. gyventojų [R4], tuo tarpu vidutiniškai Lietuvoje 33 proc. gyventojų gyvena kaimuose3.
VVG teritorijai būdingas gana tolygus didesnių ir mažesnių gyvenviečių pasiskirstymas,
2014 m. iš viso Vilniaus rajone priskaičiuotos 968 gyvenamosios vietovės, tarp kurių
dominuoja kaimai iki 200 gyv.4
Vilniaus r. gyvenamosios vietovės pagal administracinį susiskirstymą

2011 m.
2014 m.

Viensėdžiai
(vienkiemiai),
sk.
179
135

Kaimai iki
200 gyv. sk.
782
745

Kaimai ir
miesteliai 201 iki
1000 gyv., sk.
66
68

Miesteliai
nuo 1001 iki
2999 gyv., sk
15
16

Miestai nuo
3000 iki 6000
gyv., sk
4
4

Iš
viso
1046
968

Teritorijos gyventojų skaičius auga visose gyvenamosiose teritorijose: 2014 m. rajono
viensėdžiuose gyveno 2381 gyv. (2011 m. – 1969 gyv.), kaimuose iki 200 gyv. – 24303 gyv.
(2011 m. – 24006 gyv.), kaimuose nuo 201 iki 1000 gyv. – 28702 gyv. (2011 m. – 28056
gyv.), miesteliuose nuo 1001 iki 2999 gyv. – 26049 gyv. (2011 m. – 24698 gyv.) ir vietovėse
nuo 3000 iki 6000 gyv. – 17573 gyv. (2011 m. – 16619 gyv.) [R5] (5.2.1.–5.2.2. pried.).
1

Lietuvos statistikos departamentas, 2014 m.
Vilniaus r. savivaldybės pateikti Registrų centro duomenys, 2014 m. (žr. Papildomas priedas Nr. 1).
3
Lietuvos statistikos departamentas, 2014 m.
4
Vilniaus r. savivaldybės pateikti Registrų centro duomenys, 2014 m. (Papildomas priedas Nr. 1).
2
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Lyginant 2011 ir 2014 m. duomenis, mažų gyvenviečių (viensėdžių ir kaimų iki 200 gyv.)
skaičius VVG teritorijoje mažėja,nes auga jose gyvenančių žmonių skaičius: 2014 m.
teritorijoje buvo 880 gyv. vietovės, o 2011 m. – 961 gyv. vietovės) (5.2.1., 5.2.2 pried.).
Vilniaus r. VVG teritorijos išskirtinumą ir identitetą lemia įvairūs veiksniai:
 VVG teritorija apima visą Vilniaus rajoną, nes savivaldybės centras yra ne Vilniaus
rajone, o Vilniaus mieste, ir VVG teritorijoje nėra gyvenamųjų vietovių, kurių gyventojų
skaičius viršytų 6 tūkst.
 Nors Vilniaus rajonas yra išskirtinai kaimiškas, jo išsidėstymas aplink Lietuvos sostinę
Vilnių, turi didelę (tiek teigiamą, tiek neigiamą) įtaką rajono socialinei-ekonominei
plėtrai. Teigiami Vilniaus m. artumo aspektai: rajone pagamintos produkcijos realizavimo
rinkų artumas, investicijų pritraukimo galimybės, išplėtota sostinės darbo rinka padidina
rajono gyventojų darbo susiradimo galimybes [R6], Vilniaus artumas ir patraukli rajono
gamtinės aplinka sukuria rekreacinio potencialo plėtros sąlygas, stebima tendencija
miestiečiams (ypač jaunesnio amžiaus bei geras pajamas turintiems) keltis gyventi į
Vilniaus rajoną5. Tarp neigiamų Vilniaus m. artumo aspektų galima pažymėti tokius kaip
aukšta žemės kaina, miesto verslo įmonių sudaroma didelė konkurencija vietos
verslininkams [R7], grėsmė tapti miegamuoju Vilniaus m. rajonu.
 Vilniaus rajonas išsiskiria ir tuo, kad tai etniškai margiausias Lietuvos rajonas. Etninė ir
konfesinė rajono įvairovė sąlygoja savitą šio krašto kultūrą. Viena žinomiausių ir
ilgiausiai gyvuojanti Vilniaus krašto etninės savasties šventė – Kaziuko mugė, turinti tik
čia žinomą tautodailės rūšį – verbas6.
2.2.

VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė
Analizuodama socialinę, ekonominę rajono būklę, VVG aiškinosi kaimo gyventojų požiūrį į
esamą situaciją, siekė sužinoti pagrindines problemas bei žmonių lūkesčius.
VVG stengėsi surinkti kuo platesnę informaciją apie savo teritorijos žmonių poreikius,
identifikuoti įvairių gyventojų grupių interesus bei problemas. Atsižvelgiant į rajono dydį bei
jo daugialypumą ir užtikrinant gautos informacijos reprezentatyvumą, buvo siekiama
nustatyti kuo įvairesnio vietos gyventojų rato (pagal amžių, lytįs, išsilavinimą, atokumą nuo
Vilniaus miesto) poreikius.
Siekiant užsibrėžtų tikslų, buvo pasitelkti įvairūs būdai ir metodai, atsižvelgiant į tikslines
grupes, gyventojų savitumą, prisitaikant prie jų galimybių ir sukuriant kuo patogesnes
sąlygas pateikti nuomones:
Buvo organizuojami:
 Lankomieji vizitai. Lankomųjų vizitų per visas rajono seniūnijas metu VrVVG sudarė
galimybes vietos gyventojams ne tik pateikti nuomones ar informaciją apie vietos
skaudulius, nuveiktus darbus, bet ir pamatyti bei įvertinti realią situaciją. Vietos
gyventojai noriai teikė informaciją, dalinosi savo patirtimi ir siūlė esamų problemų
sprendimo būdus. Tai leido formuoti pirminius poreikius, iš kurių vėliau, pasitelkus kitus
metodus, buvo suformuotos pagrindinės perspektyvinės veiklos kryptys. Iš viso
suorganizuoti 24 lankomieji vizitai ir juos apibendrinanti baigiamoji konferencija
Bezdonyse (lankomųjų vizitų sąrašas žr. 5.2.4. priede „2014-2020 finansavimo
perspektyvų apžvalga, pradininių idėjų, galimybių aptarimas“).

5

Vilniaus rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė 2016–2023 m.
https://www.vrsa.lt/go.php/Tyrimai%20ir%20analiz%C4%97s830
6
Lietuvos žinios [http://lzinios.lt/lzinios/komentarai/kaip-stabai-kaziuka-vaike/198097]
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 Teminiai susitikimai su tikslinėmis grupėmis – potencialiais projektų vykdytojais
(bendruomenėmis, verslo atstovais, kultūros centrų ir kt. vietos organizacijų atstovais).
Diskusijų metu buvo buvo palaipsniui artinamasi iki VPS tikslinių sričių nustatymo,
formuluojamas galimų prioritetų, priemonių bei veiklos sričių turinys. Diskusijos su
tikslinėmis grupėmis, sudarė galimybes įvertinti kiekvienos grupės problematiką bei jų
galimybes inicijuoti ir įgyvendinti pokyčius. Susitikimų rezultatai buvo apibendrinti ir
patvirtinti VrVVG visuotiniame susirinkime. Iš viso suorganizuota 10 teminių
susitikimų (susitikimų sąrašas žr. 5.2.4. priede „Nustatytų preliminarių VPS finansavimo
krypčių (prioritetų, priemonių bei veiklos sričių) aptarimas su potencialiais projektų
vykdytojais“.
 Mišrių grupių „smegenų šturmo“ renginiai. Šis metodas sudarė galimybes atskirų
tikslinių grupių atstovams kartu nuspręsti, kas yra išskirtinai svarbu, o kokios problemos
ar idėjos gali būti atidėtos vėlesniam laikui. „Smegenų šturmo“ dalyviai puikiai gynė
savo idėjas, bet ir mokėjo nusileisti, užleisdami vietą kitų tikslinių grupių tikslams. Šis
metodas užtikrino platesnio vietos dalyvių požiūrio formavimą bei galimybes, taikant
metodą „iš apačios į viršų“, nustatyti išskirtinės svarbos temas, tikslus. Buvo surengta 10
„smegenų šturmo“ renginių (renginių sąrašas žr. 5.2.4. priede „Situacijos analizė.
„Smegenų šturmas" – idėjų generavimas“).
2014–2015 m įvyko 44 susitikimai, kurių metu šalia poreikių išsiaiškinimo, vietos
bendruomenei buvo pristatyta naujo programavimo periodo kaimo plėtros programa. Į
susitikimus buvo kviečiamos įvairios seniūnijose esančios kaimo bendruomenių, jaunimo
organizacijos, kitų NVO atstovai, vietos verslininkai, taip pat dalyvavo seniūnijų
darbuotojai. Tai padėjo išsiaiškinti padėtį kiekvienoje seniūnijoje ir reikšmingai prisidėjo
prie VVG strateginių spendimų.
Tikslingai gyventojų poreikių išsiaiškinimui buvo taip pat pravestos fokusuotų grupių
diskusijos ir atlikta anketinė kaimo gyventojų apklausa:
 Fokusuotų grupių diskusijos. Buvo surengtos 7 fokusuotų grupių diskusijos (su
jaunimu, socialinę atskirtį patiriančiais gyventojais, verslininkais, amatininkais), kurių
metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama diskusijoms, numatant priemonių planą,
aptariant galimus VPS įgyvendinančius projektus bei būtiniausiais finansines operacijas
rezultatams pasiekti (fokusuotų grupių diskusijų sąrašas žr. 5.2.4. priede „Vilniaus r.
VVG pravestos fokusuotų grupių diskusijos“).
 Anketinė apklausa elektroninėje erdvėje. Šis metodas taikytas siekiant kuo didesnio
vietos gyventojų įsitraukimo formuojant VPS. Atsižvelgiant į atskirų rajono vietovių
atokumą ir gyventojų uždarumą, daugumai VrVVG teritorijos gyventojų (ypatingai
labiau nutolusiose nuo Vilniaus miesto vietovėse) priimtinesnis būdas buvo nuomonių
pateikimas be tiesioginio kontakto su tyrėjais. Siekiant įtraukti ir šiuos asmenis, buvo
pasiūlyta elektroninė anketa (klausimynas). Ja pasinaudojo ir daugelis jaunų asmenų.
Anketas užpildė 633 gyventojai. Apskaičiavus imties reprezentatyvumą, tokio
respondentų skaičiaus užtenką, kad kiekybinio tyrimo išvadas galima būtų taikyti viso
rajono populiacijai7 (apklausos duomenų apibendrinimas pateiktas 5.2.4. priede).
Anketinės apklausos duomenys praplėtė ir turiningai papildė vizitų metu surinktą
informaciją. Anketinėje apklausoje dalyvavo 633 gyventojai. Tarp atsakiusiųjų buvo įvairių
kaimiškų vietovių seniūnijų atstovai, abiejų lyčių respondentai (270 vyrų ir 363 moterys),
įvairaus amžiaus asmenys.

7

VrVVG gyventojų skaičius – 95031 žm. Pasirinkus statistinę paklaidą 5 proc., esant 95 proc. patikimumo lygmeniui
(šis paklaidos dydis yra itin mažas, darant apibendrinimus apie Vilniaus rajono gyventojų visumą), pakankama
paprastoji atsitiktinė imtis, kai visų populiacijos elementų galimybė priklausyti imčiai visiškai vienoda – būtų 383. Imtis
buvo apskaičiuota interneto svetainės www.apklausa.lt elektronine skaičiuokle. Išvadų patikimumui pakanka 95 proc.

8

Apklaustų kaimo gyventojų pasiskirtsymas pagal gyvenamąją vietovę, lytį ir amžių

2.3. VVG teritorijos socialinė situacija
Vilniaus rajono gyventojų skaičius iki 2012 m. augo, 2013-2014 m. jis buvo sumažėjęs, tačiau
nuo 2014 m. vėl stebima gyventojų skaičiaus augimo tendencija – 2015 m. rajone gyveno
95620 gyv. [R8]. Lyginant su 2011 m. rajono gyventojų skaičius išaugo 0,3 proc. [R9].
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Vilniaus apskrityje nuo 2012 m. gyventojų skaičius taip pat neženkliai augo, nors 2015 m. jis
nepasiekė 2011 m. lygio (pokytis -0,5 proc.) (žr. 5.2.3. pried. 3 pav.). Apskrities gyventojų
skaičiaus didėjimą daugiausiai lemia Vilniaus miesto (taip pat ir Vilniaus rajono) gyventojų
skaičiaus didėjimas, nes visose kitose Vilniaus apskrities savivaldybėse, kaip ir bendrai
Lietuvoje, gyventojų skaičius kiekvienais metais mažėja (5.2.3. pried. 2 lent.). Taigi Vilniaus
rajonas – tai vienintelė Vilniaus apskrities savivaldybė, išskyrus Vilniaus m., kurioje 20112015 m. gyventojų skaičius augo [R10].
Vilniaus rajonui, kaip ir bendrai Lietuvai, būdinga neigiama natūrali gyventojų kaita (t.y.
miršta daugiau žmonių nei gimsta): 2011 m. ji sudarė -80 žm., o 2014 m. -192 žm.
Pažymėtina, kad rajono neigiamas natūralus gyventojų prieaugis nuo 2011 m. iki 2014 m.
padidėjo daugiau nei dvigubai, tuo tarpu Lietuvai būdingos šio proceso mažėjimo tendencijos
(5.2.3. pried. 3 lent.).
Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus augimas susijęs su teigiamais migracijos rodikliais, kurie
auga – 2011 m. į rajoną atvyko 417 žm. daugiau nei išvyko [R11], o 2014 m. – 804 žm. [R12],
t.y. atvykstančių ir išvykstančių žmonių santykis pagerėjo beveik dvigubai. Tuo tarpu bendrai
Lietuvoje išvykstančių yra daugiau negu atvykstančių [R13], nors šis procesas turi tendenciją
mažėti (5.2.3. pried. 4 lent.). Tarptautinės migracijos neto rajone (kaip ir bendrai šalyje bei
apskrityje) yra neigiamas, tačiau emigracijos mastai mažėja: 2011 m. tarptautinė migracija
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Vilniaus rajone sudarė -696 žm. [R14], o 2014 m. -96 [R15]. Tai bendra Lietuvai gerėjimo
tendencija, nes kiekvienais metais emigrantų skaičius mažėja (5.2.3. pried. 5-6 lent.).
Vilniaus rajono gyventojai jaunesni nei vidutiniškai Lietuvoje. 2014 m.9 Vilniaus r. buvo 15,8
proc. vaikų iki 14 m. (šalyje – 13,5 proc.) [R16], o jaunimas iki 30 m. sudarė 36,5 proc. (šalyje
– 34,5 proc.) [R17]. Vidutinio amžiaus (30-39 m.) gyventojų dalis taip pat didesnė už Lietuvos
vidurkį: rajone – 14,6 proc., Lietuvoje – 12,2 proc. [R18]. 40-64 m. gyventojai rajone kaip ir
šalyje sudarė 35 proc. gyventojų. Atitinkamai, pensinio amžiaus gyventojų rajone buvo mažiau
negu šalyje: rajone – 13,9 proc., Lietuvoje – 18,4 proc. [R19].
VVG teritorijos gyventojai pagal amžiaus grupes 2011 m. ir 2013 m., proc.
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Vis dėlto, lyginant 2011 ir 2014 m., stebimi neigiami poslinkiai – nors ir neženkliai rajone
mažėjo vaikų ir jaunimo: 2011 m. jauni iki 30 m. žmonės sudarė 38 proc., o 2014 m. – 36
proc.. Augo vyresnių nei 40 m. gyventojų dalis: 2011 m. jų buvo 47 proc., o 2014 m. – 49
proc. (5.2.1 ir 5.2.2. pried., 5.2.3. pried. 4-6 pav.).
2014 m. iš 95031 Vilniaus rajono gyventojų 45763 buvo vyrai ir 49268 moterys, taigi lyčių
santykis – 48 proc. vyrų ir 52 proc. moterų [R20]. Tokia pati (48 / 52) vyrų ir moterų
proporcija buvo būdinga ir 2011 m. Bendras šalies ir apskrities moterų ir vyrų santykis – 46
proc. vyrų ir 54 proc. moterų [R21] (5.2.3. pried. 7 lent.). Taigi, Vilniaus rajono gyventojų
balansas pagal lytį geresnis nei vidutiniškai Lietuvoje ir apskrityje.
VVG teritorijoje 2011 m. duomenimis10 gyveno 32,5 proc. lietuvių, 52,1 proc. lenkų, 8 proc.
rusų, 4,2 proc. baltarusių, taip pat gyvena žydai, totoriai ir kitų tautybių atstovai [R22].
2011 m. daugiausiai Vilniaus rajono gyventojų, t.y. 35 proc. (29786 žm.) turėjo vidurinį
išsilavinimą, tai daugiau nei vidutiniškai šalyje (31 proc.) ir apskrityje (30 proc.) Aukštesnį nei
vidurinis išsilavinimą turėjo 34 proc.gyventojų [R23]: 20 proc. aukštąjį ir 14 proc. aukštesnįjį
ar spec. vidurinį išsilavinimą. Lietuvoje aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą vidutiniškai turėjo
38 proc. gyventojų, apskrityje – 46 proc. [R24]. Žemesnį nei vidurinį išsilavinimą buvo įgiję
31 proc. Vilniaus r. gyventojų [R25], iš jų 14,4 proc buvo su pagrindiniu ir 14,4 proc su
pradiniu išsilavinimu, dar 2 proc. (1675 žm.) buvo nebaigę pradinės mokyklos. Tai atitinka
šalies vidurkį, tačiau ženkliai atsilieka nuo apskrities (24,4 proc.) [R26]. Taigi VVG
teritorijoje aukštesnį nei vidurinis išsilavinimą turinčių gyventojų yra mažiau, nei vidutiniškai
Lietuvoje ir ypač Vilniaus apskrityje (5.2.3. pried. 8-9 lent.).
Gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 2011 m. (proc.)11
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2011 m. Vilniaus rajone buvo 37,6 tūkst. (48 proc.) užimtų gyventojų [R27], 11,0 tūkst. (14
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proc.) bedarbių [R28] ir 30,1 tūkst. (38 proc.) ekonomiškai neaktyvių gyventojų [R29] (5.2.3.
pried. 10-11 lent.). Šalies mastu Vilniaus rajono padėtis buvo nebloga, nes vidutiniškai
Lietuvoje buvo mažiau užimtų (45 proc.) ir daugiau ekonomiškai neaktyvių gyventojų (43
proc.) [R30], bet pagal šiuos rodiklius rajonas atsiliko nuo apskrities (5.2.3. pried. 10-11 lent.).
Bedarbių dalis VVG teritorijoje viršijo tiek šalies (11 proc.), tiek apskrities (10 proc.) lygį
[R31].
Gyventojų ekonominis aktyvumas 2011 m.12, proc.
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Lyginant 2011 m. ir 2014 m., stebimi pozityvūs pokyčiai – užimtų gyventojų Vilniaus rajone
padaugėjo iki 44,9 tūkst., t.y. 19,4 proc. [R32]. Ir nors per pastaruosius metus užimtų
gyventojų skaičius didėjo tiek šalyje (12 proc.), tiek apskrityje (9 proc.) [R33], pažymėtina,
kad Vilniaus rajone užimtų gyventojų didėjimo sparta viršijo Lietuvos ir apskrities rodiklius
(5.2.3. pried. 12 lent.). Nuo 2011 m. iki 2014 m. bedarbių Vilniaus rajone sumažėjo 36 proc., t.y.
nuo 10,4 tūkst. 2011 m. iki 6,7 tūkst. bedarbių 2014 m.13 [R34]. Rajono bedarbių skaičiaus
mažėjimas buvo spartesnis nei šalyje (30 proc.) ir apskrityje (35 proc.) [R35] (5.2.3. pried. 13
lent.).
Nuo 2011 m. nedarbas nuosekliai mažėjo visoje šalyje – per aptariamą laikotarpį nedarbas
Vilniaus rajone sumažėjo 5,9 proc. [R36], Lietuvoje 3,6 proc, apskrityje – 4 proc. [R37]. Vis
dėlto nedarbo lygis 2014 m. Vilniaus r. sudarė 11 proc.14 [R38] ir tai viršijo bendrą Lietuvos
(9,5 proc.) bei apskrities (7,9 proc.) nedarbo lygį [R39] (5.2.3. pried. 14 lent.).
2011 m. duomenimis15 pagal pragyvenimo šaltinį didžiausia Vilniaus r. gyventojų dalis, t.y. 37
proc. (35216 žm.) gyveno iš darbo užmokesčio, tai yra daugiau nei vidutiniškai Lietuvoje (36
proc.) [R40], bet atsiliko nuo apskrities vidurkio (41,5 proc.). 30 proc. (28455 žm.) Vilniaus r.
gyventojų yra išlaikomi šeimos ar kitų asmenų, nors Lietuvoje ir apskrityje išlaikomų
gyventojų dalis mažesnė (atitinkamai 27,5 proc. ir 27 proc.). Iš pensijos rajone gyveno 19,8
proc. gyventojų (18016 žm.), t.y. mažiau nei šalyje (23,5 proc.) ir apskrityje (20,4 proc.).
Tačiau Vilniaus rajonas pirmauja pagal iš pašalpų gyvenančių žmonių dalį – jų rajone yra 9
proc. (8913 žm.) [R41], o Lietuvoje 7 proc., apskrityje 6 proc. [R42]. Maža rajono ir Vilniaus
apskrities gyventojų dalis (0,4 proc.) [R43] gyveno iš žemės ūkio veiklos, t.y. 3 kartus mažiau
nei Lietuvos vidurkis (1,2 proc.) [R44] (5.2.3. pried. 15 lent.).
Senatvės pensijas gaunančių Vilniaus rajono gyventojų skaičius nuo 2011 m. iki 2014 m.
sumažėjo 3,8 proc. [R45]: 2011 m. senatvės pensiją gavo 20205 asmenys ir tai sudarė 20,4
proc.16 rajono gyventojų, o 2014 m. – 16890 asmenys, kas sudarė 16,6 proc. visų gyventojų17
Socialinė atskirtis siejama su įvairiomis priežastimis – žalingais įpročiais (socialinės rizikos
grupės), sveikatos sutrikimais (neįgalieji), skurdu.
Vilniaus r. VVG teritorijoje 2014 m. buvo 12778 skurdo riziką patiriantys (t.y. mažas pajamas
turintys ir paramą maisto produktais gaunantys) asmenys18, t.y. 13 proc. visų teritorijos
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16
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balandžio 27 d. posėdyje http://www.vilniaus-r.lt/index.php?id=23307
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13

11
gyventojų [R47]. Lyginant su 2011 m., kai buvo priskaičiuojama 18114 skurdo riziką
patiriančių asmenų (19 proc. visų gyventojų), skurdą patiriančių gyventojų VVG teritorijoje
sumažėjo 6 proc. Lietuvoje skurdo rizikos lygis 2011 m. siekė 19,2 proc., o 2013 m.19 skurdo
rizikoje gyvenančių (po socialinių išmokų) padaugėjo iki 20,6 proc.
Vilniaus rajone 2014 m. 280 socialinės rizikos šeimose augo 570 vaikų 20 [R48], tai geresnis
rodiklis palyginus su 2011 m., kuriais 328 socialinės rizikos šeimose augo 687 vaikai [R49].
Per tris metus Vilniaus rajone socialinės rizikos šeimų sumažėjo 14,6 proc, o vaikų jose 17
proc. [R50] ir šie mažėjimo tempai didesni nei vidutiniškai Lietuvoje, nes nuo 2011 m. iki
2014 m. šalyje socialinės rizikos šeimų sumažėjo 6,4 proc, o vaikų jose 10,9 proc. [R51] (5.2.3.
pried. 7-8 pav., 16 lent.). Mažėja rajone ir priklausomybės ligomis sergančių gyventojų skaičius:
2011 m. iš 100000 rajono gyventojų priklausomybės ligomis sirgo 136,2, o 2013 m. – 129,4
žmonės21. Taigi, per aptariamą laikotarpį sergančių priklausomybės ligomis sumažėjo 5 proc.,
tačiau vis tiek sergamumo priklausomybės ligomis situacija rajone pastoviai blogesnė nei
vidutiniškai šalyje (5.2.3. pried. 9a pav.).
Socialinės rūpybos ir globos paslaugos daugiausiai teikiamos neįgaliems bei vienišiems
senyvo amžiaus žmonėms. Neįgalų gyventojų skaičius VVG teritorijoje neženkliai auga –
2011 m. jų buvo 5101 žm. (5,4 proc. visų gyventojų) [R52], o 2014 m. – 5454 žm., t.y. 5,7
proc. visų rajono gyventojų [R53]. Didžiąją neįgaliųjų dalį (61 proc.) sudaro suaugusieji, 32
proc. senyvo amžiaus žmonės ir 7 proc. vaikai22 (5.2.3. pried. 9 pav.). Tačiau vienišų senyvo
amžiaus žmonių, kuriems reikalinga socialinė rūpyba ar globa, pastaraisiais metais sumažėjo 9
proc. – 2011 m. jų buvo 647 žm., 2014 m. – 589 žm.23
2014 m. rajone buvo 1424 žmonės įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų
apskaitą24.
Socialinės pašalpos gavėjų 2011 m. Vilniaus rajone buvo 8,42 tūkst. gyventojų [R54], o 2014
m. socialinė pašalpa buvo mokama 5,21 tūkst. asmenų [R55] (5.2.3. pried. 17 lent.)., taigi per
šiuos metus socialinės pašalpos gavėjų rajone sumažėjo beveik 3 tūkst. žmonių (38,1 proc.).
Tai bendra Lietuvai tendencija – šalyje per aptariamą laikotarpį socialinės pašalpos gavėjų
sumažėjo 36,6 proc. Nežiūrint į spartesnius nei Lietuvos vidurkis socialinės pašalpos gavėjų
mažėjimo tempus, rajone socialines pašalpas gaunančiųjų dalis nuo bendro gyventojų
skaičiaus išlieka pastoviai didesnė nei vidutiniškai šalyje (5.2.3. pried. 10 pav.). 2014 m.
socialines pašalpas Lietuvoje gavo 4,8 proc. gyventojų [R56], o Vilniaus rajone – 5,5 proc.
[R57].
2014 m. Vilniaus rajone socialinėms pašalpoms panaudota 14 mln. 410 tūkst. Lt. Palyginti su
2012 m., kuriais buvo panaudota 24 mln. 958 tūkst. Lt., 2014 m. sutaupyta 10 mln. 548 tūkst.
Lt lėšų25 [R58].
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Kaip socialinė situacija atitinka nustatytus gyventojų poreikius ir VVG teritorijos viziją
Anketinė VVG teritorijos gyventojų apklausa parodė, kad, daugumos (79 proc.) vietos žmonių
nuomone, opiausios kaimiškų vietovių problemos – nedarbas, mažos gyventojų pajamos [R59]
ir jaunų šeimų įsikūrimo problemos. Pastarosios problemos aktualumas susijęs su jaunimo
išvykimu – tai pažymėjo 67 proc. respondentų [R60].
Įvardindami priemones, galinčias pagerinti jaunų žmonių padėtį kaime, apklaustieji
dažniausiai minėjo darbinio užimtumo galimybių plėtrą. 16 proc. respondentų pabrėžė, kad,
didinant jaunimo darbo susiradimo galimybes, svarbu organizuoti vaikų priežiūrą, gerinti
informacijos apie galimybes mokytis, kurti verslą sklaidą, taip pat remti jaunimo verslo
iniciatyvas.
Kita vertus, apklausa atskleidė, kad kaimo gyventojų požiūriu, nepakankamai dėmesio
skiriama ir sociailiai pažeidžamų bei socialinės rizikos grupių atstovams. 86 proc. respondentų
pirmenybę teiktų paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms plėtrai [R61]. Ir net 73 proc.
apklaustųjų pažymėjo, kad kaimo vietovėse svarbu spręsti tokias socialinės problemos kaip
žalingi įpročiai, benamiai, asocialios šeimos ir pan. [R62].
Socialinė rajono situacija, dėl gyventojų augimo tenfencijų, didesnio nei vidutiniškai šalyje
jaunimo skaičiaus, užtikrina VVG teritorijos vizijoje numatytą siekį tapti dinamiškai
besivystančiu kraštu.
2.4. VVG teritorijos ekonominė situacija
Remiantis 2011 m. duomenimis, Vilniaus rajone daugiausiai žmonių dirbo paslaugų sektoriuje
(kartu su prekyba), jame, kaip ir visoje šalyje, buvo užimti 62 proc. visų darbingo amžiaus
gyventojų [R63], tačiau tai nesiekė apskrities lygio (69 proc.) [R64] (5.2.3. pried. 11 pav.).
Paslaugų sferoje daugiausiai žmonių dirbo prekyboje (18 proc.). Lyginant su šalimi ir
apskritimi, Vilniaus rajone labiau išplėtotas transporto ir saugojimo sektorius – jame dirba 10
proc. gyventojų, šalyje – 7 proc., apskrityje – 8 proc. [R65]. Užimtų pramonėje gyventojų dalis
(16 proc.) Vilniaus r. mažesnė nei vidutiniškai šalyje (18 proc.) [R66], tačiau didesnė negu
apskrityje (14 proc.). Žemės ūkyje taip pat dirba mažiau žmonių, negu vidutiniškai Lietuvoje –
rajone 5 proc., šalyje – 6 proc. [R67], nors apskrityje žėmės ūkis dar mažiau išplėtotas – jame
užimti 3 proc. gyventojų (apskrities rodikliams didelę įtaką daro Vilniaus miestas).
Užimti gyventojai pagal ekonominės veiklos rūšis Vilniaus r., 201126

Jau buvo minėta, kad 2014 m. nedarbo lygis Vilniaus r. buvo didesnis nei šalyje bei apskrityje
ir sudarė 11 proc.27. Per 2014 m. Vilniaus rajone buvo įregistruoti 9464 bedarbiai (vidutinis
metinis skaičius – 6676 žm.). 2015 m. duomenimis28, didžiąją Vilniaus r. bedarbių dalį (59,7
proc.) sudaro vidurinį išsilavinimą turintys gyventojai, pusė iš kurių turi įgiję profesinę
kvalifikaciją. Vis dėlto didelė Vilniaus r. bedarbių dalis (45,2 proc.) neturi jokio profesinio
26

Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymas. http://statistics.bookdesign.lt/dalis_06.pdf
Darbo rinka skaiciais 2014. LDB www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Documents/2014%20leidinys%20skaiciais.pdf
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Darbo rinka skaičiais 2014. LDB.
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pasirengimo [R68], kas viršija tiek šalies (39 proc.), tiek apskrities (37,1 proc.) rodiklius [R69]
(5.2.3. pried. 18 lent.). Daugiausia (48,1 proc.) Vilniaus r. bedarbių yra vidutinio (30-49 m.)
amžiaus atstovai, dar 37,4 proc. bedarbių yra vyresni nei 50 m. Jauni iki 29 m. žmonės sudaro
14,6 proc. rajono bedarbių [R70] ir tai yra mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje (18,3 proc.) bei
apskrityje (18,4 proc.) [R71] (5.2.3. pried. 19 lent.).
2014 m. Vilniaus rajone buvo 3057 laisvos darbo vietos29 (beveik 2 kartus mažiau, negu
metinis bedarbių skaičius) [R72], iš jų 2548 vietos neterminuotam darbui. Lyginant su 2011
m., visoje šalyje stebimas ženklus laisvų darbo vietų skaičiaus augimas, o Vilniaus rajone ši
tendencija ypač ryški: Lietuvoje laisvų darbo vietų padaugėjo 34 proc. [R73], Vilniaus
apskrityje – 79 proc., Vilniaus rajone – 97 proc. [R74]. Didžiausia laisvų darbo vietų dalis
2014 m. Vilniaus r. buvo paslaugų sektoriuje (61 proc.), 23 proc. laisvų darbo vietų teko
pramonės sektoriui, statyboje buvo 9 proc. ir žemės ūkyje 7 proc. laisvų darbo vietų (5.2.3.
pried. 20-21 lent.).

Pastaraisiais metais auga Vilniaus rajono aktyvumas pritraukiant į teritoriją ES fondus. ES
finansuojamų projektų vertė rajone didėjo nuo 9256,3 tūkst. EUR (31 960 tūkst. Lt) 2011 m.
iki 20731,3 tūkst. EUR (71 581 tūkst. Lt) 2013 m.30, t.y. 124 proc. [R75], kas yra beveik 4
kart. daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje (32 proc.) [R76] (5.2.3. pried. 12-13 pav.). Vilniaus r.
6 proc. ES paramos buvo gauta pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, 19 proc.
– pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą ir 75 proc. – pagal Ekonomikos augimo
veiksmų programą. Verslas daugiausia ES paramos gavo pagal priemones „Lyderis LT“ ir
„Atsinaujinančių išteklių panaudojimas energijos gamybai“, tačiau pagal priemones „Invest
LT“, „Invest LT-2“, „Invest LT+“, skatinančias vidaus investicijas ir naujų darbo vietų
kūrimą, buvo pritraukta tik 4 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų31 [R77].
Situacija ne žemės ūkio sektoriuje
Vilniaus rajone 2014 m. veikė 1944 ūkio subjektai ir tai sudarė 2 proc. Lietuvos bei 6 proc.
apskrities ūkio subjektų. Ūkio subjektų rajone sparčiai gausėja, nuo 2011 m. ūkio subjektų
skaičius rajone išaugo 26 proc. [R78], apskrityje – 11 proc., šalyje – 4,4 proc. [R79] (5.2.3.
pried. 22 lent.).
Veikiantys ūkio subjektai32
2011 m.
86987
30887
1544

Lietuvos Respublika
Vilniaus apskritis
Vilniaus r. sav.

2014 m,
90790
34419
1944

Pokytis, proc.
4,4
11
26

Teritorijoje vyrauja smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės – jos sudaro 82 proc. [R80]
visų ūkio subjektų. 2014 m. Vilniaus rajone veikė 1586 SVV įmonės, kuriose dirbo 14253
žmonių. Lyginant su 2011 m. SVV įmonių padaugėjo 26 proc., o jose dirbančiųjų – 27 proc.
[R81], tačiau pagal veikiančių įmonių skaičių tenkantį 1 tūkst. gyventojų, Vilniaus r. (13 įm.)
[R82]. ženkliai atsilieka nuo šalies vidurkio (23 įm.) [R83].
Vilniaus r. veikiančios mažos ir vidutinės įmonės pagal darbuotojų skaičių 2014 m., proc.33
Lietuva
Vilniaus r,
29

Iki 9 darb.

10-19 darb.

20-49 darb.

50-99 darb.

100-149 darb.

150-249 darb.

78,5
80,1

11,2
10,7

6,8
6,4

2,3
1,6

0,7
0,6

0,5
0,6

Lietuvos darbo rinka skaičiais 2014 m. Lietuvos darbo birža.
Vilniaus rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė 2016–2023 m.
31
Vilniaus rajono investicijų skatinimo galimybių ir priemonių galimybių studija. Vilnius, 2013.
file:///C:/Users/vartotojas/Downloads/ba88e265-64e4-41c5-9ba7-307bbf399de8..pdf
32
Lietuvos statistikos departamentas. http://db1.stat.gov.lt/statbank/
33
Lietuvos statistikos departamentas.
30
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Didžiąją rajono įmonių dalį (80 proc.) sudaro labai mažos įmonės (iki 9 darb.) [R84], mažos
įmonės (10-49 darb.) sudaro 17 proc, o vidutinės įmonės (50-249 darb.) – tik 3 proc. (5.2.3.
pried. 23-24 lent.).
Verslui paremti Vilniaus r. savivaldybė yra įsteigusi Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo
fondą, kuriam 2014 m. skirta 40 tūkst. Lt, buvo paremti 8 ūkio subjektai iš 11 paraiškas
pateikusių34. Didelių verslo įmonių rajone nedaug ir jos koncentruojasi šalia Vilniaus miesto
esančiose seniūnijose: Nemėžio sen. veikia UAB „Girteka logistics“, Avižienių sen. UAB
„Lukoil Baltija“ ir UAB „Baltic Petroleum“, Nemenčinės sen. UAB „Vilnika“, Rudaminos
sen. AB „Vilniaus paukštynas“. Šiose įmonėse dirba 3468 darbuotojai35.
Labiausiai paplitusi teisinė forma tarp Vilniaus rajono įmonių – tai uždaroji akcinė bendrovė.
Šios įmonės sudaro 84 proc. visų įmonių36, dar 13 proc. – tai individualiosios įmonės [R85].
Vilniaus r. dirbančiųjų darbo užmokestis 2011–2013 m. padidėjo 12 proc. Darbo užmokesčio
augimo tempai rajone didesni nei Lietuvoje ir apskrityje (8 proc.). Vis dėlto bruto darbo
užmokestis 2013 m. Vilniaus rajone buvo 12 proc. mažesnis už šalies ir 21 proc. už apskrities
vidurkį ir sudarė 2010,9 Lt [R86] (5.2.3. pried. 25 lent.).
Vilniaus rajone paplitę tokios alternatyvios žemės ūkiui veiklos kaip miško kirtimas, medienos
apdirbimas, šilumos ir elektros energijos gamyba bei tiekimas, smulkaus verslo kuriamų
paslaugų teikimas, kaimo turizmas, amatai37. Lietuvoje 2013 m. iš viso buvo 620 kaimo
turizmo sodybų, iš kurių 18 proc. Vilniaus apskrityje (110 sodybų)38. Vilniaus rajone 2015 m.
veikė 48 kaimo turizmo sodybos39 (5.2.3. pried. 26 lent.). Lyginant su 2011 m., kai kaimo
turizmo paslaugas rajone teikė 24 sodybos40, pastaraisiais metais kaimo turizmo sodybų
padaugėjo dvigubai [R87].
Taip pat Vilniaus r. populiarūs amatai, kurie būdami reikšminga alternatyvia kaimo ekonomine
veikla, tuo pačiu yra svarbi šalies etnokultūros dalis. Vilniaus rajono amatininkai daugiausiai
užsiima medžio drožyba, keramika, verbų gamyba, karpiniais, muilo gamyba ir kt. Rajone yra
27 amatininkai sertifikavę amatus [R88] (5.2.3. pried. 27 lent.), taip pat žirgų veisimo amatą
sertifikavusi įmonė „Lietuvos žirgynas“41 [R89]. Didelę įtaką rajono amatų plėtrai turi įkurtas
tradicinių amatų centras Houvaldo dvare Maišiagaloje [R90].
Vilniaus rajone 2014 m. buvo 2868 smulkieji verslininkai turintys verslo liudijimus [R91],
lyginant su 2011 m., įsigijusių verslo liudijimus, skaičius šiek tiek sumažėjo (0,6 proc.), tačiau
gyventojų sumokėta už verslo liudijimus suma padidėjo 56 proc. (5.2.3. pried. 28 lent., 14 pav.).
Pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių Vilniaus r. iš 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 7 vietą
[R92], o pagal mokėtiną sumą tarp rajoninių savivaldybių – 1 vietą (2013 m. – 2 vietą)42.
Vilniaus rajone veikia 2 socialinės įmonės43: UAB „Preskonita“, užsiimanti prieskonių
gamyba bei fasavimu ir UAB „Gedulis“, kurios specializacija smulkūs statybos darbai,
remontas. Dar dvi įmonės turi neįgaliųjų socialinės įmonės statusą – tai UAB „Ūlos juvelyrų
studija ir UAB „SKY Chem“. Taip pat rajone 5 bendruomenės vykdo ūkinę veiklą ir gauna
pajamas nuomodamos seniūnijoms iš LEADER paramos įgytus aplinkos tvarkymo traktorius
34

2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaita.
Vilniaus rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė 2016-2023 m.
36
Lietuvos statistikos departamentas.
37
2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaita.
38
Turizmas Lietuvoje 2013. Vilnius, 2014 http://www.tourism.lt/uploads/documents/pub-edition-file_1.pdf
39
http://www.atostogoskaime.lt/; http://sodyboskaime.lt/
40
Vilniaus rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaita, paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012
m. balandžio 27 d. posėdyje. https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Vadovai/722/3/108/2
41
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius
http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=13&lng=lt#map
42
2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaita.
43
www.ldb.lt/; https://www.ldb.lt/TDB/Vilnius/Paslaugos/Puslapiai/Socialines_imones.aspx
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(Mickūnų, Zujūnų, Nemėžio), teikdamos sporto klubų paslaugas (Rudaminos, Juodšilių). Taigi
galima įžvelgti ir bendruomeninio verslo plėtros užuomazgas.
Didmenine ir mažmenine prekyba užsiimančios įmonės sudaro beveik trečdalį visų Vilniaus
rajono veikiančių ūkio subjektų (33 proc.)44. Tačiau pagal vidaus prekybos rodiklius Vilniaus
rajone vyrauja ženklus atotrūkis nuo Lietuvos ir apskrities. 2013 m. mažmeninės prekybos
įmonių apyvarta rajone siekė 3534 Lt vienam gyv. [R93], tuo tarpu šalyje – 9694 Lt, apskrityje
– 12188 Lt [R94], be to 1 tūkst. rajono gyventojų teko 2,3 parduotuvių [R95], o šalyje – 5,2 ir
apskrityje – 4,7 parduotuvių [R96] (5.2.3. pried. 29-31 lent.). Maitinimo ir gėrimų teikimo
apyvarta vienam gyv. sudarė 108 Lt [R97], tuo tarpu vidutiniškai Lietuvoje 488 Lt, o
apskrityje – 831 Lt [R98]. 1 tūkst. Vilniaus r. gyv. teko 0,3 maitinimo įstaigos [R99], šalies
vidurkis – 1,1 įst, apskrities – 1,4 [R100]. Tokias tendencijas lemia prekybos koncentracija
šalia esančiame didmiestyje45.
Per rajono teritoriją driekiasi 3 iš šešių Lietuvą kertančių europinių magistralių (E 28, E 85, E
272), rajoną taip pat kerta magistralinis kelias Vilnius–Utena, kuris susisiekia su europine
magistrale E 262 [R101]. Išvystytas Vilniaus r. kelių tinklas daro jį patrauklių įmonėms,
užsiimančioms gamyba, teikiančioms logistikos ir sandėliavimo paslaugas, be to patogus
susisiekimas su Vilniumi skatina gyvenviečių plėtrą46. Gyventojams susisiekimo paslaugas
teikia Vilniaus rajono autobusų parkas (VRAP), kurio veikla nuolat plečiama. Nuo 2014 m.
VRAP vežakeleivius 4 kryptimis: Nemenčinės, Paberžės, Rukainių ir Čekoniškių, be to prie
Paberžės krypties prijungti Pikeliškių-Skirgiškių krypties maršrutai. 2014 m. SĮ VRAP
aptarnavo beveik 775 tūkst. keleivių 42 maršrutais. 2014 m. VRAP įsigijo 6 autobusus, iš viso
šiuo metu rajono autobusų parkas turi 39 autobusus47. Rajono teritorijoje keleivių ir krovinių
pervežimo paslaugas teikia ir Lietuvos geležinkeliai. 2013 m duomenimis pagrindinės rajone
esančios geležinkelio stotys: Vaidotų (svarbiausia geležinkelio skirstymo stotis Lietuvoje) ir Kenos
(pasienio punktas). Išvystyta pervežimo geležinkeliais infrastruktūra Vilniaus rajoną daro
pasiekiamą tarptautinėms rinkoms, sudaro galimybę vietovėje vystyti turizmą, steigti
tarptautiniu eksportu ar importu užsiimančias įmones48 [R102].
Pagrindinės Vilniaus rajono komunalinių paslaugų įmonės, teikiančios šilumos energijos
gamybos ir tiekimo, komunalinių atliekų tvarkymo, vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir kt.
komunalines paslaugas – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio
komunalininkas“. Didesnėse rajono gyvenvietėse daugiabučiams namams, visuomeninės
paskirties pastatams (470 vartotojų) šiluma tiekiama centralizuotai iš 35 katilinių (tai sudaro
75 proc. viso šilumos poreikio). Privatūs vienbučiai namai daugiausiai šildomi individualiai.
Centralizuotu vandentiekiu Vilniaus rajone naudojasi 42 proc. gyventojų, taigi 58 proc.
gyventojų naudojasi individualiais gręžiniais arba šuliniais, dalies kurių vandens kokybė
bloga49 [R103]. Prie centralizuotų nuotekų tinklų yra prisijungę apie 26 proc. gyventojų
[R104]50. Pagal viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų įdiegimą Vilniaus r. pirmauja
lyginant su Lietuvos vidurkiu – šios paslaugos yra teikiamos visoje rajono teritorijoje51
[R105].

44

Mažmeninė ir didmeninė prekyba 2013. Lietuvos statistikos departamentas, 2014. http://osp.stat.gov.lt/servicesportlet/pub-edition-file?id=3628
45
Vilniaus rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė 2016–2023 m.
46
Vilniaus rajono investicijų skatinimo galimybių ir priemonių galimybių studija. Vilnius, 2013.
47
2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaita.
48
Vilniaus rajono investicijų skatinimo galimybių ir priemonių galimybių studija. 2013 m., Vilnius
49
http://www.regionunaujienos.lt/suliniu-vandens-kokybe-lietuvoje-negereja-2/
50
Vilniaus rajono savivaldybės socialinės ir ekonominės būklės analizė 2016–2023 m.
51
2014 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos ataskaita.
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Situacija žemės ūkio sektoriuje
2013 m. Vilniaus rajone buvo 6473 didesni nei 1 ha ūkiai52, gaminantys žemės ūkio produktus
(2010 m. – 731053), jie valdė 46677 ha žemės, iš kurių 42037 ha žemės ūkio naudmenos (2010
m. – 44074 ha, iš jų 38076 ha ž. ū. naudmenų). Taigi, ūkių skaičius rajone per trejus metus
sumažėjo 11,5 proc. [R106], tačiau ūkių turimas žemės plotas padidėjo 6 proc., o žemės ūkio
naudmenų plotas – 10 proc. [R107] Šios tendencijos bendros visai Lietuvai – ūkių skaičius
Lietuvoje nuo 2010 m. sumažėjo 14 proc., o ūkių žemės plotas padidėjo 4 proc. (žemės ūkio
naudmenų – 5 proc.). Naudojamos žemės ūkio naudmenos 2013 m. Vilniaus r. sudarė 90 proc.
viso žemės ploto (Lietuvoje – 92 proc., apskrityje – 91 proc.). 2010 m. Lietuvoje žemės
pasiskirstymas buvo beveik toks pat, tačiau Vilniaus rajone ir apskrityje žemės ūkio naudmenų
dalis per 3 metus padidėjo 7 proc.54
Nors vidutinis ūkio dydis pagal žemės ūkio naudmenų plotą Vilniaus r. padidėjo nuo 5,2 ha
2010 m. iki 6,5 ha 2013 m. [R108], tačiau liko 2,5 karto mažesnis nei vidutiniškai šalyje (13,8
ha 2010 m. ir 16,8 ha 2013 m.) ir 1,5 karto mažesnis nei apskrityje (8,9 ha 2010 m. ir 10,9 ha
2013 m.)55 [R109]. Tai atsispindi ir Vilniaus r. ūkių pasiskirstyme pagal pagal dydį – 2013 m.
net 72 proc. rajono ūkių nesiekė 5 ha (2010 m. – 79 proc.) [R110], 5–19 ha ūkiai sudarė 25
proc. visų ūkių (2010 m. – 19 proc.), 20 ha ir didesni ūkiai sudarė 3,3 proc. (2010 m. – 1,9
proc.). Šalyje maži (iki 5 ha) ūkiai sudarė kur kas mažesnę dalį: 2013 m. 53 proc., 2010 m.
58,7 proc. [R111], o stambių 20 ha ir didesnių ūkių buvo ženkliai daugiau: 2013 m. 13 proc.,
2010 m. – 10,6 proc. (5.2.3. pried. 31 lent.).
Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą, 2013 m.56
Lietuva
Vilniaus r.

Iš viso, ha
171797
6473

iki 5 ha, proc.
53,2
71,7

5–19 ha, proc.
34,1
25,0

20–49 ha, proc.
7,0
2,2

≥ 50 ha, proc.
5,7
1,1

Vilniaus rajono žemės ūkių valdytojų pasiskirstymas pagal amžių artimas Lietuvos vidurkiui57,
nors jaunų ūkininkų rajone šiek tiek daugiau, o pensinio amžiaus – mažiau už šalies vidurkį.
Jaunesni nei 40 m. amžiaus ūkininkai sudaro 16,2 proc. (Lietuvoje – 15,5 proc.) [R112].
Vyrauja 40-64 m. ž. ū. valdytojai – 56,3 proc. (Lietuvoje – 55,7 proc.). 27,5 proc. rajono
žemės ūkių valdytojų yra pensinio amžiaus (Lietuvoje – 28,8 proc.) (5.2.3. pried. 15 pav.).
Vilniaus rajono ūkių struktūroje pagal ūkininkavimo kryptis dominuoja augalininkystės ir
mišrios specializacijos, t.y. augalininkystės ir gyvulininkystės, ūkiai: 2014 m. augalininkystės
ūkiai sudarė 41 proc., o mišrios specializacijos 49 proc. visų ūkių58. Gyvulininkyste užsiima
tik 10 proc. rajono ūkių. Palyginus su 2011 m., augalininkystės ūkių rajone mažėja, o mišrių ir
gyvulininkystės ūkių skaičius auga. Šalies mastu vyrauja augalininkystės ūkiai (48 proc.),
gyvulininkystės ūkiai sudaro 31 proc., o mišrūs ūkiai – 20 proc. visų ūkių59 (5.2.3. pried. 32
lent.). Žemės ūkio produktų perdirbimu ir realizavimu 2014 m. užsiėmė 11 Vilniaus rajono
ūkių, šis skaičius nuo 2011 m. išliko stabilus (5.2.3. pried. 34 lent.).

52

2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai. LSD: Vilnius, 2015.
Lietuvos respublikos 2010 metų visuotinio žemės ūkio surašymo rezultatai pagal apskritis ir savivaldybes. LSD:
Vilnius, 2012.
54
2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai. LSD: Vilnius, 2015.
55
2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai. LSD: Vilnius, 2015. osp.stat.gov.lt/services-portlet/pub-editionfile?id=19218
56
2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai. LSD: Vilnius, 2015.
57
2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai. LSD: Vilnius, 2015.
58
Vilniaus rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus pateikti duomenys (žr. Papildomas priedas Nr. 3).
59
2013 m. žemės ūkio struktūros tyrimo rezultatai. LSD: Vilnius, 2015.
53
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Vilniaus r. ūkių skaičius ir jų pasiskirstymas pagal ūkininkavimo kryptis
2011 m.
2014 m.

Augalininkystė
43,8
41,1

Gyvulininkystė
8,8
10,2

Mišrūs ūkiai
47,4
48,7

Iš viso 2014 m. rajone veikė 54 sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai [R113] (iš jų 35 ūkiai
užsiėmė augalininkyste ir sodininkyste, 9 buvo mišrios specializacijos, 1 ūkis užsiėmė
gyvulininke, 2 ūkiai žuvininkyste, taip pat veikė 7 ekologinės perdirbimo, fasavimo bei
prekybos įmonės)60. 2014 m. (5.2.3. pried. 34 lent.). 2014 m. Vilniaus rajono žemės ūkio
naudmenų plotas, kuriame ekologiškai ūkininkaujama sudarė 2414,43 ha, palyginus su 2011
m. jis padidėjo 10 proc.61 [R114].
Kaip ekonominė situacija atitinka nustatytus gyventojų poreikius ir VVG teritorijos viziją
Remiantis anketinės VVG teritorijos gyventojų apklausos rezultatais, galima pastebėti, kad
daugiau nei trečdalis kaimo gyventojų teigė esą pasirengę pradėti nuosavą verslą [R115]: 28
proc. apklaustųjų imtųsi verslo, jeigu tam būtų skirta iki 50 proc. paramos ir dar 9 proc.
pradėtų verslą esant didesniam paramos intentyvumui.
Įvardindami pageidaujamus plėtoti asmeninius verslus, apklausti kaimo gyventojai minėjo tiek
su žemės ūkiu nesusijusias veiklas (tokias kaip kaimo turizmas, amatai, laisvalaikio užimtumo
organizavimas, buitinės ir kt. paslaugos) [R116], tiek ir žemės ūkio produktų perdirbimą,
smulkius, mažiau tradicinius žemės ūkio verslus, tokius kaip putpelių auginimas, avininkystė,
ekouogų auginimas, sulčių gamyba ir kt. [R117].
Gyventojų požiūriu, siekiant tvarios kaimo plėtros, parama naujoms darbo vietoms kurti yra
viena iš svarbiausių plėtros sričių – taip mano 85 proc., o nedarbo problemos sprendimas
pirmiausiai sietinas su parama verslui pradėti ir plėtoti [R118].
Apklausos metu buvo aiškinamasi, koks kaimo gyventojų požiūris į bendruomeninio verslo
kūrimo galimybes. Tik 4 proc apklaustų vietos gyventojų nurodė, kad tokio pobūdžio projektų
neplanuoja. 14 proc. pažymėjo, kad šiuo metu jų organizacija svarsto apie bendruomeninio
verslo kūrimą [R119] ir 34 proc. yra susidomėję šia galimybe [R120]. Apklausa atskleidė, kad
bendruomeninio verslo plėtrą stabdo informacijos ir žinių trūkumas [R121] – arti pusės
respondentų (48 proc.), paklausti, ar jų organizacija galėtų imtis bendruomeninio verslo, į
klausimą neatsakė arba teigė to nežiną. Konkrečiai buvo nurodytą, kad bendruomenei
organizuoti savo verslą trukdo gerų idėjų stoka (18 proc.), palaikymo iš šalies (16 proc.) ir
žinių bei patirties trūkumas (14 proc.) [R122]. Taip pat buvo pareikštos nuomonės, kad
bendruomeninės organizacijos yra per silpnos organizaciniu požiūriu, kad galėtų sėkmingai
imtis ūkinės veiklos (10 proc.), bijo rizikuoti, vengia atsakomybės (11 proc.) [R123].
Kaimo gyventojų požiūriu bendruomenės galėtų užsiimti tokiomis ekonominėmis veiklomis
kaip sporto ir kultūros veiklos organizavimas (14 proc.), ūkininkų gaminamos produkcijos
realizavimas (10 proc.), tradiciniais amatais, buitinių paslaugų teikimu (10 proc.).
Sprendžiant iš to, kad daugelio apklaustųjų nuomone, nedarbo problemas spręsti padėtų
vietinių turgelių įrengimas, kuriuose žmonės galėtų pardavinėti savo užauginamą produkciją,
taip pat amatų ir meno dirbinius, galima numanyti kad smulkūs gamintojai susiduria su
produkcijos realizavimo galimybių kaimo vietovėse nepakankamumu [R124].
VVG teritorijos Vizijoje numatyta gerėjanti ekonominė situacija (stiprėjantys esami ir
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besikuriantys nauji verslai, didėjančios galimybės dirbti bei užsidirbti, verslui palankios
aplinkos kurimas). Tai sąlygoja esami poreikiai – didesnis nei šalyje bei apskrityje nedarbo
lygis, mažesnis darbo užmokestis. Tačiau Vizija yra pakankamai realistiška, įvertinus tokias
rajonui būdingas pozityvias tendencijas kaip ženklus laisvų darbo vietų skaičiaus augimas,
ūkio subjektų gausėjimas, didelis individualią veiklą pagal verslo liudijimus vykdančių
skaičius, didesnis nei vidutiniškai Lietuvoje jaunų ūkininkų skaičius.
2.5. VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai
Vilniaus rajone veikia 151 nevyriausybinė organizacija [R125], didesnę pusę kurių sudaro
asociacijos (5.2.3. pried. 35-36 lent.). Nemaža rajono NVO dalis veikia socialinės paramos ir
sveikatingumo srityje (7 organizac.), taip pat NVO aktyviai atstovauja profesinius interesus
(15 organizac.), užsiima kultūros veikla (13 organizac.), buria gyventojus pagal pomėgius (8
medžiotojų mėgėjų NVO). Rajone veikia 8 jaunimo NVO [R126], kurių veikla daugiausiai
susijusi su pilietinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis. Išplėtota NVO sektoriaus orientacija į
sportą – veikia 15 sporto organizacijų [R127]. Taip pat rajone yra 5 tautinių pagrindu
susibūrusios NVO, yra moterų organizacija – Moterų labdaros fondas „Laisvė“. Šiuo metu
rajone veikia 76 kaimo bendruomenės, atstovaujančios visas kaimiškas seniūnijas [R128]. Kai
kuriose seniūnijose yra net po 8-9 kaimo bendruomenes. Bendruomenių organizacijų
steigimosi procesas vyksta nuo 2003 m. 2008 m., kai buvo pradėta įgyvendinti praeito etapo
vietos plėtros strategija, rajone veikė 33 kaimo bendruomenės, o 2008-2015 m. įsisteigė dar
4362.
Vilniaus r. NVO aktyviai dalyvavo įgyvendinant 2007-2013 m. Vilniaus r. vietos plėtros
strategiją. NVO pateikė 33 iš 80 vietos projektų, tai sudarė 40 proc. visų vietos projektų63
[R129]. Nemaža dalis NVO projektų buvo įgyvendinta kartu su partneriais [R130].
NVO įgyvendintų vietos projektų skaičius ir pokytis 2011-2014 m.

Socialinę VVG teritorijos infrastruktūrą didele dalimi užtikrina Vilniaus r. savivaldybė ir jai
pavaldžios institucijos, atsakingos už kultūrą, švietimą, socialinę rūpybą, visuomenės sveikatą
bei saugumą.
2014 m. Vilniaus rajone veikė 45 bendrojo ugdymo įstaigos [R131]: 16 gimnazijų, 10
vidurinių, 11 pagrindinių ir 2 pradinės mokyklos, taip pat 6 mokyklos-darželiai64 (5.2.3. pried.
37 lent.). Nežiūrint į reorganizacijas (vidurinių mokyklų tapimas gimnazijomis), bendrojo
ugdymo įstaigų tinklas išliko beveik nepakitęs – 2011 m. veikė 46 bendrojo ugdymo įstaigos
[R132]: 6 gimnazijos, 20 vidurinių, 11 pagrindinių, 3 pradinės mokyklos ir 6 mokyklosdarželiai65. Mokyklose besimokančių vaikų skaičius, nors ir neženkliai, tačiau mažėja: 2011
m. mokyklose mokėsi 9008 vaikai, o 2014 m. – 8392, taigi per šį laikotarpį mokinių sumažėjo
6,8 proc. [R133] (5.2.3. pried. 38 lent.). Vilniaus rajone 2014 m. buvo 18 ikimokyklinių įstaigų
(vaikų darželių ir vaikų lopšelių-darželių), t.y. 2 ikimokyklinėmis įstaigomis mažiau negu
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2011 m. [R134]. Tačiau per šį laikotarpį ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų
skaičius išaugo 30 proc. [R135]. Taigi, manytina, kad rajone aktualus ikimokyklinių įstaigų
plėtros poreikis.
Neformalųjį vaikų švietimą rajone vykdo 2 muzkos mokyklos (Nemenčinės ir Pagirių),
Rudaminos meno mokykla ir Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla. Neformaliojo
vaikų švietimo mokyklos populiarios, jose 2013-2014 m.m. buvo ugdomi 863 mokiniai:
Nemenčinės muzikos mokykloje – 160, Pagirių muzikos mokykloje – 129, Rudaminos meno
mokykloje – 212, Sporto mokykloje – 362 mokiniai.
VVG teritorijoje veikia 3 profesinės mokyklos – Bukiškių žemės ūkio mokykla, kurioje 20142015 m. mokėsi 166 mokiniai66, Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, turinti
232 mokinius67 bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pasieniečių mokykla,
mokanti 227 kursantus68.
Už socialinių paslaugų teikimą gyventojams atsakingas Vilniaus r. sav. Socialinės rūpybos
skyrius. Pagrindines socialines paslaugas teikia 4 rajono įstaigos – Paberžės socialinės globos
namai, Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras, Vilniaus r. šeimos ir vaiko krizių
centras ir Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centras. Taip pat socialines
paslaugas gyventojams teikia seniūnijų darbuotojai, t.y. 41 socialinis darbuotojas ir 16
socialinių darbuotojų padėjėjų69.
Paberžės socialinės globos namuose paslaugos teikiamos senyvo amžiaus vienišiems,
neįgaliems gyventojams. 2014 m. globos namuose gyveno 50 žmonių (2011 m. paslaugos
buvo teikiamos 39 gyventojams70). Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centrą 2014 m.
lankė 40 fizinę ir proto negalią turinčių asmenų (2011 m. – 36 asm.). Juodšilių seniūnijos
bendruomenės socialinių paslaugų centras – tai dienos socialinių paslaugų įstaiga, teikianti
pagalbą šeimoms, kuriose vaikus augina vienas iš tėvų, našliams ir kt. Prie centro veikia
savarankiško gyvenimo namai „Po vienu stogu“. 2014 m. juose gyveno 14 gyventojų (2011 m.
– 18 gyv.). Šeimos ir vaiko krizių centre teikiamos apnakvindinimo ir psichosocialinės
pagalbos paslaugos laikinai be tėvų globos likusiems vaikams, smurto šeimose aukoms,
dirbama su socialinės rizikos šeimomis. Nuo 2011 m. iki 2014 m. krizių įveikimo pagalbos bei
darbo su socialinės rizikos šeimomis dėka, 75 vaikai buvo sugrąžinti į jų biologines šeimas.
Taip pat savivaldybė finansiškai remia našlaičius globojančias šeimas – 2014 m. parama
suteikta 17 šeimų (už 24 vaikus) ir 2 šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia (2011
metais pagalbos pinigai buvo mokami 20 šeimų globojančių vaikus)71
Kai savivaldybės galimybės patenkinti socialinių paslaugų poreikius nepakankamos, šios
paslaugos perkamos valstybinėse, nevyriausybinių organizacijų, kt. pavaldumo institucijose.
LR sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis72 Vilniaus r., be savivaldybės gydytojo,
vykdančio valstybės sveikatos priežiūros politiką, veikia 2 viešosios ir 5 privačios asmens
sveikatos priežiūros institucijos. Visuomenės sveikata rūpinasi Vilniaus m. Visuomenės
sveikatos biuras pagal sutartį. Pagrindinės savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigos – tai VšĮ
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Vilniaus r. centrinė poliklinika ir VšĮ Vilniaus r. Nemenčinės poliklinika. Vilniaus r. centrinės
poliklinikos sudėtyje yra 3 palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (Juodšilių, Riešės,
Šumsko), mažesnėse gyvenvietėse išsidėstę 12 ambulatorijų bei 4 bendrosios praktikos
gydytojo kabinetai, taip pat 3 bendrosios praktikos odontologų kabinetai ir 3 medicinos
punktai73. Vilniaus r. Nemenčinės poliklinika apima Nemenčinės palaikomojo gydymo ir
slaugos ligoninę, 2 bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo kabinetus ir 2 medicinos punktus74
[R137].
Privačios sveikatos priežiūros įstaigos įsikūrę Mostiškėse (V. Staliulionienės bendrosios
praktikos gydytojo kabinetas), Bukiškėse („Bukiškių medicinos klinika“) Pagiriuose („Pagirių
šiltnamių sveikatos centras“) ir Riešėje („Riešės šeimos klinika“ bei „InMedica“)75.
Vilniaus r. gyventojų sergamumas mažesnis nei šalyje ir apskrityje76 [R138] (5.2.3. pried. 39
lent.).

VVG teritorijos visuomenės saugumą užtikrina Vilniaus rajono policijos komisariatas, įsikūręs
Vilniaus mieste. Policijos komisariatas turi 3 padalinius, išsidėsčiusius kaimo vietovėse – tai
Maišiagalos, Rudaminos ir Nemenčinės policijos nuovados. Kiekvienoje nuovadoje dirba 8-12
apylinkių inspektorių, kuruojančių konkrečias vietoves (seniūnijas, kaimus), taip pat yra 1-2
nepilnamečių reikalų specialistai, atsakingi už jų teritorijoje esančių mokymo įstaigų
priežiūrą77.
Patys gyventojai taip pat rūpinasi savo ir kaimynų saugumu – Vilniaus r. įsteigtos 26 saugios
kaimynystės bendruomenės78, aktyviai talkinančios policijos pareigūnams.
Pažymėtina, kad nusikalstamumas Vilniaus rajone mažėja. Lyginant 2011 ir 2014 m.,
nusikalstamų veikų skaičius 100 tūkst. gyv. sumažėjo 7 proc., nors šiuo periodu Lietuvoje
nusikalstamų veikų skaičius padidėjo 14 proc.79. Pagal nusikalstamų veikų skaičių 2011 m.
Vilniaus rajonas lenkė šalies vidurkį, o 2014 m. rajono rodikliai tapo geresni nei vidutiniškai
šalyje [R139] (5.2.3. pried. 40 lent.).
Rajono priešgaisrine apsauga rūpinasi Vilniaus apskr. priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 7-oji
komanda, įsikūrusi Nemenčinėje ir Vilniaus r. savivaldybės priešgaisrinė tarnyba, turinti 8
ugnegesių komandas: Kabiškio, Mostiškių, Margių, Avižienių, Nemėžio, Paberžės,
Maišiagalos, Savičiūnų.
VVG teritorijoje valstybės institucijų nėra daug, nes pagrindinės jų koncentruojasi Vilniaus
mieste. Vilniaus rajono teritorijoje veikiančios valstybės institucijos:
 Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus r. skyriaus 6 poskyriai: Skaidiškių, Juodšilių,
Nemenčinės, Kalvelių, Paberžės ir Vaidotų klientų aptarnavimo centrai;
 VĮ Regitra padalinys – Vilniaus filialo Nemenčinės postas;
 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Vilniaus rinktinės Lavoriškių ir Kenos
užkardos;
 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės
skyriaus 3 poskyriai: Lavoriškių, Medininkų ir Kenos pasienio veterinarijos postai;
 VĮ Vilniaus miškų urėdijos 9 girininkijos (Dūkštų, Kalvelių, Lavoriškių, Mickūnų,
Migūnų, Paežerio, Panerių, Parudaminos, Taurų), miškų urėdijos medelynas ir medienos
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ruošos, prekybos ir techninis padalinys Mickūnuose.
 VĮ Nemenčinės miškų urėdijos 3 girininkijos (Arvydų, Nemenčinės, Sužionių), miškų
urėdijos medelynas ir medienos ruošos, prekybos ir techninis padalinys.
Vilniaus r. gyventojų kultūrinių ir laisvalaikio poreikių tenkinimo veiklą vykdo 2014 m.
savarankiškumą įgavę 2 Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniai kultūros centrai, turintys
26 skyrius. Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras administruoja 14 skyrių (Avižienių,
Čekoniškių, Grigaičių, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Mickūnų, Marijampolio, Medininkų,
Savičiūnų, Šumsko, Vaidotų, Zujūnų, Rukainių)80. ir Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros
centras turi 12 skyrių (Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Eitminiškių, Glitiškių, Karvio,
Maišiagalos, Rastinėnų, Skirlėnų, Sudervės, Sužionių, Veriškių)81 [R140].
2014 m. Vilniaus r. kultūros centruose ir jiems pavaldžiuose skyriuose veikė 49 mėgėjų meno
kolektyvai ir 16 būrelių, kuriuose dalyvavo 959 žmonės [R141]:
Vilniaus r. kultūros centrų veiklos rodikliai82
Mėgėjų meno
kolektyvų sk.

Mėgėjų meno
kolektyvų dalyviai

Studijų, būrelių sk.

Studijų, būrelių
dalyviai

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

53

49

658

737

13

16

117

222

2011 m. kultūros centruose ir padaliniuose veikė 53 meno kolektyvai ir 13 būrelių, kuriuose
buvo užimti 775 dalyviai [R142]. Taigi per pastaruosius 3 metus gyventojų meno saviraiškos
aktyvumas didėjo, nors meno kolektyvų sumažėjo 7,5 proc., tačiau studijų / būrelių ir jų
dalyvių skaičius išaugo: būrelių – 22 proc., jų dalyvių – 90 proc.
Vilniaus r. kultūros centrų organizuojama profesionalaus meno sklaida pastaraisiais metais
taip pat sulaukia didesnio gyventojų susidomėjimo. 2014 m. įvyko 7 profesionalaus meno
renginiai (3 parodos ir 4 spektakliai), kuriuose dalyvavo 1330 lankytojų 83 [R143], o 2011 m.
buvo suorganizuoti 8 profesionalaus meno renginiai (2 parodos, 2 koncertai ir 4 spektakliai),
tačiau juose apsilankė 680 žmonių [R144]. Kultūros centruose dirbančių kultūros ir meno
darbuotojų 2011-2014 m. sumažėjo 70 proc., nuo 122 darbuotojo iki 8684 [R145].
Vilniaus rajone veikia 42 bibliotekos, iš jų: Centrinė biblioteka, Nemenčinės miesto ir
Nemenčinės vaikų bibliotekos bei 39 kaimo filialai85 [R146]. Centralizuotos bibliotekų
sistemos spaudinių fonde 2013 m. buvo 308090 egzempliorių spaudinių. Bibliotekų
paslaugomis naudojosi 10792 vartotojai. Visos Vilniaus rajono bibliotekos teikia nemokamas
interneto prieigos paslaugas. 2014 m. Centrinės bibliotekos struktūriniuose padaliniuose
instaliuota Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS) ir skaitytojų
aptarnavimo posistemė. 2010 metais Vilniaus r. Centrinė biblioteka minėjo 70 metų įkūrimo
jubiliejų86.
Vilniaus rajone taip pat aktyvią kultūrinę veiklą vykdo muziejai. Veikia Nemenčinėje esantis
Vilniaus krašto etnografinis muziejus ir jo filialai: Sužionių, Glitiškių, Ažulaukės filialai,
Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejus, Čekoniškių verbų ir buities seklyčia 87 [R147].
Muziejus kaupia, saugo ir eksponuoja daugiatautės Vilniaus rajono kultūros materialinį ir
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dvasinį reliktą. Čia rengiamos tautodailės, tapybos parodos, organizuojami kultūros pažintiniai
renginiai. Prie muziejaus veikia keramikos ir audimo studijos88. Taip pat Vilniaus r.
Bareikiškių dvarelyje yra įsikūręs V.Sirokomlės muziejus ir Vilniaus r. turizmo informacijos
centras. Muziejai vykdo aktyvią kultūrinę veiklą – 2014 m. buvo surengti 43 renginiai,
kuriuose apsilankė 2650 lankytojų89.
Vilniaus rajonas išsiskiria kultūros paveldo gausa ir autentiškumu. Kultūros vertybių registro
duomenimis, rajono teritorijoje registruota 527 kultūros vertybių [R148], iš jų 509
nekilnojamos kultūros vertybės90. Vilniaus rajono paveldo objektų sudėtis turi savitų ypatumų
– jis išsiskiria archeologinių vietų ir buvusių dvarų sodybų gausa. Vienos žinomiausių
nekilnojamų kultūros vertybių – tai Sužionių, Buivydų, Bradeliškių, Maišiagalos ir kiti
piliakalniai, Keturiasdešimties Totorių kaimo etnografinės sodybos, geologo J. Lukoševičiaus
gimtinė Bikiškėje, namas, kuriame gyveno poetas V. Sirokomlė (Bareikiškėse) ir kt. Svarbūs
architektūros paminklai yra Dūkštų Šv. Onos, Rudaminos Švč. M. Marijos, Gerosios
Patarėjos, Maišiagalos Švč. M. Mergelės Ėmimo į dangų, Sudervės Švč. Trejybės, Trakų
Vokės, Glitiškių, Nemėžio, Šumsko dvarų sodybos, Bradeliškių vandens malūnas, mečetės
Keturiasdešimties Totorių ir Nemėžių kaimuose, buvusi Rudaminos smuklė.91 Lietuvos
žmones ir svečius traukia 25 km nuo Vilniaus, esantis Europos geografinis centras ir Europos
parkas su įvairių šalių menininkų darbais.
Vilniaus rajone gausu jau tradiciniais tapusių ir kasmet vis aktyviau vietos gyventojų ir svečių
lankomų renginių [R149]: Kalveliuose – Žolinių šventė, Joninių šventės Glitiškėse,
Lavoriškėse, Sužionyse, Rudaminoje, tradicinė Kaziuko mugė Nemenčinėje ir kt. Tradicinėje
Vilniaus rajono derliaus šventėje, kuri kasmet sulaukia svečių iš Lietuvos ir užsienio, be
spalvingo seniūnijų derliaus pristatymo, meninėje programoje koncertuoja geriausi rajono
mėgėjų kolektyvai, taip pat atlikėjai iš Lenkijos, Vokietijos. 2015 m. ketinama surengti
jubiliejinę, jau XX Vilniaus rajono derliaus šventę92.
Kaip socialinė infrastruktūra ir jos veikla, taip pat kultūros ištekliai atitinka esamus
gyventojų poreikius ir VVG teritorijos viziją
Gyventojų poreikių tyrimas, parodė, kad kaimo žmonėms šalia ekonominių problemų
sprendimo taip pat aktuali socialinė, kultūrinė aplinka. Dauguma apklaustųjų (91 proc.) kaip
pirmaeilės svarbos kaimo plėtros sritį įvardino kultūros, švietimo, sporto paslaugų plėtros
poreikį [R150].
Vardindami kaimo vietovėse trūkstamas paslaugas, gyventojai dažniausiai pažymėjo, kad
trūksta vaikų priežiūros ir popamokinio užimtumo paslaugų (14 proc.) [R151], taip pat buvo
minima vyresnio amžiaus asmenų bei sunkių ligonių priežiūros stoka (11 proc.) [R152]. Buvo
pabrėžiamas užimtumo ir veiklos centrų vaikams bei jaunimui, senjorams ir neįgaliesiems
poreikis [R153].
Ženkli apklaustųjų dalis (69 proc.) akcentavo bendruomeniškumo skatinimo svarbą, poreikį
plėtoti savanorystę (58 proc.) [R154]. Tai sietina su bendruomenės narių nepakankamo
aktyvumo problemos sprendimo aktualumu. Šią problemą 59 proc. apklaustų kaimo gyventojų
vertino kaip vieną iš svarbiausių [R155].
Kita, daugumos kaimo gyventojų (79 proc.) nuomone, prioritetinė kaimo plėtros sritis turėtų
būti nukreipta į viešosios infrastruktūros gerinimą [R156]. Kaimo viešosios infrastruktūros
gerinimas, apklaustųjų nuomone, svarbus ne vien dėl patogesnės ir patrauklesnės
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gyvenamosios aplinkos kūrimo, bet ir dėl turizmo plėtros – tai pažymėjo 55 proc. respondentų
[R157].
VVG teritorijos vizijoje pabrėžiama aktyvios bei draugiškos bendruomenės svarba, kuri
paremta tuo, kad rajone yra daug aktyvių kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų
interesus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, kurios turi dalyvavimo vietos plėtros
procesuose patirties. Be to gausus rajono kultūros paveldas sudaro sąlygas plėtoti amatus,
turizmą, kas svarbu įgyvendinant Vizijoje numatytą siekį stiprinti esamus ir kurti naujus
verslus.
2.6.

VVG teritorijos gamtos išteklių analizė
Bendras Vilniaus rajono žemės plotas 2015 m. pradžioje siekė 212901,38 ha93, lyginant su
2011 m. jis sumažėjo 14,4 ha (2011 m. Vilniaus rajono žemės plotas sudarė 212915,80 ha94).
2015 m. 42,8 proc. bendro rajono žemės ploto sudarė žemės ūkio naudmenos (šalyje – 53,0
proc.) [R158] ir 42,3 proc. miškai [R159] (šalyje – 34,0 proc.). 2011 m. rajono žemės ūkio
naudmenos sudarė 46 proc. (šalies – 53 proc.), o miškai 40 proc. (šalyje – 33 proc.). Taigi,
lyginant su Lietuvos vidurkiu, Vilniaus rajone kur kas mažesni žemės ūkio paskirties plotai ir
daugiau miškų.
Ariamoji žemė tiek 2011 m, tiek 2015 m. sudarė 78 proc. rajono žemės ūkio naudmenų ir tai
yra ženkliai mažiau nei vidutiniškai šalyje (91,6 proc. 2015 m. ir 84,6 proc. 2011 m.) [R160].
Tačiau, lyginant su šalimi, ženkliai didesnę Vilniaus rajono žemės ūkio naudmenų dalį
sudaro pievos ir natūralios ganyklos, 2015 m. jos užėmė 22 proc. rajono žemės ūkio
naudmenų (2011 m. – 18 proc.), (šalyje pievos ir natūralios ganyklos 2015 m. sudarė 8 proc.
žemės ūkio naudmenų, 2011 m. – 14 proc.) (5.2.3. pried. 41 lent.).
Duomenys apie žemės naudmenas, 201595
Lietuva
Vilniaus r.

Vilniaus rajono žemės naudojimą lemia tai, kad čia vyrauja prastos ūkinės vertės
dirvožemiai, kuriuose išauginama mažiausiai augalininkysės produkcijos. Vidutinis rajono
žemės našumo balas vienas mažiausių šalyje – 31,596 [R161], tuo tarpu vidutinis Lietuvos
žemės našumas sudaro 39,7 balo [R162].
Nors rajonas nepasižymi derlingomis teritorijomis, tačiau jis turtingas vertingais
gamtovaizdžiais – patraukli kalvotoji šio krašto žemė, tiek Aukštaičių aukštuma vakaruose,
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tiek Medininkų aukštuma rytuose. Nemažiau įspūdingi ir Neries, Vilnios bei Vokės slėniai
[R163]. Išskirtinis kraštovaizdis, gamtos ir istorijos bei kultūros paminklų gausa, lemia didelį
rekreacinį ir turistinį rajono potencialą Vilniaus rajonas priskiriamas prioritetiniam turizmo
plėtros požiūriu Vilniaus regionui97 [R164].
Dėl itin didelės Vilniaus rajono žemių paklausos, Vilniaus rajonas negrąžintų žemių dalimi
atsilieka nuo Lietuvos vidurkio. 2014 m. balandžio mėn. buvo atkurta 94,37 proc.
prašymuose atkurti nuosavybės teises į žemę nurodyto ploto 98. Be to laisvos valstybinės
žemės fondas Vilniaus r. savivaldybėje yra mažesnis negu 1 proc.
Vilniaus rajone yra daugelis gamtiniu požiūriu vertingų ir saugomų teritorijų – 23
valstybiniai draustiniai99: kraštovaizdžio (Baravykinės, Daubėnų, Girijos), geomorfologiniai
(Griovių, Juozapinės, Kruopynės, Kuosinės, Medžiakalnio, Skersabalių, Vanaginės,
Verdeikių), hidrografiniai (Kenos, Vilnios), botaninis (Medininkų), ornitologiniai
(Kazimieravo, Papio, Taurijos), ichtiologinis (Žeimenos), genetiniai (Girulių miško pušies,
Medžioklės miško beržo), telmologiniai (Alionių, Gegužinės, Raudonosios balos) draustiniai,
taip pat nemažai vertingų gamtinių buveinių [R165].
Rajono teritorijoje yra geologinių, geomorfologinių bei botaninių valstybės saugomų gamtos
paveldo objektų, iš kurių du – Glitiškių ąžuolas (Paberžės sen.) ir Skališkių uola (Buivydžių
sen.) – paskelbti gamtos paminklais100. Kiti Vilniaus rajone esantys gamtos paveldo objektai:
Ąžuolų karalienė, Gojaus ąžuolas, Šventasis Daubų ąžuolas, Vaigeliškių ąžuolas,
Velniakampio pušis, Vilkų duobė, Airėnų konglomeratas ir Karmazinų atodanga [R166].
Vienas didžiausių rajono gamtinės aplinkos privalumų – palyginti didelis teritorijos
miškingumas ir brandžių miškų gausa. Didžiausi miškų masyvai yra aplink Nemenčinę.
Dominuoja spygliuočių miškai, kaip ir visoje Lietuvoje. Tačiau paminėtinas Dūkštų
ąžuolynas – didžiausias (302 ha)101 Lietuvoje išlikęs natūralus ąžuolynas.
Gamtosauginiu, estetiniu ir pažintiniu požiūriu vertingiausi rajono kraštovaizdžiai yra Neries
ir Asvejos regioniniuose parkuose.
Neries regioninis parkas yra į vakarus nuo Vilniaus, abipus Neries upės, įsikūręs trijose
savivaldybėse: Vilniaus rajono, Trakų rajono ir Elektrėnų. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti
ypač vertingų Neries vidurupio kilpų sistemų, vertingas miškingo Neries slėnio biocenozes,
gausias kultūros vertybes. Neries regioninio parko miškuose galima rasti beveik visų rūšių
Lietuvos miškų žinduolius – stirnas, briedžius, elnius, šernus ir kt. Prie vandens gyvena
bebrai, ūdros, audinės, kirstukai. Užregistruotos visos 14 Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių
rūšys102. Biologinės įvairovės požiūriu vertingiausiame Dūkštų ąžuolyne įsteigtas gamtinis
rezervatas. Ąžuolynas yra tinkama buveinė daugeliui retų ir nykstančių gyvūnų, augalų,
grybų ir kerpių rūšių. Dūkštos upelio slėnyje gyvena parko įžymybė – į Lietuvos raudonąją
knygą įrašyta didžioji miegapelė. Neries regioniniame parke peri retieji mūsų krašto
paukščiai: juodasis gandras ir mažasis erelis rėksnys. Nuošaliuose šlapiuose miškuose lizdus
krauna vienas stambesnių nykstančių Lietuvos paukščių – juodasis gandras.
Į parko teritoriją įeinančioje upės atkarpoje užregistruotos 30 žuvų rūšių. Labiausiai
paplitusios yra kuojos, šapalai, ešeriai. Taip pat nemaža lydekų, salačių, žiobrių. Kur kas
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retesnės tam tikrose upės atkarpose aptinkamos žuvys – tai lašišos, šlakiai, margieji
upėtakiai.
Neries regioniniame parke randama 959 augalų rūšių, iš jų 53 įrašytos į Lietuvos raudonąją
knygą103. Tokią didelę įvairovę nulemia dirvožemių ir reljefo ypatumai. Retomis augalų
rūšimis ir natūraliomis bendrijomis išsiskiria Dūkštų ąžuolynas, kuriame 18 augalų rūšių yra
retos ir ribotai Lietuvoje paplitusios ir 5 rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą (miškinė
dirsė, statusis atgiris, balandinė žvaigždūnė, stačioji vaizgina, tuščiaviduris rūtenis).
Asvejos regioninis parkas taip pat išsidėstęs trijuose rajonuose: Vilniaus, Švenčionių ir
Molėtų. Jo tikslas iššsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemų bei
kultūros paveldo vertybes. Asvejos regioniniame parke daugiausia auga spygliuočių
medynai, tarp kurių dominuoja pušynai, užimantys daugiau kaip pusę visų medynų ploto.
Taip pat regioninio parko teritorijai, būdingi krūmynai ir pievos. Saugomų augalų rūšių
augimvietės Asvejos regioniniame parke paplitusios visoje parko teritorijoje. Auga raiboji
gegūnė, miškinė plikaplaiskė, miškinė žiomenė, pelkinis viržis. Galima aptikti ir Europos
buveinių direktyvos saugomas rūšis: žvilgančioji riestūnė, dvilapis purvuolis, vėjalandinė
šilagėlė, plikažiedis linalapis, stačioji dirvuolė104.
Asvejos regioniniame parke galima sutikti beveik visas Lietuvos miškų žinduolių rūšis –
stirnas, briedžius, elnius, šernus. Gausu ir smulkesnių žinduolių. Parko ežeruose arba šalia jų
gyvena ūdros, bebrai, kanadinės audinės, ondatros, vandeniniai pelėnai, kirstukai. Sutinkama
10 šikšnosparnių rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą ir Europos sąjungos buveinių
direktyvą: kūdrinis, branto, vandeninis pelėausiai, šikšniukas nykštukas, šikšniukas mažylis,
vėlyvasis ir šiaurinis šikšniai, natuzijaus šikšniukas, rudasis ir mažasis nakvišos. Parko
ežeruose ir upeliuose gyvena lydekos, ešeriai, lynai, karšiai, unguriai, karosai. Parke peri
daug retų paukščių rūšių: erelis žuvininkas, juodasis peslys, lėlys, kurtinys, švygžda,
tetervinai, žalvarnis, juodasis gandras ir kiti reti paukščiai.
Vandenys užima 2,3 proc. Vilniaus rajono teritorijos. Rajone yra 36 valstybinės reikšmės
ežerai ir 28 valstybinės reikšmės tvenkiniai105. Didžiausi ežerai (virš 50 ha): Gaveikių, Ilgas,
Ilgutis, Karvys, Pikeliškių, Riešė, Vilnoja, Širvys. Didžiausi valstybinės reikšmės tvenkiniai
(virš 20 ha) – tai Margių (Kalvelių sen.), Keturiasdešimt totorių ir Kryžiškių (Pagirių sen.).
Margių tvenkinys ir dirbtinis Arvydų tvenkinys naudojami žuvininkystei. Daugelis Vilniaus
rajono tvenkinių naudojami rekreacijai. Vilniaus rajono teritorijoje esančios upės ir upeliai
priklauso Neries upės baseinui ir taip pat yra tinkami vandens turizmui. Turizmui tinkamiausi
Neries intakai, esantys Vilniaus rajone: Vokė, Vilnia, Dūkšta, Žeimena [R167].
Rajone vykdomas paviršinių vandens telkinių monitoringas. Vandens kokybiniai tyrimai
atliekami labiausiai lankomose maudyklėse. Vilniaus visuomenės sveikatos biuro
duomenimis, Vilniaus rajono maudyklų vandens kokybė puiki106.
Centralizuotai teikiamas geriamas vanduo išgaunamas tik iš požeminių vandens šaltinių.
Vilniaus rajono geriamajame vandenyje geležies (kartais amonio, mangano) rodikliai, kur
nėra įdiegtos bendrosios geležies šalinimo technologijos, dažnai viršija HN 24: 2003
reglamentuojamą specifikuotą vertę107 [R168]. Siekdama gerinti centralizuotai tiekiamo
geriamojo vandens kokybę, Vilniaus r. savivaldybė vysto vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą. Tuo pačiu gerinamos aplinkosauginės sąlygos – mažinama
paviršinių ir požeminių vandenų tarša. 2014 metais bendrai su investicinių projektų
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kofinansavimu vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai, rekonstrukcijai,
remontams iš savivaldybės biudžeto skirta 1 336 249,78 Lt108. Pažymėtina, kad didelė rajono
gyventojų dalis (58 proc.) vartoja šulinių arba gręžinių vandenį. Vilniaus visuomenės
sveikatos centro duomenimis, trečdalio šalies šulinių vanduo užterštas nitritais ir nitratais.
Vilniaus regiono šulinių užterštumas vienas iš didžiausių – 2014 m. šiame regione buvo 39
proc. higienos normų reikalavimų neatitikusių šulinių109 [R169].
Vilniaus r. nėra plačiai naudojami AEI nei elektros energijos, nei centralizuotos šilumos
gamyboje110. Pagrindinis šilumos gamyboje naudojamas kuras – gamtinės dujos. Jos sudaro
78 proc. rajono kuro balanso [R170]. Tačiau rajone vyrauja individualūs namai, kuriuose
šiluminė energija gaminama individualiai, dažniausiai naudojant biokurą.
AEI naudojimo apimtys centralizuotos šilumos gamyboje Vilniaus rajone

AEI dalis Vilniaus rajono elektros energijos suvartojime 2011 m. sudarė 9,6 proc.111.
Plėtojant atsinaujinančius energijos šaltinius, rajone sėkmingai naudojamasi ES fondų
parama: 2015 m. Nemenčinės sen. esantis kiaulininkystės kompleksas UAB „Cestos maistas“
numato baigti įrengti biodujų jėgainę, kurios dėka bus sutaupoma 4133 t. CO2 per metus112;
2015 m. Vilniaus r. savivaldybė pritarė atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės saulės,
geoterminės energijos) projektams, numatomiems įgyvendinti Pagirių „Pelėdžiuko“,
Avižienių, Kalvelių vaikų darželiuose ir Nemenčinės lopšelyje-darželyjei113 [R171].
Kaip gamtos ištekliai, jų būklė atitinka esamus gyventojų poreikius ir VVG teritorijos
viziją.
Kaimo gyventojų apklausa parodė, kad žmonėms svarbios jų gyvenamosios vietovės
ekologinės ir aplinkosauginės problemos – 53 proc. respondentų nuomone atsinaujinančiųjų
energijos išteklių plėtrai turėtų būti teikiama pirmenybė, siekiant kuo geriau panaudoti kaimo
plėtrai skirtą paramą [R172].
Apie trečdalis apklaustų kaimo gyventojų pirmaeilės svarbos plėtros sritimis nurodė esant
didelės gamtinės vertės ūkininkavimą ir kraštovaizdžių būklės gerinimą (34 proc.) bei
biologinės įvairovės atkūrimą, išsaugojimą ir didinimą (30 proc.) [R173].
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VVG teritorijos vizijoje pabrėžta rajono darnaus vystymosi ir gamtinių išteklių puoselėjimo
svarba, tai sąlygoja poreikis išsaugoti tokius rajono privalumus kaip gamtinės aplinkos
vaizdingumas, miškų gausa, gera vandens telkinių vandens kokybė. Tuo pačiu darni plėtra
susijusi su dėmesiu aplinkosaugai, kas aktulu aktyviau naudojant atsinaujinančius energijos
šaltinius, toliau plėtojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.
2.7.

Papildoma informacija
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3. VVG teritorijos SSGG
3.1.

STIPRYBĖS

Stiprybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.

3.1.1.

Palanki geografinė padėtis – per teritoriją driekiasi svarbūs
tarptautiniai tranzitiniai maršrutai, arti sostinė

R1, R2, R3, R101, R102

3.1.2.

Augantis gyventojų skaičius

R8, R9, R10, R11, R12, R13

3.1.3.

VVG teritorijoje santykinai daug jaunų žmonių

R16, R17, R18, R19

3.1.4.

VVG teritorija turi turizmo plėtros potencialą – veikia
kaimo turizmo sodybos, plėtojami amatai, gausus gamtos ir
kultūros paveldas

R87, R88, R89, R90, R148,
R149, R159, R163, R164,
R165, R166, R167

3.1.5.

Rajone veikia sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai

R113, R114

3.1.6.

Daug veikiančių NVO (tarp jų ir jaunimo), kurios dalyvauja
vietos plėtros procesuose, įgija partnerystės ir
bendradrabiavimo įgūdžius

R125, R126, R127, R128,
130

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

SILPNYBĖS
Didelė konkurencija su Vilniaus m. įmonių paslaugomis ir
prekėmis, ribojanti rajono paslaugų, prekybos plėtrą
Aukštas nedarbo lygis, santykinai nedaug veikiančių
įmonių, tarp kurių dominuoja labai mažos įmonės
Vidutinis žemės našumo balas vienas mažiausių šalyje,
dominuoja maži ūkiai, kas riboja tradicinės ž.ū. gamybos
plėtrą
Nepakankamai išplėtota viešoji, turizmo infrastruktūra,
trūksta smulkių gamintojų produkcijos realizavimo vietų
Bendruomeninio verslo plėtrą stabdo informacijos ir
patirties trūkumas, rizikos baimė
VVG teritorijoje yra santykinai daug socialinės atskirties
apraiškų, nepakankamai sprendžiamos socialiai pažeidžamų
grupių problemos
Kaimo gyventojams trūksta kultūros, švietimo, sporto
paslaugų
GALIMYBĖS

Silpnybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.
R7, R63, R93, R94, R95,
R96, R97, R98, R99, R100
R28, R31, R38, R39, R80,
R83, R84
R161, R162, R109, R110

R156, R157, R124
R121, R122, R123
R41, R42, R86, R59, R56,
R57, R61, R62, R152, R153
R150, R145

Pietryčių Lietuvos regiono plėtros fondo sukūrimas padidins regiono socialinių ir
ekonominių problemų sprendimo galimybes, sudarys prielaidas spartesnei VVG
teritorijos plėtrai
2014-2020 m. numatomos ES struktūrinės paramos investicijos į gyvenimo aplinkos ir
kokybės skirtumų tarp miesto ir kaimo vietovių mažinimą suteiks galimybes VVG
teritorijos viešosios infrastruktūros gerinimui
Didėjantis iš kitur gyventi į rajoną atvykstančių žmonių skaičius, tikėtina, kad skatins
naujų verslų kūrimąsi
Tarptautinėje praktikoje ryškėjanti tendencija kurti įmones šalia didmiesčių esančiuose
rajonuose, suteiks galimybes naujų darbo vietų atsiradimui, rajono biudžeto didėjimui
Stiprėjanti integracija į ES, euro įvedimas didins tarptautinio turizmo mastus, išnaudojant
Vilniaus miesto, kaip didžiausio turistų traukos centro, potencialą, atsiras galimybės
efektyviau plėtoti rekreacinį ir kultūros turizmą
Ekologinės produkcijos paklausos didėjimas ir žemės ūkio produkcijos perdirbimo
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3.4.
3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.

3.4.5.

technologijų tobulėjimas skatins ž.ū. ir su juo susijusių verslų plėtrą, didins jų
konkurencingumą
GRĖSMĖS
Pasaulio ekonomikos lėtėjimas, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai
veiksniai, energetinių išteklių bei žaliavų kainų svyravimai gali sukelti ekonominius
sunkumus verslui
Visuomenės senėjimas ir dėl to augantis socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros
paslaugų poreikis didins socialines išlaidas ir (arba) lems paslaugų (jų kokybės) kaimo
vietovėse mažėjimą
Paslaugų, prekybos sferos konkurencija su sostine, mažins šių verslų plėtrą ir darbo vietų
kūrimą rajono teritorijoje
Didėjant Vilniaus rajono (kaip artimo sostinei) patrauklumui išorės investicijoms, VVG
teritorijoje gali būti ignoruojami darnios plėtros poreikiai, kas turės neigiamos įtakos
rekreaciniam rajono potencialui
Vilniaus miesto plėtra kelia grėsmę, kad artimiausios sostinei Vilniaus rajono seniūnijos
(kuriose aukštesnis pragyvenimo lygis), gali būti prijungtos prie miesto, dėl ko pablogės
socialinė-ekonominė rajono situacija
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4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas
Eil.
Nr.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

VVG teritorijos plėtros poreikių
nustatymas
(prioritetine tvarka)
Skatinti kaimo gyventojų verslumą, remti
verslo steigimo iniciatyvas, didinant kaimo
vietovėse sukuriamos produkcijos pridėtinę
vertę.
Kurti naujas darbo vietas, didinant kaimo
verslų konkurencingimą ir užtikrinant
geresnį vietos išteklių panaudojimą.
Mažinti skurdo riziką ir socialinę atskirtį,
inovatyviais būdais skatinti socialinę
ekonominę kaimo vietovių plėtrą, plėtojant
socialinę ekonomiką bei stiprinant
bendradarbiavimo kultūrą.
Gerinti viešąją kaimo infrastruktūrą,
pritaikant ją gyventojų poreikiams, turizmo
ir verslo plėtrai
Užtikrinti kaimo gyventojams svarbių
paslaugų prieinamumą, gerinant gyvenimo
ir poilsio VVG teritorijoje patrauklumą

4.6.

Didinti jaunimo motyvaciją gyventi ir
dirbti kaime

4.7.

Remti kaimo bendruomeninių ir kitų NVO
iniciatyvas, nukreiptas į savanorystės
plėtojimą, krašto kultūros tradicijų
išsaugojimą, turiningo laisvalaikio ir
aktyvaus poilsio galimybių gerinimą

Poreikį pagrindžiantys VVG
teritorijos SSGG teiginiai (Nr.)
3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.5.,
3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.3.1.,
3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.4.1.

Sąsaja su KPP 2014–2020 m.
nustatytais nacionaliniais kaimo
plėtros poreikiais

Poreikio
tenkinimas /
netenkinimas iš
VPS lėšų

Nr. 10., Nr. 9., Nr. 11. Nr. 8.

Taip

3.1.1, 3.1.2., 3.1.5., 3.1.5., 3.2.1.,
3.2.2., 3.2.3., 3.3.1., 3.3.3.,
Nr. 10., Nr. 9., Nr. 11. Nr. 8.
3.3.4., 3.3.6., 3.4.1., 3.4.3.

Taip

3.1.1, 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6., 3.2.2.,
Nr. 18, Nr. 9, Nr. 11.
3.2.3., 3.2.5., 3.2.6.,

Taip

3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2.2.,
3.2.4., 3.2.7., 3.3.1., 3.3.2.,
Nr. 19, Nr. 16.
3.3.5., 3.4.4., 3.4.5.
3.1.1, 3.1.2., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2.,
3.2.4., 3.3.1., 3.3.5., 3.4.2.,
Nr. 8., Nr. 9., Nr. 18, Nr. 19.
3.4.3., 3.4.4.
3.1.2., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.6.,
3.2.1., 3.2.2., 3.2.5., 3.2.7.,
Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10.
3.3.3., 3.3.4., 3.3.6., 3.4.2., 3.4.5.
3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.2.6.,
3.2.7., 3.3.5.

Nr. 8, Nr. 9. Nr. 18.

Taip

Taip

Taip

Taip
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II DALIS. KOKIE MŪSŲ TIKSLAI?

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1.
5.1.1.2.1.
5.1.1.2.2.

5.1.1.2.

5.1.1.1.3.

5.1.1.3.
5.1.1.4.

5.1.2.

5.1.2.1.

5.1.2.2.

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos
sritys numatytos):

Sąsaja su VVG
teritorijos
poreikiais

I PRIORITETAS: EKONOMIŠKAI PATRAUKLIOS
APLINKOS KAIMO VIETOVĖSE KŪRIMAS
Kodai:
Eil. Nr.
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra
LEADER-19.2-6
- veiklos sritis: parama ne žemės
ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti
- veiklos sritis: parama ne žemės
ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti
Priemonė: „Investicijos į
materialųjį turtą“
- veiklos sritis: parama žemės ūkio
produktų perdirbimui, rinkodarai ir
(arba) plėtrai
Priemonė: NVO socialinio verslo
kūrimas ir plėtra
Priemonė. Bendruomenių ir kitų
pelno nesiekiančių organizacijų
verslumo ir partnerystės
skatinimas

4.1.
LEADER-19.2-6.2.
LEADER-19.2-6.4.

4.5.
4.6.
4.1.

4.5.

LEADER-19.2-4
LEADER-19.2-4.2.

4.1.
4.2.

LEADER-19.2-SAVA-1

4.1.
4.3.
4.4.
4.1.
4.2.

LEADER-19.2-SAVA-5

II PRIORITETAS: PATRAUKLIOS APLINKOS
GYVENTI IR VEIKTI KAIME KŪRIMAS
Kodai:
Priemonė: Kultūros savitumo ir
tradicijų išsaugojimas, gyventojų
LEADER-19.2-SAVA-6
aktyvumo ir pilietiškumo
skatinimas, bendrų iniciatyvų
rėmimas
Priemonė: Viešųjų erdvių bei
LEADER-19.2-SAVA-7
infrastruktūros tvarkymas ir
įrengimas

4.3.
4.4.
4.5.

4.5.
4.6.

4.7.
4.4.
4.5.
4.6.
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6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir
EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis
ESIF teminiai tikslai
1
10
3
3 5-6 4
8
9
2
VPS turinys
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C
I VPS prioritetas: Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse kūrimas
Priemonė: Ūkio ir verslo plėtra
- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio
X
verslui kaimo vietovėse pradėti
- veiklos sritis: parama ne žemės ūkio
X
verslui kaimo vietovėse plėtoti
Priemonė: „Investicijos į materialųjį turtą“
- veiklos sritis: parama žemės ūkio produktų
X
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas
X
ir plėtra
Priemonė. Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų verslumo ir
X
partnerystės skatinimas
II VPS prioritetas: Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas
Priemonė: Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir
pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų
rėmimas
Priemonė: Viešųjų erdvių bei
infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas

X

X
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7. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS
Strateginio dokumento pavadinimas

VPS sąsajos pagrindimas
Vilniaus rajono savivaldybė pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4
prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
(ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“ įgyvendino projektą „Vilniaus rajono savivaldybės
2016-2023 m. strateginio plėtros plano parengimas“, kuriuo buvo parengtas Vilniaus rajono savivaldybės
2016-2023 m. strateginis plėtros planas. Strateginiame plane pateikta esama Vilniaus rajono situacija
(naudojant SSGG analizės metodą), apibrėžta Vilniaus rajono vizija 2023, prioritetinės sritys, strateginiai
tikslai, uždaviniai ir priemonės, numatytas reikalingų išteklių poreikis.
Pateikiame Vilniaus rajono vietos plėtros startegijos sąsajas su Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023
metų strateginiu plėtros planu prioritetų ir priemonių lygmeniu:
Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų
strateginis plėtros planas

7.1.

VVG teritorijos savivaldybės
plėtros strateginis planas

Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2016-2023
m.

I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos
1 prioritetas. Kokybiško ir prieinamo
kaimo
vietovėse
kūrimas“
priemonė
švietimo, laisvalaikio bei socialinių paslaugų
„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių
visuomenei užtikrinimas
organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
Priemonė 1.2.1.3.Aprūpinti kultūros bei
daugiafunkcius centrus būtinomis priemonėmis,
II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi ir
skirtomis teatro veiklai ir renginiams
veikti kaime kūrimas“ priemonės:
Priemonė 1.2.1.5.Skatinti amatų plėtrą ir
vystymąsi
 „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas,
gyventojų
aktyvumi
ir
Priemonė 1.2.3.3.Didinti daugiafunkcių centrų
pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų
panaudojamumą, koncentruojant seniūnijose
rėmimas“
vykdomas prekybos, paslaugų, švietimo, meno ir
kitas veiklas
 „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas
ir įrengimas“
Priemonė 1.3.3.4.Įsteigti savarankiško
gyvenimo namus turintiems psichinę negalią
I prioriteto „Ekonomiškai patrauklios aplinkos
2 prioritetas. Palankios aplinkos verslo ir
kaimo vietovėse kūrimas“ priemonės:
turizmo plėtrai sukūrimas
Priemonė 2.2.2.2.Vykdyti smulkaus ir vidutinio
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verslo rėmimo programas
Priemonė 2.3.1.2.Vykdyti kultūros paveldo
objektų priežiūrą ir atnaujinimą
Priemonė 2.3.2.4. Įrengti kultūrinio, ekologinio,
vandens turizmo maršrutus
3 prioritetas. Darni rajono teritorijų plėtra
bei sistemingas infrastruktūros vystymasis
Priemonė 3.4.1.2.Įrengti suoliukus aikštėse ir
žaliuosiuose plotuose
Priemonė 3.4.1.3. Įrengti vaikų žaidimų
aikštelės

 „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių
organizacijų
verslumo
ir
partnerystės
skatinimas“
 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
 „Ūkio ir verslo plėtra“
 „Investicijos į materialųjį turtą“
II prioriteto „Patrauklios aplinkos gyventi ir
veikti kaime kūrimas“ priemonė:
„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir
įrengimas“

Šiuo metu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyrius
rengia 2014–2020 metų Vilniaus regiono plėtros planą (toliau – Planas). Dokumentas rengiamas
vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 8 straipsniu ir Vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 1V-706 patvirtinta Regionų plėtros planų rengimo metodika.

7.2.

VVG teritorijoje patvirtintas
regiono plėtros planas

Plano struktūrą sudarys 5 dalys:
 Įvadas;
 Regiono socialinės ir ekonominės būklės analizės pagrindiniai duomenys;
 Strategija;
 Priemonių planas.
Kadangi Regioninės plėtros planas nėra patvirtintas negalime atlikti VrVVG VPS ir minėto plano
palyginimo.
Vilniaus rajono vietos plėtros strategija pateikta Vilniaus regiono plėtros tarybai susipažinti el. paštu
(pridedamas el. laiškas, žr. papildomas priedas Nr.4 ). Jokio atsakymo iš Regionų plėtros tarybos nėra
gauta.

7.3.

Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategija (ESBJRS)

ES Baltijos jūros regiono strategija yra pirmasis vidaus dokumentas Europos Sąjungoje. Strategija
įgyvendinama aštuoniose Europos Sąjungos šalių teritorijose aplink Baltijos jūrą, kur gyvena 85
milijonai žmonių. Švedija, Danija, Estija, Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija tai aštuonios
valstybės turinčios daug bendrų požymių ir iššūkių. Nei viena valstybė negali įveikti regioninių iššūkių
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savaime, dėl šios priežasties šalys stengiasi suvienyti savo energiją ir dirbti kartu, kad pasiektų
svarbiausių tikslų - išsaugoti jūrą, suvienyti regioną ir puoselėti žmonių gerovę.
Lietuva kartu su kitomis šalimis įgyvendina veiksmų planą trijose prioritetinėse srityse:
 Siekiant stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę ir žuvininkystę (koordinuotą su Suomija ir
Švedija, Lietuva yra atsakinga už bendradarbiavimą bei veiksmų plano sudarymą stiprinant bendrą
kaimo plėtros procesą;
 Siekiant pagerinti vidaus ir išorės transporto sąsajas (suderintas su Švedija);
 Siekiant sumažinti tarpvalstybinį nusikalstamumą ir jo daromą žalą (suderintą su Suomija).
Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos prioritetais bei priemonėmis taip pat siekiama stiprinti tvarų
žemės ūkį ir užtikrinti tolygų kaimo plėtros procesą. Vilniaus rajono vietos plėtros strategijoje numatyti
prioritetai, priemonės bei jų įgyvendinimo būdai visiškai atitinka 1ąją veiksmų plano prioritetinę sritį,
kadangi pagrindinis vietos plėtros strategijos tikslas –skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir
ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, taip užtikrinant tvarią kaimo plėtrą.
7.4.

Viensektorės žuvininkystės VVG
VPS (taikoma, kai tokia VPS yra
patvirtinta VVG teritorijoje)

Netaikoma.
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8.1.

III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
Teritorinis principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Teritorinis principas – tai LEADER metodo visumą apimantis principas. Jis
įgyvendinamas rengiant į vietovę orientuotą vietos plėtros strategiją.
Šio principo įgyvendinimui svarbus VVG veiklos teritorijos pasirinkimo pagrindimas.
Vilniaus rajono VVG veiklos teritorija yra vientisa geografine, teritorine-administracine,
ekonomine, socialine ir kultūrine prasmėmis. Atlikusi teritorijos analizę, VVG nustatė
svarbiausius jos vientisumą pagrindžiančius bruožus:
 VVG pasirinkta teritorija sutampa su savivaldybės administracine teritorija;
 Bendra rajono infrastruktūra;
 Socialinės ir ekonominės paslaugos yra teikiamos rajono lygmenyje;
 Rajono kaimo žmonių ir bendruomenių numatomos kaimo plėtros galimybės
dažniausiai siejamos su savivaldybės teritorijos ribomis;
 VVG atstovauja rajone registruotas organizacijas;
 Teritorijos gyventojus vienija bendra etnokultūra – istorinė praeitis, papročiai,
tarmė, tikėjimas;
 Bendri gyventojų poreikiai bei lūkesčiai.

8.1.1.

Pasirinkta VVG teritorija yra vienalytė ir joje yra pakankami žmogiškieji, finansiniai ir
ekonominiai ištekliai, sudarantys sąlygas sėkmingai įgyvendinti tvarią vietos plėtros
strategiją. Užtikrindama teritorinio principo įgyvendinimą
VVG atliko išsamią
atstovaujamų kaimo vietovių socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos analizę,
padėjusią išsiaiškinti „teritorijos kapitalą“ (žmonės, veikla, kraštovaizdžiai, paveldas,
žinios). Taip pat buvo atlikta kaimo gyventojų poreikių analizė. Atliktos analizės leido
nustatyti specifines, VrVVG teritorijai būdingas problemas ir iš jų sprendimų būtinybės
išplaukiančias konkrečias vietos plėtros strategijos kryptis, kurios efektyviausiai gali
prisidėti prie kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo. Be to gyventojų poreikių
tyrimas, ne tik padėjo nustatyti esamas problemas ir žmonių lūkesčius, jis kartu įtraukė
kaimo gyventojus į vietos plėtros strategijos rengimo procesą.
Pagrindinės VrVVG terirorijos problemos rajone veikinačių organizacijų ir (arba) įmonių
veiksmų nesuderinamumas, puikiai veikianačių organizacijų uždarumas ir viešumo stoka,
verslo koncentracija Vilniaus miesto priemiestyje, bet ne labiau nutolusiose nuo Vilniaus
miesto kaimo vietovėse. Verslo bei organizacijų koncentracija Vilniaus miesto
apylinkėse, gyventojų susvetimėjimas dėl didėjančio naujakurių skaičiaus, kai tarp
gyventojų nyksta kaimo vietovėms būdingi ryšiai, netiesiogiai įtakoja socialinių bei
kultūrinių problemų (sunkumų) radimąsi. Tačiau, Vilniaus r. išskirtinumą dėl augančio
gyventojų skaičiaus, jų mišrumo (tautinio, religinio, politinių įsitikinimų ir kt.), galima
laikyti ir silpnybe, ir stiprybe dėl galimų nuomonių ir veiksmų įvairovės. Atsižvelgiant į
tai VRVVG VPS numatomos priemonės, kurių pagalba ketinama keisti rajono įvaizdį,
sutelkti skirtingų sektorių partnerius veikti kartu, ne tik bendruoninėje veikloje, bet ir
verslo srityje. VPS tikslai orientuoti pirmiausia į dialogo tarp partnerių, veikiančių
organizacijų vieningumui bei veiksmų suderinamumui pasiekti, partnerystei tarp sektorių
skatinti.
Vietos bendruomenių galimos partnerystės ryšiai pasireiškė rengiant VPS, kadangi
kaimuose veikiančios bendruomenės suvokia bendradarbiavimo prasmingumą bei jo
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naudą ne tik materialiąja, bet ir veiksmų derėjimo bei rezultatų efektyvumo prasme.
Atlikus teritorijos analizę, VVG, konsultuodamasi su vietos gyventojais ir
organizacijomis, nustatė atstovaujamos teritorijos plėtros viziją iki 2023 m. Vizijai gavus
platų vietos bendruomenės pritarimą, VVG konsolidavo visus su kaimo plėtra susijusius
vietos dalyvius ir motyvavo kaimo gyventojus bendrai veiklai siekiant numatytų tikslų
2014–2020 m. laikotarpiu.
principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo to, kiek
aktyviai į šį procesą įsitraukia vietos gyventojai. Todėl Vilniaus rajono VVG numato
atlikti didelį darbą, skleidžiant informaciją apie parengtą vietos plėtros strategiją, jos
prioritetus ir priemones. Tokiu būdu bus siekiama aktyvinti kaimo gyventojus bei
organizacijas ir paskatinti juos dalyvauti įgyvendinant VPS. Planuojama, kad VPS
viešųjų ryšių specialistas nuolatos bendraus su potencialiais ir vietos projektų paraiškų
teikėjais, padės jiems generuoti vietos projektų idėjas, suteiks konsultacijas rengiant
paraiškas (žr. 10 lentelę „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“).
Šie veiksmai užtikrins VrVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo lėšų panaudojimo
tolygumą bei racionalumą.

8.1.2.

Užtikrinant integruotą VrVVG teritorijos plėtrą, VrVVG siekia įvairių interesų grupių
bendradarbiavimo – tam VPS yra numatytos tikslinės priemonės, tokios kaip „VNO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių
organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“. Įgyvendinant šias priemones tikimasi
paskatinti organizacijas kooperuotis, kartu įgyvendinant projektines iniciatyvas pasiekti
geresnių tikslų ir užtikrinti darnią plėtrą teritoriniu požiūriu. Ryšiai tarp galimų vietos
projektų partnerių, vietos projektuose keliami bendri tikslai ir siekiai geriau prisidės prie
VPS tikslinių sričių, paskatins vietos gyventojus stiprinti atsakomybę bei sudarys
palankesnes sąlygas vystyti vietoves.
Tikimasi, kad bendros tarpsektorinės partnerių idėjos sudarys sąlygas parengti ir
įgyvendinti vietos projektus, kurie turės teigiamą poveikį rajono kaimo vietovių identiteto
ir išskirtinumo puoselėjimui, leis atrasti inovatyvius vietos problemų sprendimus ir tokiu
būdu kurs pridėtinę VPS vertę.
Įgyvendinant VPS taip pat bus laikomasi teritorinio principo. Šio principo įgyvendinimą
užtikrins VrVVG administracijos darbuotojai. Įgyvendinant VPS bus organizuojami:
 VPS prioritetų ir priemonių pristatymo renginiai. Renginių metu kaimo
gyventojams, vietos valdžios atstovams, vietos verslininkams ir kitiems potencialiems
vietos projektų vykdytojams bus pristatomi VPS prioritetai, priemonės. Renginiai bus
organizuojami Vilniaus rajono seniūnijose, taip pat susitinkant su vietos valdžios
atstovais. Tokiu būdu bus užtikrinama ne tik informacijos sklaida, bet ir tinkamas lėšų
panaudojimas rajone.
 mokomieji seminarai potencialiems pareiškėjams, kurių metu bus aptartos
projektų idėjos, jų finansavimo ir įgyvendinimo galimybės. Seminarai bus organizuojami
kiekvienoje bendruomenėje, taip pat potencialiems verslo atstovams, ūkininkams.
Didžiausias dėmesys bus skiriamas skirtingų sektorių partnerystei bei pasidalinimui
patirtimi, tokio pobūdžio seminarai gali turėti įtakos bendroms projektų idėjoms bei
bendradarbiavimui tarp sektorių ateityje.
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Planuojama atlikti apklausas apie projektų pareiškėjams ir vykdytojams aktualias
mokymų temas. Apklausos apims visą rajono teritoriją, įtraukiant nevyriausybines
organizacijas, verslininkus, ūkininkus, valdžios atstovus, kitus kaimo gyventojus.
Apklausų tikslas – išsiaiškinti gyventojų žinių bei kompetencijų trūkumus, siekiant
sėkmingai įgyvendinti projektus. Šie renginiai bus vykdomi kiekvienu VPS įgyvendinimo
etapu.
VrVVG teritorija, sutampanti su Vilnaius r. teritorija, yra žiedinio tipo, juosianti Vilniaus
miestą. Vilniaus miesto plėtra turi socialinės, kultūrinės, ekonominės įtakos teritorijai ir
gyventojams. Svarbiausias VrVVG teritorijos išskirtinis bruožas – kaiminystė su sostine.
Ši kaiminystės sąlygoja ir privalumų, ir trūkumų gausą bei nuolatinį rajono kitimą. Dalis
rajono vietovių, priartėjusių prie Vilniaus miesto, jaučia miesto įtaką – patiria
socialinius, ekonominę,i kultūrinius privalumus bei trūkumus (geresnės pajamos,
didesnės galimybės kurti ar plėtoti verslus, kita vertus, kaimyniškų santykių praradimas,
susvetimėjimas). Įgyvendiannt VPS daug dėmesio bus skiriama bendradrabiavimo
projektams tarp skirtingų sektorių bei teritorinių vienetų atstovų, siekiant mažinti
socialinę bei kultūrinę įtampą, skatinti siekti geresnių rezultatų bei didesnės pridėtinės
vertės kūrimo. VrVVG VPS tikslai siejami su dalijimusi patirtimi bei gerąją partneryste
ne teoriniame, bet praktiniame lygmenyje. Šiems tiklams pasiekti daugiausiai dėmesio
planuojama skirti įgyvendinant socialinio verslo iniciatyvas ir bendradarbiavimo
projektus.
Vienas svarbiausias VrVVG VPS uždavinių – rajono žinomumo didinimas, kultūros,
tautinio margumo, paveldo bei kraštovaizdžio išryškinimas kitų regionų kontekste.
Vilniaus r. lankomumo prasme dažnu atveju yra pravažiuojamas rajonas. Reta kuris
turistas sąmoningai renkasi Vilniaus rajoną laisvalaikiui, o tai sąlygoja žemą rajono
žinomumą turistiniuose žemėlapiuose. Įgyvendinant VPS VrVVG teritorijoje bus
siekiama kurti šilto, margo, atviro rajono įvaizdį, su puikia turizmo infrastruktūra, verslo
bei bendruomenių sukurtomis paslaugomis. VPS priemonėmis bus siekiama mažinti
socialines VVG teritorijos problemas, kurias sudėtinga pastebėti Vilniaus m.
kaimynystėje.
Siekiant kurti didesnę pridėtinę vertę bei naudą Vilniaus r. gyventojams, VPS priemonės
suplanuotos teritoriniu principu, t. y. socialinio verslo skatinimo ir bendradarbiavimo
priemonių pagalba pasiekti rezultatai sudarys galimybes didesniam naudos gavėjų ratui
pasinaudoti viešosiomis lėšomis sukurtais rezultatais, o investicijų ekonominis
atsiperkamumas bus didesnis nei įgyvendinant įprasto (tradicinio) verslo projektus.
Įgyvendinant VPS daugiausia dėmesio bus skiriama vietos projektų vykdytojų
pasirengimui, projektų idejų gryninimui ir skatinimui įgyvendinti projektus, orientuotus į
platesnį visuomenės ratą bei teritorijos, kaip vienalytės platformos suvokimą.
8.2.

8.2.1.

„Iš apačios į viršų“ principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Principo „iš apačios į viršų“ esmę sudaro aktyvus vietos veikėjų bendradarbiavimas ir
įsitraukimas į vietos plėtros procesus. Vilniaus r. VVG viso vietos plėtros strategijos
rengimo metu plačiai taikė šį principą:
 Atliekant VVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę,
VVG kreipėsi į įvairias vietos organizacijas (savivaldybę, Darbo biržą, Sodrą,
seniūnijas ir kt.) prašydama pagalbos dėl reikiamos statistinės informacijos
surinkimo.

39








Nustatant VVG teritorijos gyventojų poreikius, į diskusijas buvo kviečiami įvairių
sektorių atstovai (verslininkai, seniūnai, bendruomenių organizacijų lyderiai,
įvairių kaimo gyventojų socialinių demografinių grupių atstovai), taip pat visoje
teritorijoje buvo platinamos kaimo gyventojų apklausos anketos. Šių veiksmų
tikslas buvo kuo išsamiau susipažinti su vietos poreikiais, identifikuoti
aktualiausias strategines kaimo plėtros kryptis. Tuo pačiu vietos bendruomenė
buvo informuojama apie naujos Vilniaus r. kaimo vietovių plėtros strategijos
rengimą ir aktyvinama dalyvauti jos įgyvendinime.
Didelę motyvuojančią įtaką kaimo vietovių gyventojų ir organizacijų įsitraukimui
turėjo Vilniaus r. VVG teritorijos plėtros vizijos kūrimas. Buvo renkami
pasiūlymai iš visų kaimo plėtra suinteresuotų vietos veikėjų ir jų pagrindu
numatyta, daugumos nuomone, tinkamiausia, labiausiai kaimo gyventojų
poreikius atitinkanti teritorijos Vizija.
Nustatant VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis buvo sukurtos specialios
darbo grupės, kuriose buvo atstovaujami įvairūs (verslo, vietos valdžios, pilietinės
visuomenės) sektoriai. Darbo grupėse dalyvavo VVG nariai, į jas įsitraukti taip
pat buvo kviečiami visi pageidaujantys.
Planuojant VPS įgyvendinimo etapus bei finansinius išteklius, didžiausias buvo
VVG narių indėlis, tačiau taip pat buvo konsultuojamasi su tikslinių grupių
atstovais.

Siekdama, kad vietos plėtros strategija būtų suprantama kaimo gyventojams, geriau
atspindėtų realią kaimo situaciją, vietos gyventojų poreikius, kad būtų užtikrintas priimtų
sprendimų skaidrumas, VrVVG visus dėl VPS priimtus sprendimus viešino visuotiniuose
VrVVG narių susirinkimuose.
Atsižvelgiant į tai, kad rengiant VPS daug dėmesio buvo skirta jaunimui, verslo
atstovams bei kaimo bendruomenėms, VPS prioritetuose atsispindi jų indėlis formuojant
VPS tikslus bei priemones numatytiems tikslams pasiekti. VrVVG teritorijoje veikiantys
ir VPS įgyvendinime planuojantys dalyvauti asmenys (tiek fiziniai, teik juridiniai)
išskirtinį dėmesį siūlė skirti veikloms ir priemonėms, susijusioms su ekonomikos
skatinimu, ypatingai atokesnėse nuo Vilniaus miesto vietovėse. Jaunimo atstovai ne
vienareikšmiškai pasisakė už kooperavimąsi ir socialinių veiklų vykdymą, į ką ir buvo
atsižvelgta formuojant priemonių planą.
Be to, rengiant VPS visi dalyviai buvo informuoti apie privalomas kurti darbo vietas,
todėl dauguma susitikimų dalyvių pasisakė už socialinio verslo iniciatyvų skatinimą bei
geresnių ryšių užmezgimą tarp skirtingų sektorių atstovų, skatinant partnerystę.
principo laikymasis įgyvendinant VPS:

8.2.2.

Siekiant plataus kaimo gyventojų, jų interesus atstovaujančių organizacijų ir įvairių
sektorių (NVO, verslo, vietos valdžios) atstovų įtraukimo į VPS įgyvendinimo procesus,
VrVVG yra numačiusi tokius parengtos VPS viešinimo veiksmus kaip VrVVG ir vietos
gyventojų bei organizacijų atstovų, esamų bei potencialių pareiškėjų susitikimus,
konsultacijas, bendrus renginius (žr. 10 lentelę „VPS įgyvendinimo veiksmų planas“).
Taip pat, aktyvindamas VrVVG teritorijos gyventojus ir organizacijas, VrVVG viešųjų
ryšių specialistas vietose dirbs su potencialiais ir projektų paraiškas planuojančiais teikti
pareiškėjais, padėdamas generuoti vietos projektų idėjas, teikdamas VP paraiškų rengimo
pagalbą. VrVVG rengs kaimo gyventojams mokymus, susijusius su vietos projektų
rengimu ir vadyba, organizuos informacinius susitikimus vietose, teiks nuolatines
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konsultacijas besirengiantiems įgyvendinti vietos projektus bei juos įgyvendinantiems.
Visiems VPS dalyviams, ketinantiems realizuoti savo idėjas per vietos projektų
įgyvendinimą, bus sudarytos sąlygos individualioms konsultacijoms, taip pat vyks bendri
projektų idėjų aptarimai (dar rengiant VPS paaiškėjo, kad bendri projektų idėjų aptarimai
turi didesnę pridėtinę vertę). VrVVG laikosi nuomonės, kad kuo geriau parengta ir iki
galo apgalvota vietos projekto idėja, tuo lengviau ją įgyvendinti ir pritraukti daugiau
suinteresuotų dalyvių.
Atrenkant vietos projektus, sprendimą dėl jų finansavimo priims VrVVG valdyba, kuri
atstovauja visų sektorių interesams, be to, Vilniaus r. teritorija yra didelė ir VrVVG tikisi
sulaukti daug vietos projektų, todėl konkurso būdu tikimasi atrinkti geriausius ir
didžiausią pridėtinę vertę galinčius sukurti vietos projektus.
Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas, jų dokumentacija bus viešai prieinami Vilniaus
VVG tinklapyje. Taip pat viešai bus skelbiami patvirtinti vietos projektai ir bendra
informacija apie VPS įgyvendinimo eigą. Potencialiems pareiškėjams bus teikiama
konsultacinė pagalba. VrVVG teritorijoje bus viešinama geroji vietos projektų
įgyvendinimo patirtis, potencialūs pareiškėjai bus supažindinami su projektų vykdytojais,
kas leis ne tik dalintis patirtimi, bet ir naudingais ryšiais.
Vilniaus r. kaimo gyventojų ir organizacijų įtraukimą ir principo „iš apačios į viršų“
įgyvendinimą užtikrins ir tai, kad tiek strateginiai sprendimai, tiek visi VPS įgyvendinimo
etapai svarstomi ir aprobuojami visuotinio VrVVG susirinkimo, kuriame yra plačiai
atstovaujami įvairūs VrVVG teritorijos kaimo plėtros dalyviai. VrVVG sudaro 41 narys.
Vilniaus r. vietos veiklos grupėje yra įvairių sektorių atstovų: 27nariai atstovauja pilietinę
visuomenę, 4 nariai verslą ir 10 narių vietos valdžią(žr. 5.2.6.pried.).
8.3.

Partnerytės principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Partnerystės principas – tai įvairių sektorių atstovų sutelkimas bendrai veiklai. Vilniaus r.
VVG sukurta vadovaujantis šiuo principu. Sprendimų priėmimo teisę turinčiame Vilniaus
r. VVV valdymo organe (VVG valdyboje) yra visų pagrindinių sektorių (valdžios, verslo
ir pilietinės visuomenės) atstovai. VVG Valdybą sudaro 15 narių, iš kurių 7 nariai (46
proc.) atstovauja pilietinę visuomenę, 4 nariai (27 proc.) verslą ir 4 nariai (27 proc.)
vietos valdžią (žr. 5.2.5. pried.). VVG Valdybos sudėtis atitinka keliamiems
reikalavimams – joje yra įvairaus amžiaus atstovai (asmenys iki 40 m. sudaro 53 proc.) ir
abiejų lyčių atstovai(vyrų-moterų santykis 60 : 40).

8.3.1.

Vilniaus r. VVG valdybos nariai, veikdami kaip partneriai, aktyviai dalyvavo darbo
grupėse rengiant vietos plėtros strategiją. Todėl VVG realiai įgyvendino daugiasektorinę
prieigą ir rėmėsi jos privalumais: įvairių sektorių žmogiškųjų ir finansinių išteklių
apjungimas, skirtingą patirtį turinčių atstovų kompetencijos naudojimas priimant
spendimus. Išsamios diskusijos leido VVG priimti strateginius sprendimus, derinančius
įvairių kaimo plėtros dalyvių požiūrius ir interesus.
Konkrečios Vilniaus r. vietos plėtros strategijos rengimo procese verslo atstovų žinios ir
patirtis buvo labai naudingi numatant verslo pradžios ir plėtros priemones, kartu buvo
įtraukti ir vietos valdžios bei pilietinės visuomenės sektorių atstovų požiūriai, kurie leido
numatyti svarbiausias tikslines grupes bei bendruomeniškumo plėtros aspektus.
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Rengiant VPS VrVVG daugiausiai dėmesio skyrė visų VPS galimų dalyvių tarpusavio
ryšių stiprinimui, kad kuo didesnis suinteresuotumas būsima VPS ir vietos projektais
lemtų ir įpareigotų dalyvius partnerių santykiams. Pavyzdžiui, susitikimų su jaunimu
metu vietos bendruomenių lyderiai galėjo įsitikinti, kaip sunku jaunimui išreikšti savo
poreikius ar suformuluoti projekto idėjas, tačiau suteikus jiems metodinę pagalbą,
pasidalinus ryšiais, jaunimas pasiryžęs imtis projekto veiklų arba bent dalyvauti
vykdomuose projektuose.
principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Tiek Vilniaus r. VVG tiek VVG valdybą galima vertinti kaip partnerystės principo
nešėją. Svarbu pabrėžti, kad būtent VVG bus atsakinga už vietos plėtros strategijos
įgyvendinimą, todėl visi su VPS įgyvendinimu susiję sprendimai bus priimami bendru
partnerių sutarimu. Pažymėtina, kad asociacijos įstatuose numatyta VVG valdybos narių
rotacija (kas 3 metai keičiant ne mažiau kaip trečdalį valdybos narių) taip pat prisidės
užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą, sudarant galimybes ir
sąlygas vietos gyventojams išbandyti sprendimų priėmimo naštą, savarankiškai įvertinti
sprendimų svorį ir įtaką vietovei bei jos gyventojams.

8.3.2.

Kita vertus, VVG ir VVG valdyba, įgyvendindama vietos plėtros strategiją, sieks skatinti
partnerystės formavimąsi vietos lygiu. Jau buvo minėta, kad Vilniaus r. VVG parengtoje
vietos plėtros strategijoje yra numatytos specialios priemonės / priemonių veiklos sritys,
kurios tikslingai skatina įvairių sektorių pareiškėjų bendradarbiavimą ir partnerystę. VVG
požiūriu, įvairių sektorių partnerių bendros vietos projektų idėjos leis atrasti inovatyvius
vietos problemų sprendimus ir kurs pridėtinę VPS vertę.
Partnerystės principo įgyvendinimo vystymas vienas svarbiausiu VrVVG uždavinių,
todėl jis numatomas skatinti visais VrVVG veiklos lygmenimis: valdyboje – formuojant
VrVVG politiką bei VPS, vykdant stebėseną bei pasiekimų vertinimą; vietos projektų
vykdytojų – skatinant partnerystę ir kooperavimąsi, ne tik tarp vienasričių bet ir
daugiasektorių vietos veikėjų, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimo ir socialinio
verslo vietos projektams; vietos projektų rezultatų – skatinant bendradarbiavimą ir
partnerystę, įgyvendinant vietos projektus ir juos įgyvendinus (dalijimąsi patirtimi,
konsultacijomis, rezultatų viešinimu bei galimybėmis naudotis sukurtais rezultatais).
Šiems tikslams pasiekti VrVVG komanda orientuojasi į nuolatinį VPS koordinavimą,
ryšių kaupimą ir jų palaikymą, stebėseną bei monitoringą, VPS rezultatus ir jų pridėtinę
vertę vietovei.

8.4.

8.4.1.

Inovacijų principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
LEADER metodas ir jo taikymas gali būti laikomi kaimo politikos vietos lygmeniu
formavimo naujove, kuri skatina taikyti naujus ir novatoriškus kaimo vietovių plėtros
metodus. VVG grupės, kuriose bendrai veiklai apjungiami įvairių sektorių atstovai, taip
pat vertintinos kaip socialinė inovacija. Taigi, VrVVG, sukonstruota ir veikianti pagal
Leader metodo principus, yra novatoriška organizacija tiek savo sudėtimi, tiek valdymo ir
sprendimų priėmimo struktūra (partnerystės, „iš apačios į viršų“, integruoto požiūrio ir kt.
principų taikymas).
Rengiant VrVVG VPS daug dėmesio buvo skirta vietos gyventojų išskirtinumui ir
teritoriniams gyventojų skirtumams nustatyti, pagal tai buvo pasirinkti inovatyvūs
gyventojų įtraukimo į VPS rengimo procesą metodai. Pvz., „smegenų šturmas“, atliktas
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mišriose, skirtingus sektorius ir socialinius sluoksnius atstovaujančiose gyventojų
grupėse, buvo visiškai naujas poreikių nustymo metodas. Susitikimuose su tikslinėmis
gyventojų grupėmis taip pat buvo naudoti naujoviški įtraukimo būdai, siekiant, kad
jauniems žmonėms nebūtų sudėtinga atsiskleisti, siūlyti savo idėjas.
Pasitelkiant gyventojų poreikių analizę, susitikimų informaciją, konstruotos ir aptartos bei
tobulintos inovatyvios VPS priemonės: „VNO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,
„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės
skatinimas“. Šiose priemonėse numatyta galimybė bendradarbiauti, taikyti naujus
ekonominės veiklos būdus, investuoti į naujas technologijas, rinkas ir pan.
Siekiant integruotos kaimo vietovių plėtros, VVG ieškojo strateginių sprendimų,
duodančių visuminį, t.y. tiek socialinį, tiek ekonominį efektą. Todėl VrVVG VPS buvo
numatytos tam tikros priemonės ir veiklos sritys, kurių tikslas skatinti inovacijas per
socialinio verslo kūrimą, naujų bendradarbiavimo formų diegimą.
principo laikymasis įgyvendinant VPS:
VrVVG VPS įgyvendinimo metu yra numačiusi daug dėmesio skirti darbui su vietos
pareiškėjais, padedant generuoti vietos projektų idėjas, šiems tikslams pasiekti VrVVG
numato įdiegti naujoviškas vietos projektų vykdytojų konsultacijas nuotoliniu būdu (online), tuo pačiu skatinti gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis
bendradarbiaujant tarpusavyje. Be to, VPS įgyvendinimo metu potencialiems projektų
rengėjams bei vykdytojams bus organizuoti inovatyvūs mokymai, susiję su netradicinių
sprendimų paieška, daugiau dėmesio skiriant ne techniniams mokymams, bet gyventojų
gebėjimams bendradarbiauti ir dalintis patirtimi. Viešųjų ryšių išlaidose, skirtose vietos
gyventojams aktyvinti, numatomas biudžetas inovatyviam mokymui, komandiniam
darbui skatinti.

8.4.2.

VPS priemonės taip pat orientuotos į novatoriškų vietos projektų įgyvendinimą, bei naujų
paslaugų bei marketingo būtų diegimą. Šių tikslų bus siekiama įgyvendinant skirtingų
sektorių partnerystės vietos projektus, jungiant mokslo, vietos verslo ir vietos
bendruomenių potencialą, bei plėtojant socialinio kapitalo vystymąsi skatinančias
socialinio verslo priemones. Priemonėse „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ ir
„Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės
skatinimas“ numatyta galimybė bendradarbiauti, taikyti naujus būdus, priemones,
investuoti į naujas technologijas, rinkas ir pan.
VP atrankos procesą VrVVG supranta plačiai ir daugiausia dėmesio skirs ne formaliai
vietos projektų atrankai, o diskusijoms su visais partneriais, rengiant VPS priemonių
taisykles ir atrankos kriterijus, kartu su jais nustatant kokio pobūdžio projektai turėtų būti
vertinami kaip geresni ir inovatyvesni, tai naujas būdas, kuris lems vietos projektų
atrankos inovatyvumą bei dalyvių įsitraukimą į atrankos procesą.
Didžiausia VPS inovacija VrVVG laiko socialinio verslo ir bendradarbiavimo projektus.
Vilniaus r. gyventojai bei organizacijos išsiskiria uždarumu ir pasiskirstymu ne tik pagal
amžiaus bet ir tautybių grupes. Socialinio verslo ar bendradarbiavimo projektų nepajėgs
įgyventi pavieniui nei viena uždara organizacija, todėl daugiausiai dėmesio bus skiriama
partnerių ryšiams atsirasti iki projekto (idėjos generavimo eigoje) ir projekto
įgyvendinimo veiklose. Pavyzdžiui, įgyvendinant bendradarbiavimo projektus, tikimasi
sulaukti bendrų skirtingų amžiaus grupių, socialinių sluoksnių atstovų projektų,
numatomos kooperacijos tarp skirtingų sektorių iniciatyvos.
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Nemaža VrVVG problema – jaunimo įsitraukimas į VPS veiklas, todėl, atliekant VPS
rezultatų aptarimo, viešinimo veiksmus, bus pasitelkiamos daugiau jaunimui patinkančios
el. galimybės (socialiniai tinklai, el. akcijos, konkursai). Įgyvendinant „minkštuosius“
vietos projektus, tikimasi pritraukti Vilniaus r. gyvenančių ir sėkmingai veikiančių
(žymių) žmonių, tai viena iš inovatyvių viešinimo bei gyventojų aktyvinimo priemonių
bei strategija „geras pavyzdys – užkrečiama“.
Be to, ypatingai svarbi paslaugų sritis, VrVVG siekis, skatinant socialinį verslą netik
išplėsti galimų socialinių paslaugų tinklą, bet ir padidinti teikiamų paslaugų kokybę bei
išskirtinumą. Šiems tikslams pasiekti bus išnaudojamos visos patyriminio mokymo,
praktinių pavyzdžių demonstravimo bei apčiuopiamų rezultatų testavimo metodai.
8.5.

Integruoto požiūrio principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
VrVVG parengta VPS atitinka integruoto požiūrio principą, nes tai skirtingų sektorių
plėtrą apjungianti strategija.
Rengdama VPS VrVVG atliko socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kultūrinės savo
atstovaujamos teritorijos situacijos analizę naudojant Lietuvos Statistikos departamento,
Vilniaus r. savivaldybės interneto tinklalapio skiltyje „Aplinkos apsauga“ viešai
skelbiamus duomenis bei informaciją, ypatingą dėmesį skirdama aplinkosaugos požiūriu
opioms veikloms. Gilesnei analizei pasitelkiant seniūnijų disponuojamą informaciją,
Vilniaus r. veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus r. savivaldybės
įgyvendinamų projektų iniciatyvų informaciją. Siekdama sustiprinti teigiamą VPS
priemonių poveikį teritorijai, VrVVG atsižvelgė ir į VPS rengimo etape gautą informaciją
bei išsakytus skirtingų sektorių atstovų poreikius bei lūkesčius.

8.5.1.

Atsižvelgiant į gautą informaciją ir siekiant sinerginio efekto, buvo pasirinktos tokios
VPS priemonės leisiančios gyventojams, siekiantiems prisidėti prie socialinių,
ekonominių, aplinkosaugos ir kultūros situacijos gerinimo bei daugiasektorinio
(integruoto) požiūro formavimo, pvz.: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
(priemonės kodas LEADER-19.2-SAVA-1); „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų
rėmimas“ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-6); „Parama investicijoms į kaimo gyventojams
svarbius viešuosius objektus “ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-7) ir kt. (Žr. 9 lentelę „VPS
priemonių ir veiklos sričių aprašymas“).

Sukonstruotas VPS įvairių priemonių rinkinys sudarys sąlygas vientisam VPS
įgyvendinimui, t.y. apjungiant gebėjimus bei išteklius, poreikius ir galimybes siekti
bendro sinerginio efekto, tvaraus socialinio bei tradicinio verslo vystymo ir integruotos
plėtros, šiuo siekiu VrVVG analizavo daugelį Europos Komisijos pranešimų, gairių
verslą vystyti siekiantiems asmenims114. Tvarus ir atsakingas verslas (socialinis bei
tradicinis) atsispinti tiek socialinio verslo priemonėje LEADER-19.2-SAVA-1, skirtoje
NVO ir privataus verslo atstovų socialinio verslo iniciatyvoms, tiek tradicinio verslo
priemonėse, orientuotose į ne žemės ūkio ir žemės ūkio veiklų vystymą įgyvendinat
priemones „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2.6, „Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2114

http://ec.europa.eu/small-business/most-of-market/environment-business/index_lt.htm
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SAVA-5), priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2.4).
Siekiant, kad VPS numatyta veikla ir projektai būtų susieti į bendra visuma tiek VrVVG
teritorijos, tiek rajono, tiek regiono atžvilgiu, buvo atliktas VPS priemonių palyginimas
su Vilniaus rajono savivaldybės 2016–2023 metų strateginiu plėtros planu ir ES Baltijos
jūros regiono strategija (Žr. 7 lentelę „VPS sąsaja su VrVVG teritorijos strateginiais
dokumentais ir ESBJRS“).
Rengiant VPS ir atliekant gyventojų apklausas, kad išsiaiškinti poreikius, daug dėmesio
buvo skiriama metodams. Buvo taikytas ne tik anketavimas, kuris ne visais atvejais gali
parodyti tikruosius poreikius, bet ir atskirų grupių susitikimai, fokusuotos grupės,
smegenų šturmo ir kt. metodai. VPS rengimo dalyviai nevienareikšmiškai pasisakę už
socialinių paslaugų spektro ir jų kokybės plėtrą bei piktžaizdžių (priklausomybių,
nedarbo, valkatavimo) identifikavimą ir jų matymą. Tačiau konkretinant užduotis iki
priemonių formulavimo ar projektų idėjų aptarimo, vis tik daugelis pasisakė dėl
laisvesnių galimybių reaguoti į galimus pokyčius:
ekonominius, socialinius,
aplinkosaugos, kultūros, geografinius bei politinius. Vilniaus r. savo problematika nėra
išskirtinis, nebent tuo, kad didžiulę įtaką turi Vilniaus miestas, ir ne tik savo privalumais
ir pasiūla, bet ir atsinešamomis problemomis, tokiomis, kaip jaunimo įtraukimas į
priklausomybę, lošimus, narkomaniją, nusikalstamų grupių veikas. Bet kartu Vilniaus r.
teritorija besišliejanti prie Vilniaus miesto yra skirtinga nuo gilesnių, labiau nutolusių
vietovių. Atsižvelgiant į sukauptą patirtį bei informaciją, visų galimų dalyvių poreikius,
buvo sukonstruotas priemonių planas.
principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Jau buvo minėta, kad VrVVG pasirinktomis priemonėmis / veiklos sritimis numatomas
kaimo vietovių plėtros suderinamumas, tolygus ekonominis, aplinkosauginis, tiek ir
socialinis bei kultūrinis poveikis. Įgyvendinant VPS veiksmus daug dėmesio bus skiriama
vietos projektų rezultatyvumui ir vietos projektų turinio derėjimui su bendraisiais VPS
(netiesiogiai su rajono, regiono strateginiais dokumentais), bei indėlio į bendruosius /
horizontalius Lietuvos kaimo plėtros politikos tikslus.

8.5.2.

Šiems tikslams pasiekti ir didžiausiai galimai naudai VrVVG teritorijoje gauti numatytas
priemonių ir veiklos sričių įgyvendinimo planas atskirais etapais, t. y. planuojami 8
kvietimai teikti vietos projektų paraiškas (7 kvietimai numatyti kiekvienais VPS
įgyvendinimo metais pradedant nuo 2016 m. ir, atsižvelgiant į VPS finansinį planą, 8
kvietimas yra suplanuotas papildomai (jis bus vykdomas atsižvelgiant į pagal visas VPS
priemones / veiklos sritis sutaupytas (nepanaudotas) lėšas). Kvietimai bus skelbiami
atskiroms priemonėms / veiklos sritims, siekiant tarpusavyje susietai spręsti įvairių
sektorių problemas (Žr. 10 lentelę „VPS įgyvendinimo veiksmų planas)“. VPS
įgyvendinimo veikslų planas parengtas atsižvelgiant į tai, kad per VPS įgyvendinimo
laikotarpį gali įsikurti nauji potencialūs pareiškėjai, kuriems pirmieji kvietimai bus per
ankstyvi, tačiau dėl to jų numatomos įgyvendinti idėjos negali būti laikomos
blogesnėmis. VrVVG konstruodama priemonių biudžetą ir jų įgyvendinimo planą,
atsižvelgė į galimų vietos dalyvių kūrimosi pokyčius, į atskirų vietovių pasirengimo ir
projektinės brandos lygį, todėl visiems vietos veikėjams, siekiantiems įgyvendinti vietos
projektus, sudarytos sąlygos prisijungti įvairiuose VPS įgyvendinimo etapuose ir pasiekti
geriausią rezultatą.
Siekiant efektyvaus VPS įgyvendinimo, bus vykdomas darbas su potencialiais ir
paraiškas teikiančiais VrVVG teritorijos gyventojais. Tikslingą lėšų panaudojimą
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užtikrins VPS įgyvendinimo metu vykdoma nuolatinė stebėsena (Žr. 13 lentelę „VPS
įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena“).
8.6.
8.6.1.

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Dalyvavimas VVG tinkle:
VrVVG VVG Tinklo narė nuo 2007 m. Dvi kadencijas VrVVG pirmininkė Violeta
Jankauskienė buvo VVG Tinklo valdybos nare.
VrVVG reguliairiai dalyvauja VVG tinklo valdybos, visuotiniuose susirinkimuose bei
kituose posėdžiuose su Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros, LR
seimo Kaimo reikalų komiteto atstovais. Aktyviai dalyvaujama VVG tinklo elektroninėje
erdvėje, aptariant su LEADER metodo priemonių įgyvendinimu susijusius klausimus,
vietos veiklos grupių bei jų tinklo problemas, veiklos planus. 2012 m., 2013 m., 2015 m.
birželio mėn. valdybos posėdžiai vyko VrVVG biure (VrVVG-iniciatorius). 2011-2013m.
VrVVG biure vyko Vilniaus regiono VVG susirinkimai, dalinimasis patirtimi (VrVVG –
iniciatorė), 2015m. kovą koordinacinės grupės susirinkimas Vilniaus rajone, Zujūnų k.
Vilniaus rajono VVG atstovaujama ir VVG tinklo VI-ajame projektų atrankos komitete,
LEADER metodo įgyvendinimo koordinavimo grupėje.
VrVVG yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungis (LKBS) narė. Dvi kadencijas buvo
išrinkta į LKBS valdybą. VrVVG organizavo LKBS vykdomo projekto „Kaimo
bendruomenių ir VVG pasiekimai ir projektų idėjos 2013“ išvykstamąją ekskursiją po
Vilniaus rajoną, supažindinant su sėkmingai vykdomais projektais bei LKBS vykdomo
projekto baigiamąją konferenciją Karklėnuose, Vilniaus r.
VrVVG atstovavo VVG Tinklą Lietuvos kaimo tinklo Taryboje.
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos VVG:
1 projektas. Vilniaus rajono VVG buvo koordinatorė projekto „Medinis kultūros kelias”,
kurį įgyvendino kartu su partneriu Šalčininkų r.VVG. Pagrindinis projekto tikslas –
skatinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą, sukuriant turistinį maršrutą, kuris
pritrauktų daugiau turistų į kaimo vietoves, sudarant palankesnes galimybes vystyti
verslą. Projekto įgyvendinimo metu parengti ir išleisti trys informacinė bukletai:
Kultūrinio turizmo maršrutas „Medinė architektūra Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose”,
„Etnografiniai gatviniai kaimai Šalčinikų rajone” bei „Kaimo turizmas ir amatai Vilniaus
rajone”. Informacija prieinama keturiomis kalbomis: lietuvių-anglų bei lenkų-rusų.
Projekto rėmuose taip pat atlikti medinės Tabariškių kapinių koplyčios rekonstravimo
darbai; suorganizuota Tabariškių koplyčios atidarymo šventė. Įsigyti du komplektai
ekspozinicinės ir kompiuterinės įrangos, būtinos tiek partnerių veiklai, tiek maršrutui
reklamuoti ir viešinti; sukurtas maršruto logotipas.
Turizmo paslaugoms rajonuose plėsti įkurta asociacija „Kaimo turizmo ir amatų vystymo
centras”, kurį įsteigė Vilniaus rajono VVG su Šalčininkų rajono VVG. Šiam projektui
buvo skirta 257 634 Lt paramos (VrVVG iniciatorė).
2. projektas. Kartu su partneriais Tauragės r. VVG ir Kęsčių bendruomene „Elbenta”
buvo įvykdytas dar vienas teritorinis projektas „Kulinarinio paveldo panaudojimas
plėtojant kaimo turizmo verslą”. Šiame projekte Vilniaus r. VVG buvo
koordinatorė.Pagrindinis projekto tikslas – skatinanti bendruomenių, kaimo turizmo
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sodybų savininkų, smulkaus verslo atstovų bendradarbiavimą, kuriant konkurencingas
paslaugas bei sudarant prielaidas didesniam vietos gyventojų užimtumui. Šiam projektui
buvo skirta 98130 Eurparamos (VrVVG iniciatorė).
Bendradarbiavimas su kitomis užsienio VVG ar kitomis su vietos plėtros skatinimo
veikla susijusiomis organizacijomis
Projektas. Vilniaus r. VVG kartu su Italų, belgų ir prancūzų VVG parengė bendrą
projektą „Žemės ūkis, valdymas, patirtis (vietinės produkcijos ir paslaugų kokybės
plėtra)”.Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos produkcijos bei paslaugų teikėjų
verslumą, didinant jų konkurencingumą, tuo pačiu keliant reikalavimus produkcijos bei
paslaugų kokybei, didinant paslaugų ir produkcijos žinomumą tarp vartotojų.Šio projekto
kordinatorius – VVG „CastelliRomani e MontiPrenestini“ (Italija). Partneriai: VVG
PaysDesConcrudes (Belgija), VVG PaysDesVoroinnais (Prancūzija) ir Vilniaus r. VVG.
Deja,2012m. vasarą partneriams iš Belgijos buvo nepatvirtinta paraiška dėl per ilgo
numatyto projekto vykdymo termino. Mėginimai rasti kitą partner buvo nesėkmingi, todėl
teko projektą sustabdyti. (dalyvė)
2015-04-08 Vilniaus rajono VVG suorganizavo susitikimą su FERSP
(FirstEuropeanRuralStartupPlatform – Pirmoji Europoje kaimo vietovėms skirta kaimo
platforma) atstovais. Susitikimo tikslas – supžindinti su Kaimo verslumo skatinimo
programos esme ir FERSP vaidmeniu joje, apžvelgti kaimo verslumo skatinimo
programos plėtojimo ir įgyvendinimo perspektyvas Lietuvoje, aptarti galimybę Vilniaus
rajono vietos veiklos grupei tapti viena iš pilotinių VVG, kuri būtų pasirinkta įgyvendinti
bandomąją kaimo verslumo skatinimo strategiją.(iniciatorė)
Vilniaus r. VVG yra surengusi eilę susitikimų, aplankant Vilniaus rajone vykdomus
projektus, su įvairiomis Lenkijos VVG:
2012 m. – LGD9 (iniciatorė);
2013 m. – LGD „LiderDolinaStrugu”(dalyvė);
2014-08-20 LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W., 2015-04-07 LGD Lider w EGO,
LGD Eurogalicja (dalyvė);
estų VVG„MTÜ PAIK”(dalyvė)
principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Įgyvendindama VPS, VrVVG ketina tęsti užmegztus bendradarbiavimo ryšiu su 8.6.1
dalyje minėtais partneriais bei ieškoti naujų partnerių, ypatingą dėmesį skiriant inovacijų
bei socialinio verslo plėtros sritims. Be to, VrVVG ketina ieškoti naujų partnerystės ryšių
mokslo bei žemės ūkio sektoriuose. Naujų partnerių paieška nukreipta į VPS tikslines
sritis ir partnerių indėlis į VPS įgyvendinimą padės kurti didesnę pridėtinę vertę, paremtą
mokslinėmis ir specialistų įžvalgomis.
8.6.2.

Naujų partnerystės ryšių paieška, bei projektų vykdymas priklausys ir nuo VrVVG turimų
išteklių (finansinių, žmogiškųjų, laiko ir kt.) bei galimybių įgyvendinti apčiuopiamas
veiklas per teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus. Bendradarbiavimo
projektų tęstinumui užtikrinti bei naujų projektų idėjų siekiams įgyvendinti ateityje,
numatyti tolimesni kaimo plėtros veiksmai ir bendradarbiavimas per VPS įgyvendinimo
laikotarpį.
Tęsiant tradicinėmis tapusias VrVVG veiklas, planuojama vykdyti bendradarbiavimo
ryšių tąsą su kitomis Lietuvos VVG, organizuoti patirties mainus, mokymus, skirtus
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socialinio ir bendruomeninio verslo pradininkams.
Plėtodama ryšius bei siekdama veiksmų suderinamumo, VrVVG ir toliau ketina dalyvauti
programos „Ledaer“ ir žemdirbių mokymo ir metodikos centro, PREPARE bei ELARD,
Europos Komisijos suburtame Europos kaimo tinklo (European Network
forRuralDevelopment) bei ContactPoint organizuojamuose renginiuose, gerosios patirties
sklaidos konferencijose, mokymuose, susitikimuose, mugėse ir pan.
Visi VrVVG ryšiai su Lietuvos ir užsienio partneriais orientuoti į geresnį VPS
įgyvendinimą, ryškesnius jos rezultatus, kokybę bei pridėtinę vertę Vilniaus rajono
gyventojams ir teritorijai bei indėlį į KPP.
VrVVG,
remdamasi
į
besivystančius
santykius
su
FERSP
(FirstEuropeanRuralStartupPlatform – Pirmoji Europoje kaimo vietovėms skirta kaimo
platforma) atstovais, ketina organizuoti socialinio verslo skatinimo forumą, į kurį ketina
sukviesti kuo platesnį dalyvių ratą (VrVVG iniciatorė).
2015 m. VrVVG apsilankė renginyje Lenkijoje (Suvalkuose), kuriame dalyvavo 6
Lenkijos VVG bei Baltarusijos (Ašmianos) vietos valdžios atstovai. Renginyje buvo
diskutuojama dėl galimo bendradarbiavimo, jo formų bei bendrų tikslų sprendimo būdų
(VrVVG dalyvė).
2015 m. Vilniaus r. savivaldybėje buvo organizuotas susitikimas su Lenkijos vietos
valdžio atstovais iš Varšuvos rajono ir šio rajono VVG dėl galimybių įgyvendinti
bendradarbiavimo projektą, kurios tikslas būtų atgaivinti istorinį maršrutą tarp Varšuvos
ir Vilniaus (VrVVG dalyvė).
VrVVG yra užmezgusi ryšius su Austrijos neformalaus švietimo organizacija. Rengiamas
bendras projektas Erasmus+ (VrVVG- iniciatorė).
8.7.
8.7.1.

Vietos finansavimo ir valdymo principas:
principo laikymasis rengiant VPS
Vietos finansavimo ir valdymo principas – tai subsidiarumo principu ir decentralizavimu
paremtas valdymas ir finansavimas. Įgyvendinant Leader metodą, VVG suteikiama
santykinė autonomija ir atsakingas vaidmuo priimant strateginius vietos plėtros
sprendimus, atrenkant vietos projektus ir paskirstant finansavimą.
VrVVG kaip įvairių sektorių vietos lygmens partnerystė, atstovaujanti pagrindinius
kaimo plėtros dalyvių interesus, savo veikloje rėmėsi novatorišku „iš apačios į viršų“
principu, kurį taikant siekė, kad sprendimai atspindėtų vietos specifiką, būtų kuo mažiau
biurokratizmo.
Rengiant VPS ir numatant jos įgyvendinimo bei lėšų paskirstymo planą, VrVVG
vadovavosi nuostata, kad vietos gyventojai geriausiai žino, ko jiems reikia – tai ir yra
subsidiarumo principo esmė. VrVVG daug dėmesio skyrė kaimo gyventojų ir atskirų
tikslinių grupių poreikių išsiaiškinimui, buvo renkama informacija apie vietos gyventojų
ir organizacijų pageidaujamus įgyvendinti vietos projektus. Todėl priimti strateginiai
sprendimai didele dalimi atspindi kaimo gyventojų lūkesčius.
Siekiant užtikrinti bendruomenių ir kitų organizacijų lyderių ir naudos gavėjų
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bendradarbiavimą VrVVG pelno nesiekiančiuose projektuose (projektus, kuriuos teikia
NVO, VšĮ, savivaldybė ir jos biudžetinės įstaigos) kaip vienus iš svarbiausių atrankos
kriterijų apibrėžė:
 projekto idėjos išvystytos konsultuojantis su vietos gyventojais ir (arba) su
suinteresuotomis organizacijomis (apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir
pan.);
 projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais dalyvaujančiais
projekto veiklose ir besinaudojančiais projekto rezultatais;
 rengiant projektą buvo ištirta rinka ir (arba) atlikta panašias paslaugas ar
gaminius į rinką tiekiančių konkurentų analizė ir (arba) pasirašytos sutartys su
galimais prekių ar paslaugų pirkėjais;
Pažymėtina, kad santykinė VrVVG autonomija priimant svarbiausius vietos plėtros
valdymo ir finansavimo sprendimus, užtikrina vietos plėtros decentralizaciją, kuri reiškia
didesnį sprendimų lankstumą ir reikalingų korekcijų savalaikiškumą, atsižvelgiant į
besikeičiančius poreikius.
Be to, VrVVG daug laiko ir dėmesio skyrė galimų išteklių analizavimui, todėl priemonių
planas orientuotas į nevyriausybines organizacijas, ne pavienius asmenis ar biudžetines
įstaigas, kiek įmanoma suplanuotas bendradarbiavimas ir kooperavimasis į bendrus
projektus. Kartu su vietos valdžios atstovais peržiūrėtos galimos vietos projektų vietos ir
teritorijos, kad vėlesniame etape būtų daugiau galimybių kurtis naujoms organizacijoms,
išnaudojant esamus resursus, o ne investuojant į rekonstravimo ar statybos išlaidas. Taip
pat inventorizuoti kraštovaizdžio privalumai ir trūkumai, siekiant paskatinti, kad
bendruomenių projektais būtų sprendžiamosi ne tik socialinės problemos, bet kartu būtų
imtasi ir kraštovaizdžio sutvarkymo iniciatyvų.
Visi potencialūs vietos projektų vykdytojai buvo plačiai informuojami apie privalomumą
prisidėti prie vietos projektų įgyvendinimo nuosavomis ar skolintomis lėšomis, diskutuota
apie galimybės VrvVVG tarpininkauti pareiškėjams derantis su finansų institucijomis dėl
skolinimo sąlygų. Aptartos konsultacijų dėl rėmėjų paieškos galimybės ir poreikiai.
8.7.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
VrVVG VPS įgyvendinimo plane numatyti įvairūs vietos projektų finansavimo
mechanizmai. Vienas iš finansavimo būdų taikomas privataus verslo projektams, šiuo
atveju paramos lyginamoji dalis sudaro iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, prie kurių
įgyvendinimo pareiškėjai turi prisidėti nuosavu piniginiu įnašu. Kitas mechanizmas
naudojamas ne pelno projektams, kurių paramos intensyvumas gali siekti iki 80 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų ir sudaryta galimybė prie vietos projekto įgyvendinimo
prisidėti ne tik piniginiu įnašu bet ir savanorišku darbu.
Bendruomeninio ar NVO verslo projektai, remiami specifiškai – nors jie priskiriami prie
pelno siekiančių projektų, tačiau dėl poreikio skatinti socialinio verslo plėtrą, jiems
taikomos finansavimo sąlygos atitinka ne pelno projektų finansavimo mechanizmą.
Partnerystėje įgyvendinami vietos projektai sudaro galimybę apjungiant partnerių
išteklius, siekti bendrų vietovės plėtros tikslų. Pavyzdžiui, savivaldybei nuosavybės teise
priklausančiose patalpose ar erdvėse bendruomenių ar NVO organizacijos,
įgyvendindamos vietos projektus, gali pagerinti esamą infrastruktūrą, o savivaldybė, savo
ruožtu, gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu
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VrVVG numatytos VPS priemonės, skatinančios įvairias vietos plėtros dalyvių bendras
iniciatyvas, tai priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų
aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“, priemonė „Viešųjų
erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“, priemonė „Bendruomenių ir kitų
pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“.
Dar vietos projektų rengimo stadijoje VrVVG ketina daugiausiai dėmesio skirti
konsultacijoms, susijusioms su vietos projektų finansavimo paieškomis. Šiuo tikslu
VrVVG derina savo veiksmus su Vilniaus rajono kredito unija, kitomis finansų
institucijomis, galinčiomis kredituoti vietos projektų vykdymą kuo mažesnėmis
skolinimo palūkanomis. Taip pat vietos projektų vykdytojams bus pristatomos finansų
inžinerijos galimybės, teikiamos iš kitų ES fondų (parama startuoliams ir kt.).
Be to, VrVVG skirs išskirtinį dėmesį vietos projektų vykdytojų konsultavimui dėl rėmėjų
paieškos, pradedant socialinio verslo projektus ir aptariant galimybes vykdyti veiklas
padėsiančias „išgyventi“ be papildomų finansinių injekcijų.
Horizontalieji principai ir prioritetai:
8.8.
Jaunimas:
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 metų kovo 10 d publikuotomis
metodinėmis gairėmis institucijoms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams „Lyčių
lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimas ES struktūrinės paramos
investicijose“ jaunimas įvardijamas kaip tikslinė grupė, patirianti diskriminaciją. Todėl
VrVVG buvo nutarta rengiant VPS ypatingą dėmesį skirti šios tikslinės grupės įtraukimui
į bendrus strategijos kūrimo veiksmus.
Siekdami įtraukti jaunimą ir jaunus asmenis atliekant rajono socialinės, ekonominės ir
aplinkos situacijos analizę ir formuojant SSGG teiginius ir plėtros poreikius
organizavome skirtingus darbo metodus.

8.8.1.

Jauni asmenys buvo įtraukti atliekant socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos
ir SSGG analizę:
2014 m. birželio – liepos mėnesiais buvo organizuota 15 informacinių susitikimų tema
„2014–2020 finansavimo perspektyvų apžvalga, pradinių idėjų, galimybių aptarimas“
atskirose Vilniaus rajono teritorijose, kuriose dalyvavo jaunimas iki 29 metų amžiaus (žr.
5.2.4 priedą). Susitikimų metu buvo aptariamos jaunimui VrVVG teritorijoje kylančios
problemos, jiems svarbios temos, surinkta informacija, panaudota VrVVG teritorijos
stiprybėms ir silpnybėms bei grėsmei (Žr. SSGG 3.4.6 eilutę) apibūdinti. Susitikimai su
mokyklinio amžiaus jaunimu ir studentais buvo organizuojami Vilnaius r. mokyklų
patalpose, į kurias susirinkdavo jaunimas. Susitikimuose dalyvavo tokios jaunimo
organizacijos kaip „Sužionių bendruomenė“, „Hobby Folk“, „Bokšas“, “Nemenčinė“,
Vilniaus rajono ugniagesių savanorių draugija, „Ave.Ko“, Karvio jaunimo centras,
Mickūnų jaunimo bendruomenė, Maišiagalos jaunimo sakralinio choro nariai ir kt.
Jaunimas buvo įtrauktas nustatant VrVVG teritorijos jaunų asmenų poreikius ir
jiems suteikinat prioritetus:
Pristačius naujojo laikotarpio perspektyvas dalyvių buvo prašyta apgalvoti, kaip jas būtų
galima pritaikyti jaunimo problemoms spręsti ir poreikiams įgyvendinti. Kiti
informaciniai susitikimai, kurie buvo organizuoti 2015 vasario mėn. buvo skirti situacijos
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analizei atskleisti ir idėjoms generuoti taikant „Smegenų šturmo“ metodą. Šių
informacinių susitikimų metu jaunimas, atstovaudamas skirtingus interesus (sporto,
menų, jaunimo užimtumo ir kt.) išsakė savo idėjas ir lūkesčius bei nuogastavimus (žr.
5.2.4 priedą). Ši informacija panaudota formuluojant prioritetus, priemones ir veiklos
sritis.
Papildomai poreikiams tirti buvo surengtos tikslinės fokusuotų grupių susitikimai, kurių
metu jaunimas galėjo dalinti mintimis bei sustiprinti ankstesnes pozicijas dėl idėjų,
siekiamų veiklų, lūkesčių, o šios informacijos pagrindu vėliau buvo strukturizuojami
prioritetai. Fokusuotų grupių metu moderatoriai koordinavo, kad diskusijos vyktų
kryptingai, jaunimas koncentruotųsi ne tik į dabartį, bet modeliuotų ateities vizijas,
strateguotų tolimesnei perspektyvai. Fokusuotų grupių metu labaiu išryškėjo jaunimo
siekiai kurti turiningą laisvalaikį, saugią aplinką, mažinti priklausiomybių riziką ir
grėsmes, šalinti padarinius, suteikti galimybes veikti tiek savarankiškai, tiek
bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, verslu, bendruomenėmis.
Daug poreikių jaunimas pateikė minėtos anketinės apklausos metu, tačiau gilesnės (gyvos
diskusijos) suteikė poreikiams mastą. Vienas labiausiai pasiteisinusių metodų, siekiant
įtraukti jaunimą į VrVVG VPS rengimo procesą – mišrių grupių (verslo, vietos valdžios,
skirtingų socialinių grupių ir jaunimo) diskusijos bei veiksmų projektavimo renginiai. Šie
veiksmai buvo atliekami po kiekvieno informacinio renginio.
Vilniaus rajone gyvenantys jauni asmenys iki 40 metų dalyvavo informaciniuose
renginiuose kartu su kitais asmenimis, taip pat ši amžiaus grupė dalyvavo anketinėje
apklausoje, t.y. pildė situacijos ir poreikių tyrimo anketas. Pagal anketų rezultatų
apibendrinimą matyti, kad apklausoje dalyvavo jaunimas ir jauni asmenys nuo 18 iki 25
metų (11 proc. visų respondentų) ir nuo 26 iki 40 metų (46 proc. visų respondentų). Iš
gautų duomenų galima matyti, kad jaunimas iki 29 metų ir jauni žmonės iki 40 metų
sudarė daugiau nei pusę apklausoje dalyvavusių respondentų.
Į Jaunų asmenų situacijos analizę, poreikius atsižvelgta VPS priemonėse, veiklos
srityse bei planuojant lėšas joms įgyvendinti:
Informacinių, fokusuotų grupių susirinkimų metu surinkti duomenys ir anketų duomenys
buvo apibendrinti ir atsižvelgiant į juos, numatytos VPS priemonės, jų veiklos sritys bei
joms įgyvendinti planuojamos lėšos, į kurių įgyvendinimą bus įtraukiamas jaunimas iki
29 metų ir jauni žmonės iki 40 metų amžiaus. Horizontalus prioritetas – Jaunų žmonių
įtrauktis numatyta kaip vienas iš atrankos kriterijų vertinant vietos projektų paraiškas
(pozityvioji diskriminacija).
 VPS numatyta priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas: LEADER19.2-SAVA-1), priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų
aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (kodas: LEADER19.2-SAVA-6) ir priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų
verslumo ir partnerystės skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5), kuriose
numatoma galimybė jaunimo organizacijoms savarankiškai, ar jaunimui
bendradarbiaujant ir (arba) dalyvaujant bendruomenių, kitų NVO veikloje, teikti
paraiškas socialinio verslo kūrimo ir vystymo iniciatyvoms. Jauni asmenys numatyti
galimais pareiškėjais, o priemonės apraše apibūdinta jaunimui svarbi galimų vietos
projektų tematika.
 VPS priemonėje „Parama investicijoms į kaimo gyventojams svarbius viešuosius
objektus “ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-7) jaunimas numatytas ne tik galimais
paraiškų teikėjais bet ir tiksline naudos gavėjų grupe, tad VrVVG teritorijos
organizacijų projektai turės numatyti tikslus, orientuotus į jaunus asmenis.
 „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2.6) priemonės veiklos sritis „Parama ne
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žėmės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2.) skirta
jaunimes asmenims nuo 18 iki 40 metų, ja planuojama paskatinti jaunų asmenų verslo
kūrimą, ypatingai skatinant jaunimą iki 29 metų ir jiems suteikiant pirmumą.
„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas
LEADER-19.2-4.2) atrankos kriterijų rinkinyje numatytas prioritetas jauniems
asmenims iki 40 metų.
VPS priemonių ir veiklos sričių nuostatos sudaro puikias sąlygas jaunimui imtis
savarankiškos iniciatyvos, burtis į organiozacijas ar kurti naujus verslus, inovatyvias
veikals ir kt. Planuojant priemonių ir veiklos sričių biudžetus, atsižvelgta į jaunimo
poreikius, VrVVG teritorijos dydį ir organizacijų, veikiančių joje skaičių ir sudarytas
sąlygas didesnei paramos lėšų sklaidai. Atsižvelgiant į tai, kad VrVVG teritorija
sudaryta iš 23 seniūnijų, kuriose veikia įvairios organizacijos dirbančios su jaunimu ar
jaunimo organizacijos, bei į poreikį skatinti jaunus asmenis imtis savarankiško verslo
ir prisidėti prie darbo vietų kūrimo bei socialinių problemų sprendimo, priemonių ir
veiklos sričių rinkinys VPS yra pakankamas bei užtikrinantis plačias galimybes ir
veiklų įvairovę.

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Siekdami laikytis šio principo visuose VPS įgyvendinimo etapuose, VrVVG numatė
tokius veiksmus:

Organizuojant VVG valdymo organo darbą.
VrVVG valdyboje išrinkti 8 asmenys iki 40 m. amžiaus, t.y. daugiau nei 53 proc. visų
valdybos narių, vienam iš jų 25 m.. Tokį jaunimo atstovavimo balansą VrVVG valdymo
organe, turinčiame sprendimų priėmimo teisę, planuojama išlaikyti visą VPS
įgyvendinimo laikotarpį.

8.8.2.


Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas.
Atsižvelgiant į apklausos rezultatus ir į susitikimų, fokus grupių diskusijų metu gautą
informaciją, taip pat į tai, kad pastaraisiais metais jaunų žmonių mažėja, VrVVG į VPS
įtraukė priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse pradėti“, kuri skirta mažinti jaunų žmonių migracijai iš kaimo vietovių
remiant smulkių verslų kaime pradžią bei sudarant galimybes kurtis jaunoms šeimoms,
vadovaujantis modeliu VERSLAS + ŠEIMA = GYVENAMOJI VIETA. Pagal šią
priemonę / veiklos sritį paramos galės kreiptis jauni žmonės iki 40 m., o jei paraišką teiks
asmuo iki 29 m., jam bus suteikiamas pirmumas vietos projektų atrankos etape (balų
sistema).

Atrenkant vietos projektus. Tam tikrose VPS priemonėse jaunimui taikoma
pirmenybė atrenkant vietos projektus:
Priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir
pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ atrankos kriterijus „didesnis
socialiai pažeidžiamos grupės arba jaunimo atstovų iki 29 m. įtraukimas į projekto veiklų
vykdymą“.
Priemonės „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ atrankos kriterijus
„projekto tikslinės grupės vaikai ir jaunimas iki 29 m.“.
Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ atrankos kriterijus „paraišką teikia ūkininkas
(fizinis asmuo) jaunesnis kaip 40 m. amžiaus arba privatus juridinis asmuo, kurio
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darbuotojų amžiaus vidurkis yra mažesnis kaip 40 m.“.

Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo
stebėseną ir vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo skatinimo veiklas.
Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvinimu, į planuojamus organizuoti
informacinius, konsultacinius renginius bus įtraukiamas jaunimą iki 29 m., ir jauni
asmenys iki 40 m. Taip pat planuojamos konsultacijos dėl jaunimui ir jauniems asmenims
aktualių mokymo renginių temų. Organizuojamos diskusijos mišriose (skirtingų sektorių,
amžiaus grupių ir kt.) grupėse, lankomieji vizitai į sėkmingai veikiančia organizacijas.
8.9.

Kultūra:
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS
Įvairiapusiai veiksniai, lemiantys artimesnius tarpsektorinius ryšius VrVVG teritorijoje,
siejami su kultūros tęstinumo užtikrinimu, jos nuolatiniu formavimusi. VrVVG nagrinėjo
kultūros situaciją rajone kaip vieną iš tikslinių sričių rengiant VPS.
Vilniaus rajono kultūros ir meno srities atstovai bei bendruomenės aktyviai dalyvavo
rengiant Vilniaus rajono 2016–2023 m. VPS, analizuojant kultūros situaciją rajone ir
numatant kultūros plėtros priemones. Kultūros tema buvo diskutuojama informacinių
renginių metu, buvo aptariama, kaip plėtoti partnerystę tarp kultūros filialų ir
bendruomenių, kaip organizuoti bendras veiklas, kadangi tiek kultūros centrų filialų, tiek
bendruomenių veiklose dalyvauja tie patys žmonės. Buvo aptarta bendrų projektų
galimybė.

8.9.1.

Atliekant rajono situacijos analizę taip pat buvo nagrinėjama kultūros situacija rajone:
apžvelgti veikiantys kolektyvai, tradicinės šventės, nevyriausybinės kultūros srities
organizacijos, veikiančios kultūros įstaigos. Remiantis viešai prieinama arba
bendruomenių pateikta informacija buvo analizuojamos rajono kultūros situacijos
stiprybės ir silpnybės. Kaip vienas iš svarbių plėtros poreikių buvo identifikuotas poreikis
„Remti kaimo bendruomeninių ir kitų NVO iniciatyvas, nukreiptas į savanorystės
plėtojimą, krašto kultūros tradicijų išsaugojimą, turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio
galimybių gerinimą“.
Atsižvelgiant į tai VrVVG numatė įgyvendinti priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų
rėmimas“, kurios tikslas – remti kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvas, vienyti
įvairių amžiaus ir socialinių grupių kaimo žmones ir organizacijas, skatinti jų bendravimą
ir bendradarbiavimą, ugdyti gyventojų kultūrinį ir pilietinį potencialą.
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS:

8.9.2.

Vykdant veiklas, susijusias su vietos gyventojų aktyvinimu į planuojamus organizuoti
informacinius, konsultacinius renginius įtrauksime ir rajono kultūros centro filialų,
bibliotekų darbuotojus, kitus menininkus, ar su kultūra susijusius asmenis.
Kultūros atstovus taip pat įtrauksime ir į apklausas dėl mokymų poreikio ir atsižvelgiant į
išsakytą poreikį organizuosime mokymus temomis, susijusiomis su kultūros plėtra.
Pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir
pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ numatyta remti veiklas, susijusias
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su bendruomenių kultūrinės tapatybės, kūrybingumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo
puoselėjimu:
 parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui;
 parama kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų rėmimui;
 parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;
 parama kultūrinių, socialinių iniciatyvų kūrimuisi ir veiklų vykdymui;
 parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime
didinimui.
8.10.

Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus):
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS
Darnus vystymasis – tai ekonominio planavimo požiūris, kuriuo skatinamas ekonominis
augimas ir plėtra, tačiau taip pat saugant aplinkos kokybę ateinančioms kartoms.
Rengdama VPS, VrVVG analizavo savo veiklos teritorijos gamtos išteklius. Buvo
surinkta ir apibendrinta informacija apie VVG teritorijos kraštovaizdį, biologinę įvairovę,
saugomas teritorijas, taip pat buvo nagrinėjama vandens kokybė, teritorijoje naudojami
atsinaujinantys ištekliai, ekologinio ūkininkavimo paplitimas ir kt. Šiai informacijai
surinkti buvo naudojamasi Lietuvos Respublikos žemės fondo, Ekoagros, visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaitų, Vilniaus r. savivaldybės parengtų dokumentų ir kt.
duomenimis (žr. 2.6. skyrių „VVG teritorijos gamtos išteklių analizė“).
Taip pat buvo siekiama nustatyti, su kokiomis aplinkosauginėmis problemomis susiduria
VVG teritorijos gyventojai, koks jų požiūris į aplinkos apsaugos svarbą.

Atsižvelgiant į darnaus vystymosi sampratą numatytos sekančios VPS priemones ir
veiklos sritis, kurios turės teigiamos įtakos darniam vystymuisi:
 Priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ – įgyvendinant socialinio verslo
iniciatyvas, aktyvinama ir skatinama vietos bendruomenė, o jos komerciniai veiksmai
nukreipiami visuomenės labui, socialiai draugiškai aplinkai kurti. Šios priemonės
8.10.1.
poveikis, ne tik socialinės aplinkos bei situacijos gerinimas, bet ir gyvenamosios
aplinkos pritaikymas. Ši priemonė apima visus darnaus vystymosi aspektus.
 Priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir
partnerystės skatinimas“ – šiai priemonei tenka didžiausi iššūkiai, kadangi,
projektuose numatomi bendradarbiavimo tarp skirtingų sektorių veiksmai, ypač
mokslo, naujų technologijų, inovacijų srityse, kooperuojantis vietos bendruomenei,
verslo subjektams, pasitelkiant mokslo atstovus.
 Priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir
pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ – gali turėti tiesioginės
teigiamos įtakos darniai plėtrai, kadangi pagal ją potencialiai remiamos
aplinkosauginės, kraštovaizdžio gerinimo iniciatyvos.

VPS priemones ir veiklos sritis, kurios yra neutralios darniam vystymuisi:
 Priemonės „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.
 Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritys „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse pradėti“, „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir
Priemonės „Investicijs į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio
produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtra“. Šios priemonės orientuotos į
pelną ir investicijas, tačiau, pagal šias priemones / veiklos sritis vienas iš specialiųjų
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reikalavimų pareiškėjams numato, kad paramos paraiškoje turi būti patvirtinta, kad
teikiamo projekto veikla neturi neigiamo poveikio aplinkai.
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Visuose VPS įgyvendinimo etapuose ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad vietos
projektai neturėtų neigiamos įtakos VrVVG teritorijos darniam vystymuisi ir jos aplinkos
būklei, kad į projektų atrankos procesus būtų kuo aktyviau įtraukiami asmenys, turintys
gebėjimų darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos srityje, kad projekto vykdytojams būtų
teikiama metodinė pagalba.
Teikiant vietos projektų paraiškas vietos projektų pareiškėjų bus prašoma aprašyti vietos
projekto atitiktį darnaus vystymosi principui ir atsakant į šiuos klausimus:
 ar projekto veiklose nenumatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus
vystymosi principų įgyvendinimui;
 ar projekto veiklose numatyti veiksmai ir priemonės, kuriomis bus vykdoma
neigiamo poveikio aplinkai prevencija;
 ar projektas ir planuojamos vykdyti veiklos iš esmės neprieštarauja ES bei
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatoms;
 ar projekto veiklos nepažeidžia aplinkos apsaugos reikalavimų ir jose nėra
numatytos investicijos, kurios galėtų turėti kokią nors įtaką aplinkosaugai;
 ar projekto veiklose planuojami veiksmai ir investicijos nedaro neigiamos įtakos
8.10.2.
sprendžiant socialines bei ekonomines problemas;
 ar projekto veiklomis siekiama aktyvinti projekto dalyvius ieškant galimų
socialinių bei ekonominių problemų sprendimų konkrečiose kaimo vietovėse
prisidedant prie nedarbo, skurdo arba socialinės atskirties mažinimo;
 ar projektas neprieštarauja darnaus vystymosi nuostatoms regionų plėtros srityje,
vadovaujantis Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategija, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575.
Kvietimų teikti paraiškas etape ypatingai akcentuosime tai, jog įgyvendinamų projektų
veiklos, turinčios aiškios neigiamos įtakos – nepriimtinos Vilniaus rajono VVG teritorijos
darniam vystymuisi ir aplinkos kokybei. Šis principas bus viešinamas ir kvietimų teikti
paraiškas informacijoje ir kontroliuojamas jo laikymasis įgyvendinat vietos projektus.
VPS rezultatų sklaidos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu bus
akcentuojama būtinybė laikytis darnaus vystymosi principo ne tik rengiant vietos
projektus, juos įgyvendinant, bet ir užtikrinant jų priežiūrą. Projektų vykdytojams ir
potencialiems pareiškėjams bus akcentuojama būtinybė, jog projektų veiklos padėtų
spręsti socialines ir ekonomines problemas, prisidėtų prie nedarbo, skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo.
8.11.

Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS

Lietuvoje pasiekta pažanga įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybes. Tačiau daugelis
darbo rinkos rodiklių (nedarbo, skurdo lygis, darbo rinkos susiskaidymas į „vyrškas“ ir
8.11.1.
„moteriškas“ profesijas, gaunamas atlygis už darbą, vaikų auginimas ir kt.) rodo, kad
praktikoje vyrų ir moterų padėtis skiriasi. Lygios galimybės yra viena iš ES
horizontaliųjų sričių, todėl į ją privaloma atsižvelgti taip pat visais ES struktūrinės
paramos etapais – užtikrinti moterų ir vyrų lygybę ir lyčių lygybės principo įgyvendinimą
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visose srityse ir nediskriminavimą dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba
tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos gaunant paramą ir (arba)
naudojantis jos rezultatais. Naujuoju 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu lyčių
lygybės ir nediskriminavimo principai išlieka tarp svarbiausių ES struktūrinių ir
investicinių fondų horizontaliųjų prioritetų. Horizontalumas reiškia, kad lyčių lygybės ir
nediskriminavimo prioritetas gali ir turi būti įgyvendinami visose srityse115.
Vertinant vyrų ir moterų lygių galimybių ir diskriminavimo aspektus, pripažįstama, kad
vyrai ir moterys neturi vienodų sąlygų naudotis visuomenės ištekliais ir galimybėmis.
Todėl naujoje VPS numatomos priemonės, leidžiančios integruoti lygių galimybių ir
nediskriminavimo aspektus. Rengiant VPS, VrVVG iniciavo tikslinių grupių, kurios
šiame procese galėjo būti mažiau girdimos, įtrauktį. Anketinėje apklausoje, darbo grupių
susitikimuose buvo sudarytos galimybės dalyvauti visiems rajono gyventojams,
nepriklausomai nuo tautinės kilmės, religinių įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties ar
lytinės orientacijos, kviečiant atvirai išsakyti savo ar atstovaujamos grupės nuomonę,
poreikius, siūlymus, pastabas. VrVVG tai viena aktualiausių temų, kadangi Vilniaus
rajono teritorija išsiskiria tautų, tikėjimų, kalbų margumu iš kitų Lietuvos vietovių.
VPS rengimo metu lygių galimybių ir nediskriminavimo horizontalusis prioritetas
įgyvendintas VPS nustatytuose priemonėse ir veiklos srityse, išlaikant lyčių balansą,
atvirumo ir lygiateisiškumo principus, užtikrinančius galimybę dalyvauti ir
diskriminavimą patiriančių grupių atstovams bei mažinti diskriminacijos lygį naudojantis
VPS priemonių teikiamomis galimybėmis.
Be to, formuojant VrVVG kolegialų valdymo organą (valdybą), taip pat buvo išlaikyta
lyčių pusiausvyra, valdybos veikloje dalyvauja 6 moterys (40 proc.) ir 9 vyrai (60 proc.).
Pažymėtina, kad skirtingai nuo kitų VVG, VrVVG patiria sunkumų dėl moterų
įtrauktiems į LEADER veiklą.

115

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioriteto įgyvendinimas ES struktūrinės paramos investicijose. Metodinės gairės
institucijoms, pareiškėjams ir projektų vykdytojams, LR Finansų ministerija, 2014
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VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
VPS įgyvendinimo etape ypač didelis dėmesys bus skiriamas teigiamam šio principo
įgyvendinimo poveikiui planuoti ir vertinimo bei stebėsenos metu matuoti. VPS
priemonėse suplanuotas kryptingas išteklių ir priemonių panaudojimas dabartiniai vyrų ir
moterų lygių galimybių padėčiai rajone keisti. Numatyta projektų vertinimo procese
akcentuoti šį principą.
Vertinant vietos projekto atitiktį lygių galimybių sričiai numatoma atsižvelgti į tai:






8.11.2. 


ar vietos projekte numatytos veiklos ir veiksmai nedaro neigiamos įtakos lyčių
lygybės principo įgyvendinimui;
ar vietos projekte numatytos veiklos ir veiksmai nedaro neigiamos įtakos
nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo,
amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principo įgivendinimui;
ar planuojamos vykdyti vietos projekto veiklos nepažeidžia Lietuvos Respublikos
lygių galimybių bei Lietuvos Respublikos vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo ir
jose nenumatyti veiksmai prieštaraujantys šių įstatymų nuostatoms;
ar neribojamos vienodos galimybės vyrams ir moterims dalyvauti vietos projekto
veiklose ir naudotis projekto rezultatais;
ar neribojamos vienodos galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, religijos
arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos atstovams dalyvauti vietos
projekto veiklose ir naudotis projekto rezultatais;
ar vietos projekte ir planuojamose vykdyti jo veiklose nenumatyti apribojimai, kurie
gali arba galėtų būti siejami su lygiomis galimybėmis;
ar planuojamos vykdyti projekto veiklos padės arba gali padėti spręsti su lyčių
lygybe ir nediskriminavimu susijusias problemas, ar neprisidės prie šių problemų
aštrinimo;
ar rengiant vietos projektą arba planuojant jį įgyvendinti ketinama imtis kokių
papildomų veiksmų padėsiančių socialiai atskirtoms grupėms naudotis projekto
veiklų rezultatais (pvz. informacija apie projektą bus pateikiama neįgaliesiems
prieinama forma, projekto komandai bus suorganizuotas trumpas seminaras-paskaita
apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimus ir pan.).

Organizuojant VVG administracijos darbą – VVG administracijos komanda bus
formuojama nepažeidžiant vyrų ir moterų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo
dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių
pozityvią diskriminaciją, kuri leidžiama įgyvendinant VPS), šeimyninės padėties, lytinės
orientacijos. Nustatyti privalomi reikalavimai VPS 13.2 dalyje VVG administracijos
darbuotojams nepažeidžia minėtų principų.
Organizuojant VVG valdymo organo darbą – į VVG valdybą atitinkamai moterų ir vyrų
lygių galimybių principui įtrauktos moterys ir vyrai. Tokiu būdu jiems sudarytos lygios
galimybės atstovauti tiek moteris, tiek vyrus, priimant sprendimus ir įgyvendinant
veiklas, priskirtas VVG valdymo organo funkcijoms. VVG įsipareigojo užtikrinti VVG
valdyboje deramą įvairaus amžiaus asmenų ir jų lyčių santykį, t.y. ne mažiau kaip 35
proc. VVG tarybos narių bus iki 40 m. amžiaus jų išrinkimo į VVG valdybą dieną.
Numatoma galimybė įvairias gyventojų grupes atstovaujančioms asocijuotoms
struktūroms dalyvauti VP atrankos posėdžiuose. Renkant į VVG valdybos narius kliūtimi
negalės būti tautinė kilmė, religija ar įsitikinimai, negalia, šeimyninė padėtis, lytinė
orientacija.
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Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas – VVG administracija su visų kvietimų
sąlygomis ir dokumentacija sudarys galimybes susipažinti tiek moterims, tiek vyrams,
taip pat įvairios tautinės kilmės, skirtingos religijos ar įsitikinimų, turintiems negalią,
skirtingo amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos asmenims.
Tvirtinant VP – Moterų ir vyrų dalyvavimas VVG valdymo organe, priimant sprendimus
dėl VP finansavimo, užtikrins moterų ir vyrų interesų atstovavimą. Bus sudaryta
galimybė VP pareiškėjams nepriklausomai nuo lyties, tautinės kilmės, religijos ar
įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pristatyti VP
paraiškas projektų atrankos posėdžiuose, tvirtinant VP. VP vykdytojai savo ruožtu VP
paraiškoje turės įsipareigoti, kad įgyvendindami VP, nepažeis moterų ir vyrų lygių
galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principo.
Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną –
numatoma VPS įgyvendinimo rezultatų analizę atlikti, išskiriant moterų ir vyrų lygių
galimybių ir nediskriminavimo skatinimo horizontalaus principo įgyvendinimą.
Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas, VrVVG organizuos
konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo veiklą tokiu būdu, kad bus užtikrintos
moterų ir vyrų lygios galimybės, nediskriminavimas dėl tautinės kilmės, religijos ar
įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją diskriminaciją, kuri yra
leidžiama įgyvendinant VPS), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos, visi suinteresuoti
asmenys turės galimybę jose dalyvauti.
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9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių
9.1.1. VPS prioritetas Nr. I „Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse
kūrimas“
9.1.1.1. VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas: LEADER-19.2SAVA-1)

9.1.1.1.1.

9.1.1.1.2.

9.1.1.1.3.
9.1.1.1.3.1.
9.1.1.1.3.2.
9.1.1.1.4.

VPS priemonės tikslas: Mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse skatinant
nevyriausybinio sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir socialinę integraciją
Priemonė yra skirta skatinti teigiamus socialinius ir
Priemonės apibūdinimas ekonominius pokyčius Vilniaus rajone. Šiuo metu
susiduriame su visuomenės senėjimo, bedarbystės,
mažas pajamas gaunančių asmenų bei įvairiomis
socialinėmis problemomis, todėl būtina ieškoti naujų ir
inovatyvių būdų kurti veiklas, kurios tiek padėtų pręsti
bendruomenines problemas, tiek būtų finansiškai tvarios.
Remiami viešieji ir privatūs, pajamas generuojantys
socialinio verslo vietos projektai.
Remiamos veiklos:
 Paslaugų
socialiai
pažeidžiamoms
grupėms
(socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir senyviems
žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams,
vaikams, mažamečius vaikus auginančios šeimos,
neįgaliesiems, priklausomybės ligomis sergantiems
ir pan.) kūrimas (pvz., vaikų priežiūra, paslaugos
senjorams, „nuotolinės“ paslaugos, pagalba socialiai
atskirtiems žmonėms ir t.t.);

Sąlygų
socialiai
pažeidžiamoms
grupėms(socialinės rizikos šeimoms, vienišiems ir
senyviems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms,
bedarbiams,
vaikams,
mažamečius
vaikus
auginančios šeimos, neįgaliesiems, priklausomybės
ligomis sergantiems ir pan.) įsidarbinti sudarymas;

Socialiai atskirtų vietovių vystymas (pvz.,
socialiniai verslai labai nutolusiose kaimo vietovėse,
gyvenamųjų rajonų vystymas / reabilitacinės
programos kaimo vietovėse ir t.t.);

Kitos veiklos, kurios neprieštarauja socialinio
verslo sampratai.
Priemonė skirta darbo vietoms kurti. Planuojama, kad
pagal šią priemonę bus įgyvendinta 10 vietos projektų,
sukurta 10 darbo vietų.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis:
pelno x
ne pelno
Pareiškėjais gali būti Vilniaus rajone registruoti viešieji
pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal
Tinkami paramos gavėjai
Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų,
arba Asociacijų arba Viešųjų įstaigų, arba Labdaros ir
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paramos fondų įstatymus, privatūs juriniai asmenys.

9.1.1.1.5.

Priemonės tikslinė grupė

9.1.1.1.6.

Tinkamumo sąlygos

9.1.1.1.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

Tinkami paramos gavėjai:
 Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės
ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto,
sveikatos priežiūros, kultūros ir kt.)
organizacijos, viešosios įstaigos;
 privatūs juridiniai asmenys (maža ir labai maža
įmonė) registruoti ir veiklą vykdantys VVG
teritorijoje.
Priemonės tikslinės grupės:
 socialiai pažeidžiamos grupės (socialinės rizikos
šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms,
daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams,
mažamečius
vaikus
auginančios
šeimos,
neįgaliesiems ir pan.);
 skurdo riziką patiriantys asmenys ir šeimos.
 Vilniaus
rajone
registruotos
kaimo
bendruomenės,
kitos
nevyriausybinės
organizacijos(jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) ir
viešosios įstaigos.
 Vykdomo projekto teritorijos gyventojai
Vietos projektai teikiami pagal priemonę „NVO
socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ turi atitikti numatytą
priemonės tikslą ir remiamas priemonės veiklas.
Pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 8.1.2.
punkte.
Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:

vietos projektas kuria naujas darbo vietas
Vilniaus rajono gyventojams;

pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti
veiklos tikslai susiję su projekte numatyta vykdyti
veikla (-omis) (vertinama pagal pareiškėjo steigimo
dokumentų duomenis);

paraiškos pateikimo metu pareiškėjas aiškiai
pagrindžia, kad organizacija turi žmogiškųjų išteklių,
kurie planuoja dirbti sukurtose darbo vietose t.y.
asmenų, kurie yra kompetetingi projekto veiklų
vykdyme po projekto įgyvendinimo ir (arba)
planuoja samdyti specialistus, (vertinama pagal
projekto paraiškos informaciją ir kartu pateikiamus
dokumentus (gyvenimo aprašymus, sutartis ir (arba)
susitarimus su atitinkamais specialistais).
1. projekto idėja išvystyta konsultuojantis su vietos
gyventojais ir (arba) suinteresuotomis organizacijomis
(apklausos, tyrimai, analizės, susirinkimai ir pan.)
(pateikiami apklausas apibendrinantys duomenys ir
(arba) vietos bendruomenių susirinkimų protokolai);
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3. projekto veiklos kuria socialines inovacijas rajono
mastu;
5. projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje
teikiamas projektas, nevyriausybinės organizacijomis,
verlo bei vietos valdžios atstovais.
Socialinė inovacija:
1. naujų socialinių idėjų vystymas,
2. veikiančių novatoriškų metodų ir praktikų iš kitų
sektorių perkėlimas ir įgyvendinimas;(produktai,
paslaugos, mechanizmai),
3. modernių (naujų), dažnai netradicinių sprendimų
suradimas.
9.1.1.1.8.

Didžiausia paramos
suma vietos projektui
(Eur)

Didžiausia paramos vietos projektui suma priklauso nuo
sekančių rodiklių:
•
Sukurta 0.5 darbo vietos –
didžiausia paramos suma
negali būti didesnė kaip 28 100.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 3 projektus.
•
Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos –
didžiausia
paramos suma negali būti didesnė kaip 57 100.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 4 projektus.

•
Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia
paramos suma negali būti didesnė kaip 85 600.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 3 projektus.
9.1.1.1.9.
Paramos lyginamoji dalis Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
(proc.)
lyginamoji dalis procentais nurodyta VPS atrankos
taisyklių aktualioje redakcijoje
9.1.1.2. VPS priemonė „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir
partnerystės skatinimas “ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-5)
VPS priemonės tikslas: Stiprinti Vilniaus rajono nevyriausybinio sektoriaus
konkurencingumą, skatinant partnerystės ir bendradarbiavimo ryšius tarp sektorių
9.1.1.2.1.
bei didinant vietos produktų ir paslaugų kokybę ir savitumą, taip užtikrinant
Vilniaus rajono ekonominį tvarumą.
Priemonės apibūdinimas Veiklos sritis yra skirta bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų (jaunimo, sporto, sveikatos
priežiūros, kultūros ir kt.) verslumo ir bendradarbiavimo
tarp skirtingų subjektų skatinimui. Smulkių subjektų
bendradarbiavimas
paskatina
efektyvesnes,
9.1.1.2.2.
veiksmingesnes, labiau atitinkančias visų kaimo plėtros
dalyvių poreikius priemones ir užtikrina tvarų ir
subalansuotą
vystymąsi
socialinės
integracijos,
ekonominio užimtumo, žemės ūkio ir švietimo srityse.
Pastaruoju metu pastebėta, kad naudojant paramą kaimo
plėtrai, nesukuriamas siekiamas rezultats (produktas),
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kuris užtikrintų tęstinumo galimybes, padėtų pamatą
darbo vietų kūrimo ar kitų veiklų vystymui. Vertinant
ankstesnę patirtį, galima teigti, kad įgyvendinant vietos
projektus nesukuriama norima pridėtinė vertė didinanti
teritorijos ekonominį konkurencingumą ir mažinamti
nedarbo lygį.
Kooperuotai (bendradarbiaujant) vykdoma veikla
sudarys sąlygas lengviau pasiekti projektams įgyvendinti
reikiamą žmogiškųjų išteklių kritinę masę ir užtikrins
kokybiškesnį projektų vykdymą, skaidresnį valdymą,
griežtesnę kontrolę bei interesų derėjimą. Priemonės
tikslas sukurti platformą, kori padėtų bendradarbiavimo
keliu nukreipti projektinę veiklą socialiniai atskirčiai
mažinti.
Pagal priemonę įgyvendinamais projektais bus siekiama
ugdyti kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų NVO
administracinius gebėjimus, kaupti ir vystyti žmogiškąjį
kapitalą, stiprinti sąmoningumą veikti kartu.
Didelė dalis kaimo vietovėse registruotų ir veikiančių
organizacijų silpnos ir vykdo tik vietinės reikšmės
projektus, veiklas, todėl dažnai atskirų vietovių
iniciatyvos dubliuoja viena kitą, neduoda norimos
socialinės naudos, rezultato, koks galėtų būti pasiektas
veikiant kelioms organizacijoms kartu (apimant dalį ar
visą rajoną). Didžiausias dėmesys bus skiriamas kelių
organizacijų gebėjimams suderinti savo veiklas, prieiti
sutarimo bendram tikslui pasiekti, tikslinę grupę
išplečiant už savo kaimo ribų.
Bendradarbiavimo būdu įgyvendinami projektai kurs
didesnę pridėtinę vertę ne tik vykdančiai organizacijai
(patirties, išeklių prasme), bet ir projekto naudos gavėjų
atžvilgiu. Be visa ko, bendrai įgyvendinami projektai yra
orientuoti į resursų ekonomiškumą, geresnį tikslų
pasiekiamumą bei rezultatyvumą (tikslinės grupės
skaitlingumą).
Priemonės inovatyvumo aspektas apima siekį stiprinti
įvairių subjektų bei skirtingų sektorių bendradarbiavimą,
taip pat skatinama atrasti naujų būdų sutelkti ir naudoti
turimus Vilniaus r. VVG teritorijos išteklius bei
nekilnojamąjį turtą.
Remiamos veiklos:
Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas,
siekiant ekonominės veiklos įvairinimo:
 teikiant įvairias kaimo gyventojams paslaugas,
 imantis veiklų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir
aktyvaus poilsio organizavimu, ypač jaunimui;
 vystant turizmą skatinančias veiklas, įskaitant
edukacinių programų vykdymą, švietimas aplinkos
ir maisto klausimais,
 užsiimant žemės ūkio produktų gamyba, maisto
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9.1.1.2.3.
9.1.1.2.3.1.
9.1.1.2.3.2.
9.1.1.2.4.

9.1.1.2.5.

Priemonė skirta darbo vietoms kurti. Planuojama, kad
pagal šią veiklos sritį bus įgyvendinti 18 vietos projektai.
Sukurtos 27 darbo vietos.
Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis:
pelno x
ne pelno
1. Teisinis statusas – asociacijos ir viešosios įstaigos.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios NVO, kai
jų įgyvendinamas projektas atitinka Socialinio verslo
koncepciją.
2. Teisinis statusas – viešosios įstaigos. Pobūdis –
savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos, kai jų
įgyvendinamas projektas atitinka viešąjį interesą.
Tinkami paramos gavėjai
Tinkami paramos gavėjai:
 Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir
kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.)
organizacijos;
 Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos;
 Savivaldybės įsteigtos viešosios įstaigos.
Priemonės tikslinė grupė






9.1.1.2.6.

tiekimo grandinės organizavimu „nuo lauko iki
stalo“;
kuriant regioninius produktus panaudojant krašto
kultūros ir istorijos paveldą;

Tinkamumo sąlygos

socialiai pažeidžiamos grupės (socialinės rizikos
šeimoms, vienišiems ir senyviems žmonėms,
daugiavaikėms šeimoms, bedarbiams, vaikams,
mažamečius
vaikus
auginančios
šeimos,
neįgaliesiems ir pan.);
skurdo riziką patiriantys asmenys ir šeimos;
Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės,
kitos nevyriausybinės organizacijos (jaunimo,
sporto, kultūros ir kt.) ir viešosios įstaigos;
Vykdomo projekto teritorijos gyventojai.

Pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 8.1.2.
punkte.
Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:
 vietos projektas kuria naujas darbo vietas Vilniaus
rajono gyventojams;
 vietos projektą pagal partnerystės ir (arba)
bendradarbiavimo sutartį teikia nemažiau kaip du
subjektai;
 pareiškėjų steigimo dokumentuose numatyti veiklos
tikslai susiję su projekte numatyta vykdyti veikla (-omis)
(vertinama pagal pareiškėjo steigimo dokumentų
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duomenis);
 pareiškėjas
turi
administracinių
gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą, t.y. pareiškėjo vadovas arba
kitas už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo
įgyvendino (buvo paskirtas projekto vadovu,
administratoriumi, finansininku) bent 1 projektą ir (arba)
projekto įgyvendinimo metu yra perkamos konsultavimo
paslaugos ir (arba) paskirtas projekto vadovas turi
aukštesnįjį, aukštąjį arba universitetinį išsilavinimą
vadybos, ekonomikos, finansų valdymo, administravimo
srityse (vertinama pagal projekto paraiškos informaciją
ir kartu pateikiamus dokumentus (gyvenimo aprašymus,
rekomendacijos ir pan.).
9.1.1.2.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.1.2.8.

Didžiausia paramos
suma vietos projektui
(Eur)

1. projektą teikia daugiau negu 2 partneriai;
2. projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje
teikiamas projektas, nevyriausybinės organizacijomis,
verlo bei vietos valdžios atstovais.
3. projekto rezultatai skirti kelių seniūnijų vietos
gyventojų poreikiams tenkinti;
4. sukurtų darbo vietų skaičius.
Didžiausia paramos vietos projektui suma priklauso nuo
sekančių rodiklių:
•
Sukurta 0.5 darbo vietos – didžiausia
paramos suma
negali būti didesnė kaip 26 500.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 2 projektus.
•
Sukurtos 1 ir daugiau darbo vietos –
didžiausia
paramos suma negali būti didesnė kaip 53 300.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 4 projektus.
•
Sukurta 1.5 darbo vietos – didžiausia
paramos suma negali būti didesnė kaip 80 000.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 6 projektus.
•
Sukurta 2 darbo vietos – didžiausia
paramos suma negali būti didesnė kaip 106 700.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 4 projektus.
•
Sukurta 2,5 darbo vietos – didžiausia
paramos suma negali būti didesnė kaip 133 350.00 Eur.
Planuojama įgyvendinti 2 projektus.

9.1.1.2.9.

Paramos lyginamoji dalis Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
(proc.)
lyginamoji dalis procentais nurodyta VPS atrankos
taisyklių aktualioje redakcijoje
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9.1.2. VPS prioritetas Nr. II „Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas“
9.1.2.1. VPS priemonė „Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir
pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“ (kodas: LEADER-19.2-SAVA-6)
VPS priemonės tikslas: telkti Vilniaus rajono bendruomenes, puoselėjant kultūros
9.1.2.1.1.
savitumą, tradicijų išsaugojimą, pabrėžiant išskirtinumą.
Priemonė skirta didinti socialinį ir kultūrinį kaimo
gyventojų potencialią, remti aktyvių veiklų ir iniciatyvų
kūrimąsi. Vadovaujantis kompleksiniu požiūriu, kaimo
gyventojų aktyvinimas efektyvus tik tada, kai jis apima
visas žmogiškosios raiškos sferas, nes stiprėjant žmonių
kultūrinės, socialinės, aktyvios ir turiningos veiklos
įgūdžiams sukuriamos prielaidos aktyvesnei socialinei
pozicijai rastis. Priemone siekiama vienyti įvairių
amžiaus ir socialinių grupių kaimo žmones, skatinant jų
įsitraukimą į viešąjį gyvenimą, kurti regioninius
produktus, tinkamai panaudoti krašto kultūros ir istorijos
paveldą krašto patrauklumui ir konkurencingumui
stiprinti, paskatinti kaimo jaunimą imtis bendrų
iniciatyvų, skatinti jaunimo socialinę, kultūrinę,
turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą, taip
mažinant žalingų įpročių paplitimą ir didinant jaunimo
Priemonės srities
motyvaciją likti kaime. Priemonės įgyvendinimo
9.1.2.1.2.
apibūdinimas
investicijos skirtos pilietinei visuomenei stiprinti
tiesiogiai nekuriant darbo vietų.
Remiamos veiklos:
 parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo
skatinimui;
 parama kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų rėmimui;
 parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio
propagavimui;
 parama kultūrinių, socialinių iniciatyvų kūrimuisi ir
veiklų vykdymui;
 parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir
motyvacijos gyventi kaime didinimui.
Priemonė nekurianti darbo vietų. Planuojama, kad
pagal šią priemonę bus įgyvendinta 25 vietos projektai.

9.1.2.1.2.

9.1.2.1.3.

Pagal priemonę remiamųvietos projektų pobūdis:
pelno
ne pelno x
Teisinis statusas – asociacijos, viešosios įstaigos,
savivaldybės įstaigos, įmonės ir biudžetinė įstaigos.
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios
organizacijos.
Tinkami paramos gavėjai
Tinkami paramos gavėjai:

Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės
ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.)
organizacijos;savivaldybės įstaigos, įmonės ir biudžetinė
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įstaigos

9.1.2.1.4.

Priemonės tikslinė grupė




jauni žmonės iki 40 metų;
vykdomo projekto teritorijos gyventojai.

Vietos projektai teikiami pagal priemonę „Kultūros
savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo
ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas“
turi atitikti numatytą priemonės tikslą ir remiamas
priemonės veiklas.
Pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos 8.1.2.
punkte.

9.1.2.1.5.

Tinkamumo sąlygos

9.1.2.1.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.2.1.7.

Didžiausia paramos
suma vietos projektui
(Eur)

Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:
 pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti
veiklos tikslai susiję su projekte numatyta vykdyti
veikla (-omis) (vertinama pagal pareiškėjo
steigimo dokumentų duomenis);
 pareiškėjas
turi
administracinių
gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą, t.y. pareiškėjo vadovas
arba kitas už projekto įgyvendinimą atsakingas
asmuo įgyvendino (buvo paskirtas projekto
vadovu, administratoriumi, finansininku) bent 1
projektą ir (arba) projekto įgyvendinimo metu yra
perkamos konsultavimo paslaugos ir (arba)
paskirtas projekto vadovas turi aukštesnįjį, aukštąjį
arba
universitetinį
išsilavinimą
vadybos,
ekonomikos, finansų valdymo, administravimo
srityse (vertinama pagal projekto paraiškos
informaciją ir kartu pateikiamus dokumentus
(gyvenimo aprašymus, rekomendacijos ir pan.);
1. projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje
teikiamas projektas, nevyriausybinės organizacijomis,
verlo bei vietos valdžios atstovais.
2. Projekto partnerių skaičius.
Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti
didesnė kaip 18 000,00 Eur.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
lyginamoji dalis gali sudaryti iki:
80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
Paramos lyginamoji dalis projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su
9.1.2.1.8.
(proc.)
investicijomis į materialųjį turtą;
95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų,
kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį
kapitalą.
9.1.2.2. VPS priemonė „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“
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9.1.2.2.1.

9.1.2.2.2.

(kodas: LEADER-19.2-SAVA-7)
VPS priemonės tikslas: Gerinti gyvenimo kokybę Vilniaus rajono kaimiškose
teritorijose, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką
Priemonė yra investicinio pobūdžio, skirta viešųjų
erdvių, kuriose vykdoma laisvalaikio, poilsio, sporto,
kultūrinė, socialinė ir kt. veikla kaime, atnaujinimui ir
įrengimui. Priemonė skirta gerinti gyvenamąją aplinką
siekiant mažinti socialinę atskirtį, skatinti iniciatyvų
kūrimąsi, didinti jaunimo užimtumą Vilniaus rajone.
Viešųjų erdvių ir jos infrastruktūros atnaujinimo ir
įrengimo poreikis Vilniaus rajone, nepaisant to, kad
2007-2013m. finansavimo laikotarpiu buvo įrengti VPS
lėšomis 8 sporto aikštynai, vis dar labai aktualus, todėl
Priemonės srities
finansuojant tokio pobūdžio projektus bus atsižvelgta,
apibūdinimas
kaip vietos projektas suderintas su rajono gyventojais,
būsimais naudos gavėjais.
Remiamos veiklos:
 investicijos į
infrastruktūrą.

visų

rūšių

mažos

apimties

Priemonė nekurianti darbo vietų. Planuojama, kad
pagal šią priemonę bus įgyvendinta 11 vietos projektų.

9.1.2.2.3.

9.1.2.2.4.

9.1.2.2.5.

9.1.2.2.6.

Pagal priemonę remiamų vietos projektų pobūdis:
pelno
ne pelno x
Paramos gavėjo teisinis statusas: juridinis asmuo
Paramos gavėjo pobūdis: Vilniaus rajone registruota ir
veikianti NVO, VšĮ, Vilniaus rajono savivaldybės
administracija, biudžetinės įstaigos.
Tinkami paramos gavėjai:
Tinkami paramos gavėjai  Vilniaus rajone registruotos kaimo bendruomenės ir
kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir
kt.) organizacijos;
 Vilniaus rajone registruotos viešosios įstaigos;
 Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir
biudžetinės įstaigos.

Priemonės tikslinė grupė

Priemonės tikslinės grupės:
 Vilniaus rajono gyventojai;
 vaikai ir jaunimas iki 29 metų;

Tinkamumo sąlygos

Kadangi VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ yra tiesiogiai
susijusi su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemone, visos tinkamumo sąlygos
pareiškėjams ir vietos projektams apibrėžiamos Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
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vietovėse“ administravimo (įgyvendinimo taisyklėse).

9.1.2.2.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.2.2.9.

Didžiausia paramos
suma vietos projektui
(Eur)

9.1.2.2.10.

Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:
 pareiškėjas turi administracinių gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą,
 projekto poreikis suderintas su Vilniaus rajono
savivaldybės taryba, taikoma, kai toks derinimas
privalomas pagal teisės aktus.
1. projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje
teikiamas projektas, nevyriausybinės organizacijomis,
verlo bei vietos valdžios atstovais.
2. projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais
subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir
besinaudojančiais projekto rezultatais
Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti
didesnė kaip 55 000,00 Eur.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
Paramos lyginamoji dalis lyginamoji dalis gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų
(proc.)
finansuoti vietos projekto išlaidų.

9.2.VPS priemonės, turinčios veiklos sritis
9.2.1. VPS prioritetas Nr.I Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse kūrimas
9.2.1.1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2.-6)
9.2.1.1.1.
9.2.1.1.1.1.

VPS priemonės tikslas: Atskleisti vietos išteklių geresnio panaudojimo galimybes
verslo plėtrai ir darbo vietoms kurti Vilniaus rajone
„Parama ne žėmės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“
1 veiklos sritis
(kodas LEADER-19.2-6.2.
Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse
kūrimui, konkurencingumo ir užimtumo didinimui.
Pagal priemonę parama skiriama ekonominės veiklos,
apimančios įvairius ne žemės ūkio verslus, pradžiai.
Parama ekonominės veiklos pradžiai kaime didina
galimybes dalyvauti darbo rinkoje jauniems,
nedirbantiems asmenims, taip skatina jaunimo
užimtumą, migracijos mažinimą kaime.

9.2.1.1.1.1.1.

Veiklos srities
apibūdinimas

Remiama veikla:
• parama fizinių ir privačių juridinių asmenų
ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse,
apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų
gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių
paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
• parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų
kūrimui.
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti. Planuojama,
kad pagal šią veiklos sritį bus įgyvendinti 10 vietos
projektų ir sukurta 10 darbo vietų.
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Pagal veiklos sritį remiamų vietos projektų pobūdis:
pelno x
ne pelno
Pareiškėjais gali būti Vilniaus rajone registruoti:
1.fiziniai asmenys
9.2.1.1.1.1.3. Tinkami paramos gavėjai 2.privatūs juridiniai asmenys..
9.2.1.1.1.1.2.

9.2.1.1.1.1.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.2.1.1.1.1.5. Tinkamumo sąlygos

9.2.1.1.1.1.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.1.1.1.1.7. Didžiausia paramos

Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
Vietos projektai teikiami pagal priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse pradėti“ turi atitikti numatytą
priemonės tikslą, remiamą veiklą, pagrindines
tinkamumo sąlygas pareiškėjams.
Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:
 paraiškos teikimo metu pareiškėjas yra ne
jaunesnis nei 18 metų amžiaus;
 pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta yra
Vilniaus rajonas;
 pareiškėjas juridinis asmuo yra registruotas ir
veikiantis Vilniaus rajono kaimo vietovėje:
pareiškėjo buveinė, biuras, kuriame saugomi
apskaitos ir kt. dokumentai, gamybinės
patalpos, technikos, įrangos laikymo
patalpos, sandėliai ir pan. turi būti kaimo
vietovėje;
 ne vėliau kaip su paskutiniuoju mokėjimo
prašymu pateikiama nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos pažyma arba
verslo liudijimas kuriuose numatytos veiklos
(pagal EVRK kodus) atitinka projekte
numatytą vykdyti veiklas;
 po projekto įgyvendinimo sukuriama ne
mažiau kaip 1 darbo vieta;
 paramos paraiškoje įsipareigota, kad projekto
veikla atitiks darnaus vystymo reikalavimus
ir neturės neigiamo poveikio aplinkai.
1. projekto paraišką teikia asmuo iki 29 metų amžiaus;
2. pareiškėjas turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį
išsilavinimą projekto metu kuriamo verslo ir (arba)
vadybos srityje;
3.projektu sukuriama darbo vieta;
4. projektą teikia asmuo ne anksčiau nei prieš 1 metus
grižęs iš emigracijos.
Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti
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suma vietos projektui
(Eur)

didesnė kaip 43000,00 Eur.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
Paramos lyginamoji dalis lyginamoji dalis gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų
9.2.1.1.1.1.8.
(proc.)
finansuoti vietos projekto išlaidų.
9.2.1.1.1.2.

9.2.1.1.1.2.1.

2 veiklos sritis

Veiklos srities
apibūdinimas

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
(kodas LEADER-19.2-6.4)
Veiklos sritis skirta smulkių kaimo verslo subjektų
ekonominio aktyvumo ir konkurencingumo didinimui,
skatinti inovacijų diegimą, mažinti atotrūkį tarp miesto ir
kaimo, kurti naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas
kaimuose.

Remiama veikla:
 parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės
ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius
nežemės
ūkio
verslus,
produktų
gamybą,
apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių
paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti. Planuojama,
kad pagal šią veiklos sritį bus įgyvendinti 10 vietos
projektai. Sukurta 10 darbo vietų.

Pagal veiklos sritį remiamų vietos projektų pobūdis:
pelno x
9.2.1.1.1.2.1.
ne pelno
Paramos gavėjo (-ų) teisinis statusas: privatus juridinis
asmuo, fizinis asmuo.
Paramos gavėjo pobūdis: Vilniaus rajono teritorijoje
registruota ir veikianti labai maža įmonė, Vilniaus r.
VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis
asmuo,veikiantis pagal individualios veiklos pažymą ar
9.2.1.1.1.2.2. Tinkami paramos gavėjai
verslo liudijimą.
Tinkami paramos gavėjai:
 Vilniaus rajone veiklą vykdantys privatūs juridiniai
asmenys,
 fiziniai asmenys.
Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

9.2.1.1.1.2.4.

Tinkamumo sąlygos

Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
Vietos projektai teikiami pagal priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio
verslui kaimo vietovėse plėtoti“ turi atitikti numatytą
priemonės tikslą ir remiamą veiklą.
Pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos
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Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 8.1.2.
punkte.
Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:
 pareiškėjas juridinis asmuo yra registruotas ir
veikiantis Vilniaus rajono kaimo vietovėje:
pareiškėjo buveinė, biuras, kuriame saugomi
apskaitos ir kt. dokumentai, gamybinės patalpos,
technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan.
turi būti kaimo vietovėje;
 pareiškėjas fizinis asmuo nuolatinę gyvenamąją
vietą deklaruoja Vilniaus rajono kaimo vietovėje;
 paramos paraiškoje įsipareigota, kad projekto veikla
atitiks darnaus vystymo reikalavimus ir neturės
neigiamo poveikio aplinkai.
9.2.1.1.1.2.5. Vietos projektų atrankos
kriterijai

1. didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius;
2. pareiškėjo vadovas ir (arba) už projekto metu sukurtų
veiklų vykdymą atsakingas asmuo (darbuotojas (-ai))
turi profesinį, aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą
projekto metu kuriamo verslo arba vadybos srityje;
3.projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos
rajono lygmeniu.
Inovacijos:
•
naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir
pan.teritorijoje (iki naujosios VPS neįgyvendintų mūsų
rajone) kryptis;
•
naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų
įgyvendinimo kryptis;
•
socialinių inovacijų kryptis.

9.2.1.1.1.2.6.

Didžiausia paramos
suma projektui (Eur)

Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti
didesnė kaip 50 000,00 Eur

9.2.1.1.1.2.7.

Paramos lyginamoji dalis Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
lyginamoji dalis gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų
(proc.)
finansuoti vietos projekto išlaidų.

9.2.1.2. VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ (kodas LEADER-19.2.4)
VPS priemonės tikslas: Priemone siekiama didinti žemės ūkio subjektų
gyvybingumą ir konkurencingumą, užtikrinti inovacijų diegimą, skatinti maisto
tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir
tiekimą rinkai.
„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir
9.2.1.2.1.3.
3 veiklos sritis
(arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2)
Veiklos sritis skirta didinti žemės ūkio subjektų
gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti maisto
Veiklos srities
9.2.1.2.1.3.1.
tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio
apibūdinimas
produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai, taip sprendžiant
užimtumo ir nedarbo problemas Vilniaus rajone
9.2.1.2.1.
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Remiama veikla:
 parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų,daržovių,
grybų ir augalininystės ir gyvulininkystės produktų)
perdirbimui ir (arba) inovacijų, naujų technologijų
bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir
(arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės
produktus;
 žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų,
augalininystės
ir
gyvulininkystės
produktų)
rinkodara;
 žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių,grybų,
augalininystės
ir
gyvulininkystės
produktų)
rinkodara, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis
tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra;
 kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede
išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara.
Žemės ūkio produktų perdirbimas – veikla, kurios metu
pakeičiama žemės ūkio produktų pirminė fizinė ir (ar)
cheminė sudėtis.
Žemės ūkio produktų rinkodara – žemės ūkio produktų
supirkimas, surinkimas, paruošimas realizacijai,
sandėliavimas,
etikečių
klijavimas,
apdirbimas,
rūšiavimas, pakavimas ir pardavimas.
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti. Planuojama,
kad pagal šią veiklos sritį bus įgyvendinti 6 vietos
projektai. Bus sukurtos 6 darbo vietos.
Pagal veiklos sritį remiamų vietos projektų pobūdis:
pelno x
9.2.1.2.1.3.2.
ne pelno
Paramos gavėjo teisinis statusas: privatus juridinis
asmuo, fizinis asmuo.
Paramos gavėjo pobūdis: Vilniaus rajono teritorijoje
registruota ir veikianti labai maža įmonė, Vilniaus r.
VVG teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis
asmuo,veikiantis pagal individualios veiklos pažymą
arba verslo liudijimą, ūkininkas.
9.2.1.2.1.3.3. Tinkami paramos gavėjai Tinkami paramos gavėjai:
 ūkininkas;
 jaunasis ūkininkas;
 naujai įregistruoti arba veikiantys juridiniai asmenys,
užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir
(arba) rinkodara;
 fizinis asmuo.
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9.2.1.2.1.3.4.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė

Veiklos srities tikslinė grupė yra VVG teritorijos
gyventojai
Vietos projektai teikiami pagal priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui ir rinkodarai“ turi atitikti numatytą
priemonės tikslą ir remiamą veiklą.
Pagrindinės tinkamumo sąlygos pareiškėjams numatytos
Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 8.1.2.
punkte.

9.2.1.2.1.3.5. Tinkamumo sąlygos

Specialieji reikalavimai taikomi pareiškėjams:
 pareiškėjas juridinis asmuo yra registruotas ir
veikiantis Vilniaus rajono kaimo vietovėje:
pareiškėjo buveinė, biuras, kuriame saugomi
apskaitos ir kt. dokumentai, gamybinės patalpos,
technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan.
turi būti kaimo vietovėje;
 pareiškėjas ūkininkas (fizinis asmuo) nuolatinę
gyvenamąją vietą deklaravęs Vilniaus rajone;
 jei paraišką teikia privatus juridinis asmuo,
pareiškėjo steigimo dokumentuose numatytos
veiklos (pagal EVRK kodus) atitinka projekte
numatytą vykdyti veiklą (-as);
 paraiškos pateikimo metu pareiškėjas ūkininkas
(fizinis asmuo) turi įregistravęs žemės ūio valdą savo
vardu;
 paramos paraiškoje įsipareigota, kad projekto veikla
atitiks darnaus vystymo reikalavimus ir neturės
neigiamo poveikio aplinkai.
1. didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius;
2. projektą pagal partnerystės sutartį teikia keli subjektai.
3.projekto veiklomis (rezultatais) kuriamos inovacijos
rajono lygmeniu;

9.2.1.2.1.3.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

Didžiausia paramos vietos projektui suma negali būti
didesnė kaip 39 500,00 Eur.
Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti
Paramos lyginamoji dalis
9.2.1.2.1.3.8.
lyginamoji dalis gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų
(proc.)
finansuoti vietos projekto išlaidų.
9.2.1.2.1.3.7.

Didžiausia paramos
suma projektui (Eur)

Inovacijos:
•
naujų paslaugų, gamybos būdų, produktų ir
pan.teritorijoje (iki naujosios VPS neįgyvendintų mūsų
rajone) kryptis;
•
naujų aplinkosauginių ir technologinių sprendimų
įgyvendinimo kryptis;
•
socialinių inovacijų kryptis.
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10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas
Planuojami veiksmai
10.1.
10.1.1.

Sąsaja su VPS ir priemonėmis

2016 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.

10.1.2.

Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS ataskaitos rengimas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

1-3 veiklos susiję su kvietimo metu planuojamomis finansuoti VPS
priemonėmis ir veiklos sritimis.

1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus

išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
4 veikla susijusi su visomis VPS priemonėmis, siekiant tolygaus
2.Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai mokymai, susiję su
paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų
rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio
reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos
projekto rengimo veiklomis.
3. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams.
10.2.

2017 m.
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10.2.1.

Susiję su VPS įgyvendinimu:












10.2.2.

kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
vietos projektų paraiškų rinkimas;
gautų vietos projektų vertinimas;
vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
paramos sutarčių sudarymas.
projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos, viešieji pirkimai);
vietos projektų patikros vietoje;
mokėjimo prašymų pateikimai;
metinių ataskaitų pildymas ir pateikimas.

Kvietimus planuojama skelbti sekančioms VPS priemonėms:
Priemonės LAEDER-19.2.6 „Ūkio ir verslo plėtra“:
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.2. „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse pradėti“.
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.4. „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse plėtoti“.

Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų
iniciatyvų rėmimas“.
Priemonės
LAEDER-19.2.-SAVA-7
infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.

„Viešųjų

erdvių

bei

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.
Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 VPS ataskaitos rengimas;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
1-3 veiklos susiję su kvietimo metu planuojamomis finansuoti VPS
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
priemonėmis ir veiklos sritimis.
1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus
išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
4-5-6 veiklos susijusios su visomis VPS priemonėmis, siekiant
2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos tolygaus planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.
verslininkus bus surengti informaciniai seminarai, kurių metu bus
„išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo
galimybės.
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3.Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai mokymai, susiję su
paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų
rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio
reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos
projekto rengimo veiklomis.
4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir
be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję viešųjų pirkimų
vykdimu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Informaciniai
renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų
reikalavimais, susijusiais su vietos projekte numatytų veiklų
įgyvendinimo užbaigimu.
5. Siekiant parengti kokybišką tarpinę VPS vertinimo ataskaitą
bus organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos
projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir
aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir
pagrindimu.
6. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams.
10.3.
10.3.1.

2018 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
2017 m. gautų vietos projektų įgyvendinimas ir priežiūra,
administravimas:
 projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos,viešieji pirkimai);
 vietos projektų patikros vietoje;
 vietos projektų priežiūra po projektų įgyvendinimo.

Kvietimą planuojama skelbti sekančioms VPS priemonėms:
Priemonės LAEDER-19.2.6 „Ūkio ir verslo plėtra“:
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.2. „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse pradėti“.
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.4. „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse plėtoti“. Priemonės LAEDER-19.2.4„Investicijos į
materialųjį turtą“:

77

Naujų kvietimų teikti vietos projektų paraiškas :
 kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
 vietos projektų paraiškų rinkimas;
 gautų vietos projektų vertinimas;
 vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
 vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
 paramos sutarčių sudarymas.

10.3.2.

 veiklos sritis LAEDER-19.2.-4.2. „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.
Priemonės LAEDER-19.2-SAVA-1 „NVO socialinio verslo kūrimas ir
plėtra“.
Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-5 „Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų
reglamentuojančiais teisės aktais.
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų
iniciatyvų rėmimas“.
Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
Priemonės
LAEDER-19.2.-SAVA-7
„Viešųjų
erdvių
bei
 buhalterinių dokumentų rengimas;
infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS ataskaitos rengimas;
 mokėjimo prašymų rengimas.
1-3 veiklos susiję su naujųkvietimų metu planuojamomis finansuoti
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
VPS priemonėmis ir veiklos sritimis.
1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus
išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
4-5-6 veiklos susijusios su visomis VPS priemonėmis, siekiant
2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos tolygaus planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.
verslininkus bus surengti informaciniai seminarai, kurių metu bus
„išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų įgyvendinimo
galimybės.
3.Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai mokymai, susiję su
paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų
rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio
reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos
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projekto rengimo veiklomis.
4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir
be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję viešųjų pirkimų
vykdimu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Informaciniai
renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų
reikalavimais, susijusiais su vietos projekte numatytų veiklų
įgyvendinimo užbaigimu.
5. Siekiant parengti kokybišką tarpinę VPS vertinimo ataskaitą
bus organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos
projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir
aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir
pagrindimu.
6. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams
10.4.
10.4.1.

2019 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
2017 m.ir 2018 m. gautų vietos projektų įgyvendinimas ir
priežiūra, administravimas:
 projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos, viešieji pirkimai);
 vietos projektų patikros vietoje;
 vietos projektų priežiūra po projektų įgyvendinimo.
Naujas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas :
 kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
 vietos projektų paraiškų rinkimas;

Kvietimą planuojama skelbti sekančioms VPS priemonėms:
Priemonės LAEDER-19.2.6 „Ūkio ir verslo plėtra“:
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.2. „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse pradėti“. veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.4. „Parama
ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse plėtoti“.
Priemonės LAEDER-19.2.4„Investicijos į materialųjį turtą“:
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-4.2. „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.
Priemonės LAEDER-19.2-SAVA-1 „NVO socialinio verslo kūrimas ir
plėtra“.
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 gautų vietos projektų vertinimas;
 vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
 vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
 paramos sutarčių sudarymas.

10.4.2.

Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-5 „Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų
iniciatyvų rėmimas“.

Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.
Priemonės
LAEDER-19.2.-SAVA-7
„Viešųjų
erdvių
bei
infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.
Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS atasakitos rengimas;
 Mokėjimo prašymų rengimas.
1-3 veiklos susiję su kvietimų metu planuojamomis finansuoti VPS
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
priemonėmis ir veiklos sritimis.
1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus
išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
4-5-6 veiklos susijusios su visomis VPS priemonėmis, siekiant
2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos tolygaus planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.
verslininkus bus surengti informaciniai seminarai, kurių metu
bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų
įgyvendinimo galimybės.
3.Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai mokymai, susiję su
paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų
rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio
reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos
projekto rengimo veiklomis.
4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir
be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję viešųjų pirkimų
vykdimu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Informaciniai
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renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų
reikalavimais, susijusiais su vietos projekte numatytų veiklų
įgyvendinimo užbaigimu.
5. Siekiant parengti kokybišką tarpinę VPS vertinimo ataskaitą
bus organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos
projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir
aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir
pagrindimu.
6. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams
10.5.
10.5.1.

2020 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
2017 m., 2018 m. ir 2019 m., gautų vietos projektų
įgyvendinimas ir priežiūra, administravimas:
 projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos,viešieji pirkimai);
 vietos projektų patikros vietoje;
 vietos projektų priežiūra po projektų įgyvendinimo.
kvietimas teikti vietos projektų paraiškas :
 kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
 vietos projektų paraiškų rinkimas;
 gautų vietos projektų vertinimas;
 vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
 vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
 paramos sutarčių sudarymas.

Kvietimą planuojama skelbti sekančioms VPS priemonėms:
Priemonės LAEDER-19.2.6 „Ūkio ir verslo plėtra“:
 veiklos sritis LAEDER-19.2.-6.4. „Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse plėtoti“.
Priemonės LAEDER-19.2-SAVA-1 „NVO socialinio verslo kūrimas ir
plėtra“. (
Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-5 „Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų
iniciatyvų rėmimas“.
Priemonės
LAEDER-19.2.-SAVA-7
infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“.

„Viešųjų

erdvių

bei
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Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.

10.5.2.

Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS atasakitos rengimas;
 Mokėjimo prašymų rengimas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

1-3 veiklos susiję su naujo kvietimo metu planuojamomis finansuoti
VPS priemonėmis ir veiklos sritimis.

1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus
išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
4-5 veiklos susijusios su visomis VPS priemonėmis, siekiant tolygaus
2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.
verslininkus bus surengti informaciniai seminarai, kurių metu
bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų
įgyvendinimo galimybės.
3.Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai mokymai, susiję su
paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų
rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio
reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos
projekto rengimo veiklomis.
4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir
be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję viešųjų pirkimų
vykdimu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Informaciniai
renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų
reikalavimais, susijusiais su vietos projekte numatytų veiklų
įgyvendinimo užbaigimu.
5. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
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verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams
10.6.
10.6.1.

2021 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
2017 m., 2018 m., 2019 m. ir 2020 m., gautų vietos projektų
įgyvendinimas ir priežiūra, administravimas:
 projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos, viešieji pirkimai);
 vietos projektų patikros vietoje;
 vietos projektų priežiūra po projektų įgyvendinimo.
kvietimas teikti vietos projektų paraiškas :
 kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
 vietos projektų paraiškų rinkimas;
 gautų vietos projektų vertinimas;
 vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
 vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
 paramos sutarčių sudarymas.
Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.
Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS atasakitos rengimas;
 Mokėjimo prašymų rengimas.

Kvietimą planuojama skelbti sekančioms VPS priemonėms:
Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-5 „Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“
Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų
iniciatyvų rėmimas“.
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10.6.2.

10.7.
10.7.1.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus
išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos
verslininkus bus surengti informaciniai seminarai, kurių metu
bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų
įgyvendinimo galimybės.
3.Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai
mokymai, susiję su paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų
būtinumu ir jų rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais,
Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais,
susijusiais su vietos projekto rengimo veiklomis.
4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir
be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję viešųjų pirkimų
vykdimu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Informaciniai
renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų
reikalavimais, susijusiais su vietos projekte numatytų veiklų
įgyvendinimo užbaigimu.
5. Siekiant parengti kokybišką parengti gautinę VPS ataskaitą
bus organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos
projektų kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir
aprašymu, vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir
pagrindimu.
6. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams
2022 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

1-3 veiklos susiję su kvietimo metu planuojamomis finansuoti VPS
priemonėmis ir veiklos sritimis.
4-5-6 veiklos susijusios su visomis VPS priemonėmis, siekiant
tolygaus planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.

Kvietimą planuojama skelbti sekančioms VPS priemonėms:
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2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., ir 2021 m., gautų vietos
projektų įgyvendinimas ir priežiūra, administravimas:
 projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos, viešieji pirkimai);
 vietos projektų patikros vietoje;
 vietos projektų priežiūra po projektų įgyvendinimo.

Priemonės LAEDER-19.2.-SAVA-6 „Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų
iniciatyvų rėmimas“.

naujas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas :
 kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
 vietos projektų paraiškų rinkimas;
 gautų vietos projektų vertinimas;
 vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
 vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
 paramos sutarčių sudarymas.
Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.

10.7.2.

Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS atasakitos rengimas;
 Mokėjimo prašymų rengimas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

1-3 veiklos susiję su kvietimo metu planuojamomis finansuoti VPS
priemonėmis ir veiklos sritimis.

1. VrVVG VPS prioritetų ir priemonių pristatymas ir detalus
išaiškinimas potencialiems vietos projektų vykdytojams.
4-5-6 veiklos susijusios su visomis VPS priemonėmis, siekiant
2. Siekiant sudominti vietos organizacijas, gyventojus ir vietos tolygaus planavimo ir sėkmingo VPS įgyvendinimo.
verslininkus bus surengti informaciniai seminarai, kurių metu
bus „išgrynintos“ vietos projektų idėjos ir aptartos jų
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10.8.
10.8.1.

įgyvendinimo galimybės.
3. Siekiant, kad vietos projektų paraiškos būtų parengtos
kokybiškai, bus organizuojami parktiniai mokymai, susiję su
paraiškos pildymu, pridedamų dokumentų būtinumu ir jų
rengimo eiga. Informaciniai renginiai, susiję su Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimais, Statybos techninio
reglamento ir kitų dokumentų reikalavimais, susijusiais su vietos
projekto rengimo veiklomis.
4. Siekiant, kad vietos projektai būtų įgyvendinami kokybiškai ir
be klaidų, bus organizuojami mokymai, susiję viešųjų pirkimų
vykdimu, mokėjimo prašymų ir ataskaitų rengimu. Informaciniai
renginiai, susiję su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
reikalavimais, Statybos techninio reglamento ir kitų dokumentų
reikalavimais, susijusiais su vietos projekte numatytų veiklų
įgyvendinimo užbaigimu.
5. Siekiant parengti kokybišką gautinę VPS ataskaitą bus
organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos projektų
kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir aprašymu,
vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu.
6. Bus atliekama vietos organizacijų, gyventojų ir vietos
verslininkų apklausa apie jiems aktualias mokymų ir
informacinių renginių temas. Atsižvelgiant į apklausos rezultatus
bus organziuojami mokymai ir informaciniai renginiai aktualūs
potencialiems vietos projektų vykdytojams
2023 m.
Rezervinis kvietimas teikti vietos projektų paraiškas, susijęs su visomis
Susiję su VPS įgyvendinimu:
VPS priemonėmis ir veiklos sritimis. Kvietimas bus skelbiamas
atsižvelgiant į sutaupytas VPS lėšas.
2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m. ir 2022 m., gautų
vietos projektų įgyvendinimas ir priežiūra, administravimas:
 projekto įgyvendinimo dokumentų vertinimas (mokėjimo
prašymai, ataskaitos, viešieji pirkimai);
 vietos projektų patikros vietoje;
 vietos projektų priežiūra po projektų įgyvendinimo.
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Planuojamas rezervinis kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas :
 kvietimo teikti vietos projektus dokumentacijos rengimas;
 vietos projektų paraiškų rinkimas;
 gautų vietos projektų vertinimas;
 vietos projektų tvirtinimas (VrVVG valdybos susirinkimų
organizavimas);
 vietos projektų vertinimo ataskaitų rengimas;
 paramos sutarčių sudarymas.
Visi veiksmai atliekami vadovaujantis VPS įgyvendinimą
reglamentuojančiais teisės aktais.

10.8.2.

Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkyma:
 viešųjų pirkimų organizavimas;
 buhalterinių dokumentų rengimas;
 vietos projektų administravimas;
 vietos projektų priežiūra;
 vietos pareiškėjų konsultavimas;
 VPS atasakitos rengimas;
 Mokėjimo prašymų rengimas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
1. VrVVG pasiektų rodiklių pristatymas.
2. Siekiant parengti kokybišką galutinę VPS ataskaitą bus
organizuojami informaciniai renginiai susiję su vietos projektų
kiekybinių ir kokybinių rezultatų skaičiavimu ir aprašymu,
vykdytų vietos projektų veiklų aprašymu ir pagrindimu.

Veiklos susijusios su visomis įgyvendintomis VPS priemonėmis.
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11. VPS finansinis planas
VPS finansinis planas pagal prioritetus:
11.1.
Prioriteto
VPS prioriteto pavadinimas
Planuojama paramos lėšų suma (Eur)
Nr.
I
Ekonomiškai patrauklios aplinkos kaimo vietovėse
11.1.1.
3 175 969,00
kūrimas
11.1.2.
II
Patrauklios aplinkos gyventi ir veikti kaime kūrimas
1 057 669,00
Iš viso:
VPS finansinis planas pagal priemones:
11.2.
VPS prioriteto Nr., kuriam
VPS priemonės
Planuojama lėšų
VPS priemonės pavadinimas
priskiriama priemonė
kodas
suma (Eur)
11.2.1. Ūkio ir verslo plėtra
I prioritetas. Ekonomiškai
patrauklios aplinkos kaimo
LEADER-19.2.-6
929 903,00
vietovėse kūrimas
11.2.2. Investicijos į mterialųjį turtą
I prioritetas. Ekonomiškai
patrauklios aplinkos kaimo
LEADER-19.2.-4
236 918,00
vietovėse kūrimas
11.2.2. NVO socialinio verslo kūrimas
I prioritetas. Ekonomiškai
LEADER-19.2.ir plėtra
patrauklios aplinkos kaimo
569 449,00
SAVA-1
vietovėse kūrimas
11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Bendruomenių ir kitų pelno
nesiekiančių organizacijų
verslumo ir partnerystės
skatinimas
Kultūros savitumo ir tradicijų
išsaugojimas, gyventojų
aktyvumo ir pilietiškumo
skatinimas, bendrų iniciatyvų
rėmimas
Viešųjų erdvių bei
infrastruktūros tvarkymas ir
įrengimas

I prioritetas. Ekonomiškai
patrauklios aplinkos kaimo
vietovėse kūrimas
II prioritetas. Patrauklios
aplinkos gyventi ir veikti kaime
kūrimas

II prioritetas. Patrauklios
aplinkos gyventi ir veikti kaime
kūrimas

Planuojama lėšų (proc.)
75,07 proc.
24,93 proc.
Iš viso: 100
Planuojama lėšų (proc.)
21,98 proc.

5,60 proc.

13,46 proc.

LEADER-19.2.SAVA-5

1 439 699,00

34,03 proc.

LEADER-19.2.SAVA-6

449 721,00

10,63 proc.

LEADER-19.2.SAVA-7

604 987,00

14,30 proc.
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Iš viso: 4 230 677,00 Iš viso: 100
VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4)
kategorijos
11.3.1. VVG veiklos išlaidos
11.3.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos
11.3.3.
Iš viso:
11.3.

11.4.

Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus:

11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS
finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams numatytos

Planuojama lėšų (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

793 252,00
264 417,00
1 057 669,00

75 proc.
25 proc.
20 proc. VPS sumos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Iš
viso:

-

-

5

4

31

30

20

10

-

100
proc.

-

8

10

11

14

15

16

15

11

100
proc.

sumos)

11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms
pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos sumos)
11.5. Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai

Pagrindimas
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Eil.
Nr.
12.1.1.
12.1.1.1.
12.1.1.2.

12.1.1.3.
12.1.1.4.
12.1.1.4.1.

12.1.1.4.2.

12. VPS įgyvendinimo rodikliai
12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai
ESIF teminiai tikslai
1
10
3
3
5-6
4
8
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1A
1C
2B
3A
4A
5C
6A
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius
9
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios
institucija (savivaldybė) arba valstybės
9
institucija/organizacija, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius
2
18
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai
4
2
asmenys, skaičius (vnt.):
iš jų iki 40 m.
-

12.1.2.
12.1.2.1.
12.1.3.
12.1.3.1.
12.1.4.

2

6B

6C

-

-

Iš viso:
90

35

44

11

20
20
6

-

-

iš
viso:4
iš
viso:2

iš jų daugiau kaip 40 m.
-

12.1.1.5.

9

2
moterų:
2
vyrų
1
moterų:
1
vyrų:

-

-

-

-

-

-

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 11.1.1.1–
11.1.1.5 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius
(vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2
Veiklos sritis: Parama žemės ūkio produktų prdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
6
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4
Veiklos sritis: Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

-

-

-

-

-

6

-

-

10

-

-

10
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12.1.4.1.
12.1.5.
12.1.5.1.
12.1.6.
12.1.6.1.
12.1.7.
12.1.7.1.
12.1.8
12.1.8.1.

12.2.1.1.
12.2.2.2.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
10
10
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1
Priemonė: NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
10
10
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5
Priemonė: Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
18
18
Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-6
Priemonė: Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų rėmimas
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
25
25
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-SAVA-7
Veiklos sritis: Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
11
11
11.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“) rodikliai
11.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius
27
6
įgyvendinus vietos projektus (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendinus vietos
projektus (vnt.)
11.2.2. VPS administravimas

20

10

-

-

-

-
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12.2.2.1.

Sukurtų naujų darbo vietų skaičius VVG administracijoje,
vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

12.2.2.2.

Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje,
vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3
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13.1.
13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus
 tvirtina parengtą VPS;
 vertina ir tvirtina kasmetinę VPS įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą;
VVG nariai
 vykdo VVG darbo skaidrumo, viešumo, tinkamo finansų panaudojimo užtikrinimą irpriežiūrą;
 įgyvendina kitas steigimo dokumentuose nustatytas pareigas.
 vadovauja VVG veiklai laikotarpiuose tarp visuotinių narių susirinkimų;
 tvirtina VPS pakeitimus;
 priima sprendimus dėl dalyvavimo kitoje projektinėje veikloje;
 priima ir atleidžia VPS administracijos vadovą;
 priima sprendimą dėl priėmimo ir atleidimo finansininko, administratoriaus (-ių), viešųjųryšių
VVG kolegialaus valdymo
specialisto;
organo nariai
 tvirtina kvietimų teikti vietos projektus dokumentus;
 priima sprendimus dėl vietos projektų finansavimo;
 priima sprendimus dėl dalyvavimo VVG tinklo veikloje;
 atlieka projektų lankymą vykdymo vietose ir rekomendacinio pobūdžio vertinimą (bent vienąkartą
per projekto priežiūros laikotarpį);
 įgyvendina kitas steigimo dokumentuose nustatytas pareigas.
 organizuoja VVG administruojančių darbą, tvirtina vidaus tvarkos taisykles; rengia darbuotojų
pareigybių aprašymus; darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, leidžia įsakymus veiklos,
darbuotojų, atostogų, komandiruočių klausimais;
 priima ir atleidžia VPS finansininką (-us), administratorių (-ius), viešųjų ryšių specialistą (-us);
 planuoja, organizuoja ir kontroliuoja darbuotojų darbą;
 organizuoja VVG administruojančių darbuotojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą;
 koordinuoja, kontroliuoja, vykdo VPS įgyvendinimą;
VPS administravimo vadovas
 atlieka VPS įgyvendinimo stebėseną ir teikia kasmetines ataskaitas visuotiniam narių susirinkimui;
 bendrauja su potencialiais pareiškėjais, konsultuoja, informuoja, teikia metodinę pagalbą;
 palaiko glaudžius ryšius su NMA, ŽŪM, VVG tinklu, Kaimo tinklu ir kitomis organizacijomis
dalinantis informacija, patirtimi sprendžiant strategijos įgyvendinimo klausimus;
 organizuoja posėdžius, rengia VVG posėdžių protokolus;
 vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus, siekdamas efektyviai panaudoti VVG skirtas lėšas;
 užtikrina visus VrVVG įsipareigojimus valstybinėms, regioninėms ir vietinėmsbiudžetinėms
institucijoms, valstybiniams nebiudžetiniams socialiniams fondams, tiekėjams, banko įstaigoms bei
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darbo sutarčių vykdymą;
 vykdo kitas VrVVG valdybos suformuluotas užduotis;
 laikosi darbo tvarkos taisyklių, saugos ir sveikatos, priešgaisrinių saugos norminių aktųreikalavimų
bei kirų organizacijos nustatytų taisyklių;
 skatina laisvą kūrybinę iniciatyvą ir kiekvieno darbuotojo atsakomybę už jam pavestų
darbųįvykdymą, protingą riziką darbe bei VrVVG vardo saugojimą.

13.1.4.

13.1.5.

VPS finansininkas ir (arba)
buhalteris

VPS administratorius (-iai)

 rengia ir vykdo VrVVG apskaitos politiką, laikydamasis apskaitos taisyklių ir instrukcijų;
 organizuoja ir kontroliuoja finansinę- buhalterinę apskaitą, užtikrina finansinių –ūkiniųoperacijų
teisėtumo, organizacijos lėšų naudojimo įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamo dokumentų įforminimo
kontrolę;
 tvarko pinigų gavimo ir mokėjimo apskaitą ir suveda pirminius dokumentus į buhalteriniusapskaitos
registrus;
 veda ilgalaikio turto apskaitą;
 pildo ir pateikia Sodros, mokesčių inspekcijos ir statistines ataskaitas pagal nustatytus šiųinstitucijų
terminus;
 rengia VrVVG metinę finansinę atskaitomybę, t.y. balansą, veiklos rezultatų ataskaitą iraiškinamąjį
raštą;
 tvarko personalo apskaita;
 pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 tvarko biuro dokumentaciją, rengia įsakymus.
 vykdo strategijos įgyvendinimą;
 parengia įvairių taisyklių, tvarkų projektus (Vietos projektų atrankos ir tvirtinimo vidaus taisykles;
Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamentą; Vietos projektų paraiškų registravimo,
vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo strategijos vykdytojo valdymo organui tvarkos aprašą;
kt.);
 parengia Kvietimus teikti vietos projektų paraiškas;
 atlieka visa procedūra nuo VP paraiškų gavimo ir registravimo iki galutinio vertinimo ir
ataskaitosPVA) parengimo;
 paruošia dokumentacija Vietos projektų atrankos posėdžiui (PAK);
 rengia VP paramos sutartys ir sutarčių pakeitimus;
 administruoja vietos projektus;
 atlieka VP patikras;
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atlieka po projektinės veiklos priežiūrą;
atlieka VP viešųjų pirkimų tikrinimą;
palaiko ryšius su rajono bendruomenėmis, su įvairiomis organizacijomis, rėmėjais;
teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą bendruomenėms;
atlieka viešųjų pirkimų procedūras (VVG pirkimai);
organizuoja VVG ar kaimo bendruomenių narių dalyvavimą Leader metodo pobūdžio
pasitarimuose,konferencijose ar seminaruose;
 projekto administratorius vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, nenuolatinio pobūdžio
VVGpirmininko teisėtus nurodymus
13.1.5.

13.1.5.1.

13.2.

13.2.1.

kiti VVG administracijos darbuotojai:
 vykdo nuolatinį VVG teritorijos gyventojų, organizacijų, verslo subjektų informavimą apie
parengtąVPS, jos tikslus, prioritetus bei priemones;
 vykdo VVG teritorijos gyventojų, organizacijų, verslo subjektų konsultavimą projektinių
idėjųatitikimo VPS klausimais;
 vykdo potencialių vietos projektų vykdytojų mokymą paraiškų pildymo, mokėjimo prašymų
irataskaitų pildymo ir su jais susijusių papildomų dokumentų rengimo klausimais;
 vykdo viešųjų ryšių kampanijas, vykdo bendravimą su vietos žiniasklaida, rengia straipsnius;
 organizuoja mokymus VVG nariams ir potencialiems projektų vykdytojams;
VPS viešųjų ryšių specialistas
 kviečia VVG narius į visuotinius ir valdybos posėdžius, rengia posėdžių protokolus;
(-ai)
 organizuoja
susitikimus
su
potencialiais
projektų
vykdytojais
ir
vykdo
reguliariusVPSįgyvendinimopristatymus, užtikrina, kad įgyvendinant VPS būtų laikomasi visų
LEADERmetodo bei horizontaliųjų principų;
 administruoja vietos projektus: atlieka projektų vykdytojų pateiktų veiklų grafiko priežiūrą
beipakeitimų derinimą; vertina savanoriškų darbų apskaitos lenteles ir jose pateiktą informaciją;
atlieka nemokamų savanoriškų darbų patikras vietoje; priima ir tikrina vietos projektų ataskaitas ir
papildomus dokumentus.

VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS
 VPS administravimo vadovas turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 turėti ne mažesnį nei 3 m. VPS administravimo darbo patirtį;
VPS administravimo vadovas
 būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybėsnutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius
pirkimus, investicinių projektų vadybos ir finansavimo principus, išmanyti Dokumentų rengimo,
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13.2.2.

13.2.3.

13.2.3.1.

VPS finansininkas ir (arba)
buhalteris

 VPS finansininkas turi turėti aukštąjį ekonominį, finansinį ar buhalterinį išsilavinimą;
 turėti ne mažesnį nei 3 m. buhalterinės apskaitos tvarkymo darbo patirtį;
 privalo žinoti LR įstatymų, mokesčių normatyvų bazę, darbo santykių bei raštvedybos srityje;
 būti susipažinęs su ne pelno organizacijų apskaitos tvarkymo ypatumais, ES ir kitų paramos fondų
apskaitos specifika;
 gebėti taikyti apskaitos ir skaičiavimo darbus kompiuterizuotomis šiuolaikinėmis priemonėmis.

kiti VVG administracijos darbuotojai:





VPS administratorius






13.2.3.2.

VPS viešųjų ryšių specialistas

Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, ES teisės aktų, reglamentuojančių ES finansavimą,
susijusi su BIVP metodo taikymu, išmanymas;
turėti ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje arba ne mažesnę negu 5 m.
darbopatirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje;
sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti VVG su administravimu susijusią veiklą;
mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu
iržodžiu;
gebėti parinkti problemų sprendimų būdus.

VPS administratorius turi turėti aukštąjį išsimokslinimą (ekonomikos, vadybos);
mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
būti susipažinęs su Kaimo Plėtros 2007 – 2013 m. programos (KPP) Leader metodu;
gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, greitai orientuotis situacijoje, mokėti logiškai
mąstyti,turėti puikius bendravimo įgūdžius, stiprius analitinius sugebėjimus, žinoti reprezentavimo
subtilumus, būti patikimas, gebėti dirbti komandoje, būti lojalus organizacijai.
išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos reikalavimus, kalbos kultūros normas;
mokėti dirbti kompiuteriu programomis, skirtomis raštams kurti ir redaguoti, programa Word,
Excel,PowerPoint, kita organizacine technika;
turėti ne mažesnę nei 3 metų projektų rengimo, administravimo patirtį;
privalo žinoti LR įstatymus (Viešųjų pirkimų įstatymas, Statybos įstatymas), Statybos
techniniusreglamentus kitus teisės aktus

 VPS viešųjų ryšių specialistas turi turėti aukštąjį išsilavinimą, turėti žinių LEADER (BIVP)metodo
įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse;
 turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
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13.3.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas
VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO VIDAUS SISTEMOS APIBŪDINIMAS

13.3.1.

VVG sukurta horizontalios ir vertikalios partnerystės principu, vienija pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, atstovus. VVG
valdymo sistema ir organizacinė struktūra vykdoma pagal VrVVG numatytus įstatuse, VrVVG administracijos vidaus darbo tvarką, VrVVG
valdybos darbo reglamentą). VVG narių skaičius yra kintantis, nes ji yra atvira naujiems nariams – tiek juridiniams, tiek fiziniams,
veikiantiems ar gyvenantiems VVG teritorijoje, kas numatyta Narystės VrVVG tvarkos apraše. VVG užtikrina lanksčią, atvirą ir
nediskriminuojančią (lyties, tautinės kilmės, amžiaus, religijos ar įsitikinimų, negalios, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos pagrindu)
priėmimo tvarką.
VVG valdymą ir stebėseną reglamentuoja įstatai. Juose apibrėžta kiekvieno valdymo organo funkcijos ir veiklos ribos. Valdyme išskiriamos
trys pakopos:
- vietos veiklos grupės narių visuotinis susirinkimas;
- vietos veiklos grupės valdyba;
- vietos veiklos grupės pirmininkas.
VPS įgyvendinimą organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja VPS administravimo vadovas. Administracijos vadovas koordinuoja darbuotojų
darbą ir atsiskaito valdybai. VPS administracijos darbuotojai bendradarbiauja su VVG teritorijos gyventojais, konsultuoja juos, numato
priemones, kurių pagalba siekiama efektyvaus gyventojų aktyvinimo, veiklų skatinimo, projektų įgyvendinimo.
Pagal VPS numatytą veiksmų planą, VVG administracija organizuoja VPS įgyvendinimą taip:
1. Rengia kvietimų dokumentacijos projektus: bendrąsias ir specialiąsias taisykles, vidaus tvarkos aprašus;
2. Dokumentaciją teikia VVG valdybai, kuri įvertinusi teikia koregavimui arba patvirtina dokumentus;
3. Kvietimo dokumentuose apibrėžtais terminais skelbiama projektų atranka;
4. VPS administravimo vadovas paskiria projektų vertintojus, kurie atlieka projektų administracinį, tinkamumo ir pirmumo vertinimą,
pildo projektų vertinimo ataskaitas ir teikia VVG valdybai;
5. Prieš atliekant vertinimą, darbuotojai, vertinantys projektus, patvirtina savo konfidencialumą ir nešališkumą pasirašydami
konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją, kuria įsipareigoja būti nešališki ir laikytis konfidencialumo;
6. VVG valdyba svarsto projektus ir priima sprendimus dėl projektų finansavimo, esant poreikiui atlieka patikrą vietoje;
7. Informacija apie administracinės atitikties, tinkamumo skirti lėšas projektams įgyvendinti, pirmumo reikalavimus atitikusias vietos
projektų paraiškas yra teikiama NMA;
8. VVG administracija parengia, administruoja finansavimo sutartis;
9. VVG administracija konsultuoja projektų įgyvendinimo klausimais vietos pareiškėjus, vykdo projektų eigos stebėseną atlikdama
patikras vietoje;
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10. VVG administracija vykdo įgyvendinamų vietos projektų viešųjų pirkimų kontrolę;
11. VVG administracija priima mokėjimo prašymus, vykdo administracinį vertinimą ir teikia mokėjimo prašymus NMA;
12. VVG administracija vertina vietos projektų ataskaitas;
13. Esant poreikiui keisti VPS, VVG administracija teikia projektinį pasiūlymą valdybai ir tik valdybai pritarus teikia keitimo projektą
svarstyti NMA;
14. VVG administracija apie VPS įgyvendinimą atsiskaito visuotiniam susirinkimui.
15. VVG administracija, įgyvendindama VPS laikosi veiklos ir finansinio plano, apie jį atsiskaito visuotiniam susirinkimui ir NMA.
VPS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS VIDAUS SISTEMOS APIBŪDINIMAS
Informacija apie VPS įgyvendinimo eigą renkama ir jos sklaidai naudojami šie komunikacijos būdai:


vietos projektų ataskaitos – reguliari, dokumentuota, apibendrinamoji informacija apie projektą (pažangos ir finansiniai rodikliai pagal
loginės struktūros lentelę, veiklos planą ir biudžetą), kurią paramos gavėjai teikia VVG administracijai;



mokėjimo prašymai;



VPS įgyvendinimo ataskaitos;



VPS eigos apžvalga ir aptarimai – VPS įgyvendinime dalyvaujančių subjektų susitikimai, kuriuose aptariama, kaip įgyvendinami
VPS veiklos planai ir biudžetas, nustatomos einamosios problemos.

VVG už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos veiksmus, atsiskaito teikdama metines
VPS įgyvendinimo ataskaitas. VVG, vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1
d. pateikia NMA metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus.
VPS ADMINISTRATORIUS (-IAI):

a) Renka bendrą ir detalią informaciją apie vietos projektų įgyvendinimo pažangą kiekvienais ataskaitiniais metais:
 Paskelbti kvietimai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Gauti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Įvertinti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Patvirtinti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Pasirašytos vietos projektų sutartys iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
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 Įgyvendinami vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Įgyvendinti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
b)Nustato geruosius įgyvendintų vietos projektų pavyzdžius, kurie prisideda prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių
įgyvendinimo;
c) Nustato problemas, su kuriomis buvo susidurta ataskaitiniais metais, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos;
d)Renka informaciją apie VPS įgyvendinimo rodiklius, nurodytus VPS 12 punkte ir susijusius su vietos projektų įgyvendinimu, kurie
pasiekiami kiekvienais ataskaitiniais metais:
 VPS pasiekimų produkto rodikliai pagal ESIF teminius tikslus bei EŽŪFKP prioritetus ir tikslines sritis iš viso ir pagal VPS
priemones ir jų veiklos sritis (sąrašas nurodytas VPS 12 lentelėje);
 VPS pasiekimų tikslo rodikliai pagal ESIF teminius tikslus bei EŽŪFKP prioritetus ir tikslines sritis iš viso (sąrašas nurodytas
VPS 12 lentelėje);
VPS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTAS:

a) Renka informaciją apie VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmus atliktus kiekvienais ataskaitiniais metais, identifikuoja jų
sąsajas su VPS įgyvendinimo veiksmų planu;
b)Renka informaciją apie veiksmus, kurie atlikti siekiant įgyvendinti LEADER metodo principus ir horizontaliuosius principus bei
prioritetus pagal kiekvieną principą ir prioritetą atskirai kiekvienais ataskaitiniais metais, nustato sąsajas su VPS nuostatomis;
VPS ADMINISTRAVIMO VADOVAS:

a) Renka informaciją apie narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius;
b) Renka informaciją apie valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės,
verslo, vietos valdžios sektorius;
c) Renka informaciją apie darbuotojų pokyčius;
d) Renka informaciją apie vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, atliktus kiekvienais ataskaitiniais metais;
e) Renka informaciją apie VPS keitimus ir įgyvendinimo pamokas.
VPS FINANSININKAS:
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a) Renka finansinę informaciją apie VPS administravimo išlaidas ir jų poreikį kiekvienais ataskaitiniais metais.
Metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje teikiami duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d.
Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita tvirtinama VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo.
VVG dalyvauja VPS įgyvendinimo vertinime atlikdama VPS įgyvendinimo vidaus vertinimą. VVG vertina VPS įgyvendinimo stebėsenos
duomenis ir rodiklius, identifikuoja VPS įgyvendinimo problemas, informuoja apie tai NMA ir (arba) ŽŪM, taip pat teikia joms siūlymus dėl
VPS įgyvendinimo problemų sprendimo.

ATSAKOMYBĖS SISTEMA, TAIKOMA ĮGYVENDINANT VPS
VVG, kuri, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančioji organizacija, prekių, paslaugų ar darbų, susijusių su
strategijos įgyvendinimo administravimu, pirkimus organizuoja vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.
VVG visuotinis narių susirinkimas tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie VVG veiklą pateikimo nariams tvarką.
VPS administracijos darbą, teises ir pareigas, atsakomybę reglamentuoja VVG administracijos darbo tvarkos taisyklės, pareigybių aprašymai,
VVG pirmininko įsakymai.
Darbuotojai už funkcijų bei pareigų vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VPS administruojantiems darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Darbo kodekso nustatyta
tvarka.

____________________

