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SANTRUMPOS
VVG - Vietos veiklos grupė;
Strategija - Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija;
LEADER+ - „LAEDER+ pobūdžio priemonė“;
KPP - Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa;
ŽŪM - Žemės ūkio ministerija;
NMA - Nacionalinė mokėjimo agentūra;
NVO - Nevyriausybinė organizacija;
BPD - Lietuvos 2004-2006 m. Bendras programavimo dokumentas;
VšĮ - Viešoji įstaiga;
VO - Visuomeninė organizacija.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

4

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija
Įvadas
Pradėjus Lietuvoje įgyvendinti Bendrojo programavimo dokumento LEADER+ pobūdžio
priemonę, 2004 metais Švenčionių rajone susikūrė Vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“
(toliau - VVG).
Švenčionių raj.
sektoriaus

Ji įkurta horizontalios ir vertikalios partnerystės principu apjungdama vientisą
sav. VVG teritoriją ir gyventojus, suvienijusi valdžios, verslo ir nevyriausybinio

atstovus

kaimo

spartesnei plėtrai įgyvendinti.

Suformuotoje valdymo

struktūroje

prioritetas atitenka kaimo žmonėms ir skatina kaimo gyventojų iniciatyvumą „iš apačios“, ir
suteikia galimybę jiems realizuoti savo idėjas, kurios pasitarnautų kaimo plėtrai. Suformuota
valdymo struktūra ir valdymo narių gebėjimai įgalina sėkmingai spręsti VVG iškeltus uždavinius.
Vienas iš svarbiausių VVG darbų 2005 m. buvo bandomosios integruotos strategijos
rengimas. Pagrindinis VVG pasirinktas strateginis tikslas - gerinti Švenčionių rajono kaimo žmonių
gyvenimo kokybę. Parengtą 2006-2008 m. bandomąją integruotą kaimo plėtros strategiją užsienio
ekspertų buvo teigiamai įvertinta ir pateko į geriausiai įvertintų strategijų tarpą Lietuvoje.

Jos

įgyvendinimui buvo skirta 0,6 mln. litų parama.
2004-2008 m. VVG sustiprėjo kaip organizacija ir turi didelę įtaką sprendžiant rajono kaimo
plėtros klausimus, ugdant kaimo žmonių aktyvumą, telkiant juos bendrų tikslų įgyvendinimui.
VVG, kaip organizacija, sustiprino savo administracinius gebėjimus valdant finansus, rengiant
projektus ir organizuojant jų įgyvendinimą, plečiant ir palaikant vidaus ir tarptautinius partnerystės
ryšius. Bandomoji integruota strategija buvo parengta 2004-2008 m. ir apėmė trumą laikotarpį, be
to, ji turėjo bandomąjį pobūdį, buvo tobulinama. 2007-2013 metams buvo parengta šalies mastu
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa, kuri sudarė prielaidas naujos strategijos
rengimui.
VVG,
strategiją.

pasinaudodama ankstesne patirtimi,

parengė Vietos plėtros 2009-2014 metų

Tai VVG narių intensyvaus darbo rezultatas, kuriuo siekiama gerinti gyvenimo kokybę

kaimo vietovėse, stiprinti kaimo bendruomenes bei įtraukti jas į socialinės ekonominės plėtros
procesus.
Strategijoje siekiama integruotos ir subalansuotos įvairių sektorių kaimo plėtros. VVG
strategiją rengė vadovaudamasi pagrindinių Leader principų

„iš apačios į viršų“. Strategijos

rengimo procese dalyvavo VVG nariai, aktyviai įsitraukė ir vietos gyventojai bei organizacijos.
Parengta strategija pagrįsta kaimo gyventojų poreikiais, išsiaiškintais atlikus rajono socialinės,
ekonominės, aplinkosauginės situacijos bei kaimo gyventojų poreikių analizę. Remdamasi surinkta
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informacija, VVG atliko VVG teritorijos

stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę

ir išskyrė strategines plėtros sritis.
VIZIJA - Švenčionių rajono kaimo gyventojai pasieks subalansuotą materialinių ir
dvasinių poreikių tenkinimą. Pagerėjus ekonominei situacijai, išaugus gyventojų pajamoms,
sutvirtėjus bendruomenei ir šeimai, kaimo žmonės gyvens patogiau, turtingiau, prasmingiau.
Įvertinusi

atliktos

ekonominės,

socialinės,

aplinkosauginės

analizės

rezultatus,

identifikuotus vietos gyventojų poreikius ir paramos dydį, VVG išskyrė du pagrindinius strateginius
prioritetus ir priemones jų įgyvendinimui:
1 prioritetas. VVG TERITORIJOS VERSLŲ ĮVAIRINIMAS IR UŽIMTUMO
GERINIMAS.
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
2 prioritetas. VVG TERITORIJOS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA SIEKIANT GERINTI
GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĘ.
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir atnaujinimas,
tradicinių amatų plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas
Strategijoje išlaikytas suderinamumas su Valstybės ilgalaikės raidos strategija, Lietuvos
ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategija, Nacionaline darnaus vystymosi strategija,
Regioninės politikos iki 2013 m. strategija, Lietuvos ES struktūrinių fondų panaudojimo 2007-2013
m. strategija ir ją įgyvendinančias Sanglaudos skatinimo, Ekonomikos augimo, Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programomis, Lietuvos 2007-2013 metų kaimo plėtros strategija bei Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 m. programa, Vilniaus regiono plėtros planu 2007-2013 m., Švenčionių
rajono plėtros strateginiu planu iki 2010 m. bei papildo jų numatytas plėtros kryptis, prioritetus bei
priemones.
Strategija

atitinka

EB

horizontaliosioms

sritims: darnaus

vystymosi,

lygių galimybių,

aplinkosaugos ir informacinės visuomenės.
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I. VVG IR JOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
1.1. VVG kūrimosi istorija
VVG formavimo ir kitų veiklos etapų metu plačiai buvo pritaikyta Vietos veiklos grupė
„Švenčionių partnerystė“ (toliau - VVG) patirtis, įgyta 2001-2003 metais dalyvaujant Jungtinės
Karalystės
bendruomenių

vyriausybės

tarptautinio

partnerystės

plėtros

departamento

programoje” (KBPP).

(DFID)

finansuotoje

„Kaimo

Šios programos metu buvo

įgyvendintas

atsižvelgiant į visus LEADER+

metodinius

LEADER pobūdžio modelis.
VVG

buvo

suformuota

itin kruopščiai,

reikalavimus bei principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo,
įtraukimo, partnerystės.
VVG iniciatyvinė grupė susibūrė trejus metus rajone veikusios Partnerystės grupės
pagrindu. VVG suburta iniciatyvinė grupė suorganizavo 12 susitikimų su kaimo gyventojais ir su
kaimo plėtra susietų organizacijų atstovais. Šių susitikimų metu buvo pristatyta LEADER+
programa ir jos teikiamos plėtros galimybės. Daugelis vietos organizacijų į VVG delegavo savo
atstovus, kurie savo įsipareigojimą patvirtino motyvaciniais laiškais.
2004 m. pavasarį VVG buvo visiškai suformuota, birželio 10 d. įregistruota ir pradėjo savo
veiklą. Nusprendusi rengti bandomąją integruotą vietos plėtros strategiją, VVG pateikė paraišką
Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir pasirinko LEADER+ strateginę temą - gyvenimo kokybės
kaimo vietovėse gerinimas.
VVG įsikūrė tikslu apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros
dalyvių pastangas ir suteikti papildomas galimybes įtakoti pasikeitimus, gerinančius Švenčionių
rajono kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę.
VVG veiklos tikslai:
- aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas
Švenčionių rajone;
- telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų

bei

organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei
gerovei kelti;
- ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir
kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti rajono kaimo vietovių plėtrai;
- skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos švietimo,
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kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;
- teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo
plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;
- parengti Švenčionių rajono kaimo plėtros strategiją;
- organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
-organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;
- skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
VVG misija: „Vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“- efektyviai veikianti, nuolat
besimokanti organizacija, savo veiklą grindžianti lygiaverčio bendradarbiavimo su visomis kaimo
plėtroje dalyvaujančiomis institucijomis ir kaimo bendruomenėmis. VVG siekia pagerinti gyvenimo
kokybę Švenčionių rajono kaimo vietovėse, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką kaime, ugdant
gyventojų verslumą, stiprinant bendruomenių įtaką ir padedant įgyvendinti vietos iniciatyvas“.

1.2. VVG funkcijos, jų suderinimas su vykdoma veikla

VVG nariai susibūrė, turėdami tikslą pagerinti kaimo žmonių gyvenimą, skatinti jų
iniciatyvas. Jie įsipareigojo siekti, kad jų atstovaujamos teritorijos kaimų, miestelių gyventojų ir
bendruomenių gyvenimo kokybė gerėtų bei atitiktų jų poreikius.
VVG apibrėždama organizacijos funkcijas numatė:
- ugdyti kaimo bendruomenės žmonių gebėjimą vertinti esamą padėtį, kartu spręsti vietos
problemas, įtraukti jaunimą, moteris ir kitas tikslines grupes į kaimo plėtros, idėjų įgyvendinimą ;

- rengti vietos plėtros strategijas ir organizuoti jų įgyvendinimą;
- ugdyti kaimo žmonių motyvaciją privačiam verslui, didinti užimtumą ir mažinti bedarbystę, didinti
šeimos grynąsias pajamas;
- sudaryti sąlygas socialinės atskirties žmonėms vystyti savo gebėjimus ir aktyviai įsijungti į aktyvų
visuomenės gyvenimą;
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- pagerinti kaimo žmonių laisvalaikio užimtumą, keisti kaimo gyventojų požiūrį į aplinkosaugą ir
gerinti jos būklę, tausojant aplinką gerinti kaimo žmonių gyvenamąją aplink1ą ir buitines sąlygas;
- plėtoti kaimo lyderių, bendruomenės atstovų ir jų lyderių gebą, inicijuoti kaimo plėtros pokyčius,
siekiant gyvenimo kokybės gerinimo rengiant ir įgyvendinant strategiją VVG atstovaujamojoje vietovėje;

- inicijuoti novatoriškus kaimo plėtros projektus;
- organizuoti finansinių išteklių paiešką VVG veiklai organizuoti.
Įgyvendindama šias funkcijas VVG pagrindu prisilaikė partnerystės nuostatos. VVG grupės
pavadinime išskirtas žodis „partnerystė“. Partnerystė vienija savanorišką /nevyriausybinį/, viešąjį
(vietos valdžią) ir privatų sektorius; užtikrina geresnį, efektyvesnį išteklių nukreipimą į tokių
problemų, kaip nedarbas, socialinė atskirtis, sprendimą; suteikia galimybę plėtoti santykius tarp
individų ir organizacijų; įtraukia vietos gyventojus ir skatina jų aktyvesnį dalyvavimą priimant
sprendimus, susijusius su vietos plėtra. Vienas iš svarbiausių VVG darbų 2005 m. buvo
bandomosios integruotos strategijos rengimas.
Bandomosios integruotos kaimo plėtros strategijos parengimas - tai VVG narių vienerių
metų intensyvaus darbo rezultatas, kuriuo buvo siekiama gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse,
stiprinti kaimo bendruomenes bei įtraukti jas į socialinės ekonominės plėtros procesus. Strategijos
rengimas ir jos įgyvendinimo organizavimas tai viena iš svarbiausių VVG funkcijų. Parengta 20062008 m. bandomoji integruota kaimo plėtros strategija užsienio ekspertų buvo teigiamai įvertinta ir
pateko į geriausiai įvertintų strategijų tarpą Lietuvoje.
parama. Įgyvendindama

2004-2008 m. strategiją

Jos įgyvendinimui buvo skirta 0,6 mln. litų

VVG sustiprėjo kaip organizacija ir turi didelę

įtaką sprendžiant rajono kaimo plėtros klausimus, ugdant kaimo žmonių gebėjimus, aktyvumą,
telkiant juos bendrų tikslų įgyvendinimui. VVG, kaip organizacija, sustiprino savo administracinius
gebėjimus valdant finansus, rengiant projektus ir organizuojant jų įgyvendinimą, plečiant ir
palaikant vidaus ir tarptautinius partnerystės ryšius. Rengiant strategiją VVG nariai atliko VVG
teritorijos socialinės, ekonominės, aplinkosauginės situacijos bei kaimo gyventojų poreikių analizę.
Remdamasi surinkta informacija, VVG parengė

VVG teritorijos stiprybių, silpnybių, galimybių ir

grėsmių (SSGG) studiją ir išskyrė strategines plėtros sritis.
Įvertinusi savo įtakos galimybes ir LEADER+ priemonės paramos dydį, VVG pasirinko du
pagrindinius strateginius prioritetus:
1. Socialiai pažeidžiamų grupių pozityvaus požiūrio į gyvenimą skatinimas, socialinės
ekonominės integracijos stiprinimas;
2. Bendruomenių įtakos stiprinimas, keliant kaimo gyventojų gerovę, kuriant patrauklią
gyvenamąją aplinką.
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Įgyvendinant integruotą bandomąją strategiją daugeliui bendruomenių tai buvo nauja patirtis
rašant

projektus

ir

pildant

paraiškas.

Bendruomenių

atstovai,

konsultuodamiesi su

VVG

administratorėmis, išmoko rengti projektus, juos įgyvendinti ir teikti ataskaitas. Pastebėta, kad
bendruomenės, kurios buvo pateikusios paraiškas pirmam kvietimui, teikdamos sekančias paraiškas
buvusių klaidų nebedarė. Be to,

jos savo patirtimi dalijosi su pirmą kartą paraiškas teikiančiomis

bendruomenėmis.
VVG strategijos įgyvendinimui buvo

sudaryta darbo grupė, gebanti administruoti ir

įgyvendinti projektus, vykdyti finansinę apskaitą ir atskaitomybę.

Integruota bandomoji strategija

apėmė sąlyginai trumpą laiko tarpą ir dėl jos įgyvendinimui skirtų lėšų apimties nesprendė
ilgalaikių strateginių uždavinių. Todėl VVG vykdė tęstinį projektą rengdama Vietos plėtros 20092014 metų strategiją. VVG, kaip organizacija, vykdė visas jai būdingas funkcijas: darbo planavimą,
organizavimą, apskaitą ir viešinimą,
narių,

susirinkimų

organizavimo

nustatė
ir

funkcijų ir atsakomybės pasiskirstymas tarp VVG

vedimo

tvarką,

sprendimų

priėmimo

procedūras,

administracinių klausimų sprendimo reglamentą VVG, kaip organizacija, ir jos nariai vykdė aktyvią
bendruomenės

narių

ugdomąją

veiklą.

Dalyvavo

kitų

organizuotuose

renginiuose

ir patys

organizavo seminarus, konferencijas. Svarbiausi iš jų:
- 2008-06-13

„Bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo eiga”, seminaras,

Švenčionys.
- 2006- 12- 05 Įvadinė konferencija, Švenčionys.
- 2007- 03-29 „LEADER+ priemonė Lietuvoje ir Lenkijoje”, konferencija, Švenčionys.
- 2007- 05-16 Tarptautinė konferencija „LEADER programa Baltijos šalyse: pasiekimai ir
perspektyvos”.
- 2008- 04-09 Tarptautinė konferencija “Turizmas ir kaimo plėtra, pasinaudojant LEADER
programa”, Lenkija.
-

Leidiniai:

2006-12-05

Strategijos

santrauka,

brošiūra,

2008-08-21

Strategijos

įgyvendinimo reziumė, brošiūra ir CD.Publikacijos rajono spaudoje.
VVG vykdo aktyvią veiklą su jaunimu, moterimis, su neįgaliaisiais ir kitais socialinės
atskirties žmonėmis. Darbas su socialinės atskirties grupėmis aktyviai pradėtas vykdyti rengiant ir
įgyvendinant Švenčionių rajono kaimo gyventojų skurdo ir socialinės atskirties mažinimo strategiją,
taip pat, integruotą bandomąją strategiją. Įgyvendindama Baltijos šalių kaimo bendruomenių
partnerystės programą suburta Švenčionių rajono partnerystės grupė parengė Švenčionių rajono
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo strategija 2002-2003 m. ir įgyvendino 14 projektų: įrengti 2
kaimo bendruomenių centrai, sutvarkytos 4 bendruomenių susibūrimų vietos, įrengta bendruomenės
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prekyvietė, įgyvendint trys jaunimo užimtumo projektai, 2 muzikiniai bendruomenės integravimo
projektai, pradėtas leisti bendruomenės laikraštis, įrengtas bendruomenės turizmo informacijos
centras. Įgyvendinta ir visa eilė kitų

programų: 15 moterų apmokytos verslo pagrindų, trims

moterims padėta parengti verslo planus, atliktas gyventojų informacijos barjerų tyrimas ir pateiktos
rekomendacijos bei pasiūlymai kaip juos įveikti.
Remiant parengtus projektus prioritetas buvo teikiamas projektams, kurie prisidės prie
skurdo ir socialinės atskirties mažinimo kaimo vietovėse. Visi parengti ir įgyvendinti projektai
turėjo sąsają su moterų, jaunimo ir neįgaliųjų gyvenimo sąlygų gerinimu. Tiesiogiai programoje
dalyvavo daugiau kaip 300 žmonių.
2006-2008 m. integruotoje bandomojoje strategijoje buvo vykdoma tęstinė veikla, nukreipta
socialinės atskirties mažinimui.

Strategijoje buvo numatytas prioritetas „Socialiai pažeidžiamų

grupių pozityvaus požiūrio į gyvenimą skatinimas, socialinės ekonominės integracijos stiprinimas“
Įgyvendinti projektai sudarė prielaidas integruotis socialinės atskiriems žmonių grupėms į pilnavertį
gyvenimą.

1.3. VVG kompetencija ir gebėjimai administruoti projektus

Dauguma VVG narių turi daugiametę patirtį įgyvendinant LEADER tipo iniciatyvas ir
kaimo plėtros projektus. Per VVG veiklos metus šie buvusios Partnerystės grupės nariai išmoko
sistemingai ir produktyviai dirbti, efektyviai organizuoti veiklą, tvarkyti dokumentaciją, įvertino
pasidalijimo žiniomis ir darbo funkcijomis privalumus. Partnerystės grupės gyvybingumą palaikė ir
aukšta jos narių motyvacija. Tai buvo pažymėta ir KBP programos galutinėje ataskaitoje:
„Per keletą paramos ir aktyvaus darbo metų Partnerystės tapo savarankiškomis organizacijomis, turinčiomis
aiškią struktūrą, vidinius ir išorinius ryšius bei gerai išplėtotą savo identiteto jausmą, k uris yra bendras
visiems Partnerystės grupės nariams. Patys Partnerystės grupės nariai parengė elgesio kodeksą bei
pagrindinių normų ir vertybių, kuriomis grindžiamas partnerystės darbas, sąrašą; jos priimtos ir jų
laikomasi veiklos procese“ (Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa.CNTR00 0412.
Galutinė ataskaita 2000-2003 m.).

VVG formavimo ir bandomosios integruotos kaimo plėtros strategijos rengimo metu buvo
plačiai pritaikyta Švenčionių Partnerystės grupės patirtis, įgyta 2001-2003 metais, dalyvaujant
Jungtinės Karalystės vyriausybės tarptautinio plėtros departamento finansuotoje „Kaimo

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

11

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija
bendruomenių partnerystės programoje“(toliau - KBP). Šios programos metu buvo įgyvendintas
LEADER tipo modelis: sukurta įvairias vietos organizacijas atstovaujanti Švenčionių r. Partnerystės
grupė, parengta ir kartu su bendruomenėmis įgyvendinta Skurdo ir socialinės atskirties kaimo
vietovėse mažinimo strategija ir įgyvendinti joje numatyti projektai. VVG valdybos narių rengti ir
įgyvendinti projektai yra labai reikšmingi kaimo teritorijų gyventojams.
Šios programos metu VVG parengė ir sėkmingai įgyvendino Švenčionių r. vietos plėtros
strategiją, kurios pagrindinis tikslas buvo skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.
Strategijos

įgyvendinimo

metu

Švenčionių

Partnerystės

grupė

sėkmingai įsisavino

ir

administravo 100 000 litų vietos projektų fondą. KBP programos metu didelis dėmesys buvo
skiriamas bendruomenių lyderių mokymui. 2 mokymų programų metu apmokyti 38 bendruomenių
lyderiai, kurie buvo pagrindiniai strategijos įgyvendintojai. 4 bendruomenių lyderiai, dalyvavę
programoje, tapo VVG nariais.
Įgyvendinta 14 bendruomenių projektų ir 3 Partnerystės grupės valdomos programos.
KBP

programos

vykdymo

metu

susikūrė ir įsiregistravo

12

bendruomenių centrų

(programos pradžioje rajone nebuvo nei vienos registruotos bendruomenės).
Dauguma VVG narių turi visuomeninės veiklos patirtį organizuojant bendruomeninę veiklą,
įgyvendinant vietos, nacionalinius ir tarptautinius projektus įvairiose srityse. Detali informacija apie
kiekvieno VVG nario patirtį, susietą su VVG veikla, yra pateikta sekančiame skyriuje.
Nuo 2000 m. VVG ir jos narių sukaupta patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus buvo
panaudota 2006-2008 m. įgyvendinant integruotą bandomąją strategiją. VVG parengti ir įgyvendinti
projektai pateikti 1 lentelėje.
1 lentelė. VVG 2002-2009 m. parengtų ir įgyvendintų projektų sąrašas
Eil.
Nr.
1.

Projekto
pavadinimas
Strateginis planas
„Skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo
programa“.

Įgyvendinimo
laikotarpis
2002-2003

Projekto
vertė, Lt
100 000

Fondas

Pasiekti
pagrindiniai
rezultatai

Jungtinė
Suburta
Karalystė, DFDI, partnerystės grupė;
Baltijos šalių
kaimo
bendruomenių
partnerystės
programa

Parengtos ir
įgyvendintos 3
programos (kaimo
iniciatorių
mokymų,
informacijos
sklaidos, problemų
mažinimo; moterų
verslumo įgūdžių
mokymo;
Parengti 2 kaimo
plėtros specialistai;
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Įgyvendinta 14
vietos projektų;
Įsisteigė 10 kaimo
bendruomenių;
Tiesiogiai
programoje
dalyvavo 300 žm.
2.

„Švenčionių rajono
kaimo plėtros
bandomosios
strategijos parengimas“

2005-2006

9 974,51

LEADER+
programa

Parengta
bandomoji
integruota kaimo
plėtros strategija

3.

„Švenčionių rajono
kaimo plėtros
bandomosios
integruotos strategijos
įgyvendinimas“

2006-2008

612 172,77

LEADER+
programa

Įgyvendinta
strategija: 34 vietos
projektai, visos
lėšos įsisavintos.

Šaltinis. VVG duomenys.

VVG sėkmingai įgyvendino integruotą bandomąją strategiją. Įgyvendindama integruotą
bandomąją strategiją darė du kvietimus projektams teikti 2006-12-05 skelbiamas I kvietimas vietos
projektams ir skelbiama paraiškų priėmimo pradžia. Iki 2007-01-30 pateiktos 34 paraiškos (383
706 Lt sumai). Paraiškos atiduotos vertinimui ir galutinės vertintojų išvados gautos 2007-08-27.
Teigiamai įvertinti tik 8 projektai, arba 23,5 proc. pateiktų paraiškų. 8 projektų įgyvendinimui
skirta 99 706,96 Lt. VVG įsitikino, kad potencialiems pareiškėjams trūksta gebėjimų rengti
kvalifikuotus

projektus. Buvo numatyta prieš darant antrą kvietimą apmokyti pareiškėjus ir teikti

metodinę pagalbą projektų rengimo eigoje.
Atlikus parengiamąjį darbą VVG 2008-02-15 - 2008-03-07 laikotarpiu darė antrą kvietimą.
Buvo pateikta 30 paraiškų 396 011,80 Lt sumai. Teigiami įvertinti 24 projektai (80,0 proc.) ir jų
įgyvendinimui skirta 317 470,64 Lt
turėjo

visapusišką naudą.

suma. Integruotos bandomosios strategijos įgyvendinimas

Visų pirma,

įgyvendintas strategijoje numatytas veiksmų planas.

Strategijos įgyvendinimo VVG pasiekti rezultatai: įgyvendintas 31 projektas 412 277,60 Lt sumai.
Įsisavinta 99,1 paramos lėšų. Pasiekti numatyti rezultatai materialiąja prasme:
- įsisteigė, atsinaujino bendruomenių centrai (Kaltanėnai, Reškutėnai, Stanislavavas);
- kaimo bendruomenės, mokyklos įsigijo kompiuterių, foto, video technikos, muzikos
aparatūros, sporto inventoriaus;
-3 moterys pradėjo savo verslą, kas ypač aktualu Švenčionių rajone.
Pasiekti numatyti rezultatai intelektualine prasme:
VVG mokėsi ir išmoko:
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- surasti idėjų, kurias vertintojai pripažįsta „tinkamomis finansuoti”;
- nesiliauti nuolat mokytis ir nebijoti užduoti iš pažiūros kvailų klausimų;
- kantrybės bendraujant su valdiškom institucijom;
- nepasiduoti nusivylimui.
VVG įgijo: žinių, neįprastos patirties, naujų pažinčių, pasitikėjimo savimi.
Kiekvienam asmeniškai ir visiems kartu šis projektas - tai neįkainojama
bendruomeniškumo mokykla. Sukaupta patirtis ir suburtas darnus kolektyvas pajėgus efektyviai
įgyvendinti Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją.

1.4. VVG valdymas ir jo struktūra

Vietos veiklos grupės valdymo organai:
- narių visuotinis susirinkimas - didžiausią galią turintis valdymo organas;
- kolegialus vietos veiklos grupės valdymo organas-valdyba;
- vienasmenis vietos veiklos grupės valdymo organas- pirmininkas.

VVG/valdybos
pirmininkas

VVG narių visuotinis
susirinkimas

VVG valdyba

1 pav. VVG valdymo organų struktūra (pagal įstatus)

Kiekvieno

valdymo

organo

funkcijos

reglamentuotos

įstatuose

ir jos detaliau bus

nagrinėjamos kitame skyriuje. Sprendimų priėmimo teisę dėl paramos skyrimo turi VVG valdyba ir
jos formavimas turi atitikti partnerystės ir kitus keliamus reikalavimus. VVG valdyba išrinkta iš 8
asmenų (2 lentelė).
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2 lentelė. VVG valdyba ir jos sudėtis

Eil.
Nr.

Vardas,
pavardė

Atstovavimo pagrindas
Juridinio asme ns pavadinimas,
kodas, adresas
Socialiniai, ekonominiai partneriai ir asociacijos 50 proc.
Darbovietė, pareigos/
Visuomeninė veikla

Tel.,
el.paštas

1.

Algirdas Uziala

8-387-48842,
8-611-38674,
algirdas.uziala
@delfi.lt

Svirkų pagrindinės
mokyklos direktorius,
Švenčionių krašto KB
asociacijos atstovas

2.

Birutė Borovikienė

Savivaldybės
administracijos Strateginio
planavimo ir investicijų
skyriaus vyr.specialistė.

3.

Marijona
Strakšienė

8-387-66372,
8-610-42645,
b.borovikiene
@svencionys.l
t
8-387-48316,
8-650-91590,
m.straksiene@
gmail.com

4.

Mindaugas
Petkūnas

8-624-98820,
minixxx4ever
@gmail.com

5.

Virgilijus
Sedlevičius

8-387-44646,
8-698-34608,
sevika@satnet.
lt

UAB „Sevika“ direktorius,
Švenčionių krašto
verslininkų asociacijos
atstovas

6.

Remigijus
Zemlevičius

8-387-31397,
8-686-18844,
miskas@svure
dija.lt

Miško apsaugos
inžinierius,
Švenčionėlių miškų
urėdijos atstovas

Milkuškų medicinos
punkto felčerė, Milkuškų
kaimo bendruomenės
pirmininkė, Švenčionių
krašto KB asociacijos
atstovė
Utenos kolegijos studentas,
Reškutėnų kaimo
bendruomenės
jaunimo centro atstovas

Švenčionių krašto kaimo
bendruomenių asociacija, kodas
300142376, Artojų g.2 Cirkliškio k.
Švenčionių r.sav., 18122. Direktorės
2007-12-29 raštas „Dėl atstovų
delegavimo“.
Vilniaus miesto ir apskrities
verslininkų darbdavių konfederacija,
kodas 124905198, A.Vienuolio g. 8,
01104 Vilnius. Prezidento raštas
2007-11-29 Nr.2007-463101.
Švenčionių krašto kaimo
bendruomenių asociacija, kodas
300142376, Artojų g.2 Cirkliškio k.
Švenčionių r.sav., 18122. Direktorės
2007-12-29 raštas „Dėl atstovų
delegavimo“.
Vaikų ir jaunimo centras „Rytas“,
kodas 301811553, Reškutėnų k.
Švenčionių r. sav., 18204. 2009-0608 Pirmininkės raštas.

Verslo atstovai 25 proc.
Švenčionių krašto verslininkų
asociacija, kodas 300059090,
Strūnaičio g.43a Švenčionys, 18127.
2007-11-19 asociacijos pirmininkės
raštas „Dėl atstovo delegavimo“.
Valstybės įmonė Švenčionėlių miškų
urėdija, kodas 291804340, Žeimenos
g.49, Švenčionėliai Švenčionių
r.sav., 18208. Miškų urėdo 2007-1205 raštas Nr.4V(2)-1294 „Dėl
atstovo delegavimo“.

Vietos valdžios atstovai, 25 proc.
7.

Albertas Marma

8-387-66366,
8-610-83810,
zemes.ukis@s
vencionys.lt

Savivaldybės
administracijos
Žemės ūkio skyriaus
vedėjas

8.

Danutė Vigelienė

8-387-66359,
8-698-83110,
vedeja.kultura
@svencionys.l
t

Savivaldybės
administracijos
Kultūros skyriaus vedėja

Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, Vilniaus g.19
Švenčionys, 18116. Direktoriaus
įsakymas 2007-12-11 Nr.A-541 „Dėl
rajono savivaldybės valstybės
tarnautojų delegavimo dalyvauti
Švenčionių rajono vietos veiklos
grupės „Švenčionių partnerystė“
veikloje“.
Švenčionių rajono savivaldybės
administracija, Vilniaus g.19
Švenčionys, 18116. Direktoriaus
įsakymas 2007-12-11 Nr.A-541 „Dėl
rajono savivaldybės valstybės
tarnautojų delegavimo dalyvauti
Švenčionių rajono vietos veiklos
grupės „Švenčionių partnerystė“
veikloje“.
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VVG valdyba atitinka keliamus reikalavimus

vietos veiklos grupės valdymo organo

sudėčiai: 25 proc. verslo sektoriaus, 25 proc. vietinės valdžios ir 50 proc. socialinių, ekonominių
partnerių ir asociacijų atstovai (2 pav.).

Valdžios atstovai
25%
Verslo atstovai
25%

Socialiniai ir
ekonominiai
partneriai bei
asociacijos
50%

2 pav. Valdybos struktūra pagal partnerių sudėtį
Socialinių partnerių valdyboje dauguma leidžia užtikrinti tai, kad į socialinių grupių
interesus bus visapusiškai atsižvelgta. VVG sudėtyje yra

jaunimo atstovas: Mindaugas Petkūnas, į

VVG priimtas projekto pabaigoje (2009-06-11 protokolas). Valdyboje 5 vyrai ir 3 moterys.
Aplinkos apsaugos klausimais kompetentingas asmuo - Remigijus Zemlevičius, Lietuvos žemės
ūkio akademijos (1996 m.) absolventas pagal miškotyros programą, miško ūkio inžinierius. Iš VĮ
Švenčionėlių

miškų

urėdijos

atstovas.

„Geras darbuotojas,

sąžiningas,

iniciatyvus,

darbštus.

Dalyvauja bendruose reiduose su policija ir Aplinkos apsaugos agentūra išaiškinant neteisėtus
miško

kirtimus,

kitus aplinkosauginius pažeidimus. Kelia kvalifikaciją įvairiuose seminaruose.

Aktyviai dalyvauja įvairių renginių (Žiemos šventės, Grybų šventės ir kt.) organizacinėje veikloje“.
Aplinkosaugos srityje turi patirtį ir aktyviai dalyvauja VVG veikloje

dar 2 VVG nariai: valdybos

narys Albertas Marma, VVG narys Povilas Čapskas – abudu yra baigę LŽŪU, nuolat mokosi
kvalifikacijos kėlimo kursuose aplinkosaugos temomis žemės ūkyje, P.Čapskas, be to, dar ir
bitininkas, baigęs bitininkų kursus.
3

valdybos

nariai

(37,5

proc.)

turi

kvalifikacijos

tobulinimo

pažymėjimus

pagal

neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programą „Vietos veiklos grupės kūrimo ir Leader +
pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai“, o iš viso vietos veiklos grupėje net 8 žmonės
turi tokius pažymėjimus . Visi nariai aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje.
VVG atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystei, aplinkosaugos specialisto, lytinės
pusiausvyros ir jaunimo įtraukimo į VVG veiklą srityse keliamus reikalavimus.
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VVG naujų narių priėmimo ir išstojimo tvarka. VVG, kaip ir kiekviena organizacija, yra
besikeičiantis subjektas. Vyksta VVG narių rotacija, keičiasi jų funkcijos. VVG narių kompetencija
priklauso nuo vykstančių pokyčių VVG personalinėje struktūroje.

Vietos veiklos grupės nariais

gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos
Respublikoje, pripažįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės
aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.
Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka yra tvirtinama atskiru dokumentu.
Kaimo bendruomenių asociacija, kitos veikiančios nevyriausybinės organizacijos

deleguoja savo

atstovus į VVG narių tarpą. Deramasi su vietos valdžios vadovais, kad jie į VVG valdybą, kaip
partnerius,

deleguotų

pareigingus,

jaučiančius

atsakomybę

už

kaimo

ateitį

administracijos

darbuotojus. Prisilaikant tų pačių nuostatų į valdybos sudėtį renkami ir verslo atstovai.
Asmenys naujais vietos veiklos grupės nariais priimami pasiūlius ne mažiau kaip dviems
vietos veiklos grupės nariams ir jų narystei vietos veiklos grupėje pritarus pirmininkui. Narių
susirinkimo sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkimo
narių balsų dauguma.
Vietos veiklos grupės narys gali bet kada išstoti iš vietos veiklos grupės, padavęs prašymą
vietos veiklos grupės valdybai raštu, pilnai įvykdęs savo įsipareigojimus vietos veiklos grupei ir su
ja atsiskaitęs.
Vietos veiklos grupės narys gali būti iš jos pašalintas, jeigu jo veikla prieštarauja Vietos
veiklos grupės tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti Vietos veiklos
grupės uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. Vietos veiklos grupės narys gali būti pašalintas iš vietos
veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo sprendimu, jeigu pažeidė vietos veiklos grupės įstatus,
vietos veiklos grupės vidaus veiklos dokumentus, be pateisinamos priežasties nesumokėjęs vietos
veiklos grupės nustatytų nario mokesčių. Vietos veiklos grupės nariai šalinami Pirmininko
sprendimu. Vietos veiklos grupės narys turi teisę teikti pasiūlymus Vietos veiklos grupės veiklai
gerinti, dalyvauti Vietos veiklos grupės visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso
teise, rinkti ir būti išrinktu į Vietos veiklos grupės renkamus organus, gauti informaciją apie Vietos
veiklos grupės veiklą, bet kada išstoti iš Vietos veiklos grupės.
Vietos veiklos grupės nariui išstojus ar jį pašalinus iš vietos veiklos grupės, jo sumokėtas
stojamasis nario mokestis ir kitos vietos veiklos grupei perduotos lėšos bei kitas nuosavybės teise
vietos veiklos grupei perduotas turtas yra negrąžinami.
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Narystė vietos veiklos grupėje pasibaigia išstojus arba nariui nesilaikant vietos veiklos
grupės įstatų. Narių, nesilaikančių vietos veiklos grupės įstatų, narystę sustabdo ar nutraukia vietos
veiklos grupės susirinkimas, priimdamas atitinkamą sprendimą.
Nariui išstojus ar jį išbraukus iš narių sąrašo, stojamasis įnašas, nario mokestis ir perduotas
turtas jam negrąžinami. Pagal patvirtintą valdybos reglamentą, valdybos nariai privalo saugoti VVG
komercines paslaptis ir įstatymų nustatyta tvarka atsako už jų atskleidimą. Pageidaujama, kad VVG
narys, negalintis tęsti prisiimtų įsipareigojimų, pasirūpintų savo „pamaina“, kuri perimtų jo pradėtus
darbus. Siekiant užtikrinti, esant reikalui, operatyvų darbų perėmimą, taip pat moralinį vienas kito
palaikymą svarbesnės VVG veiklos užduotys yra skiriamos iš karto keliems VVG nariams.
VVG sprendimų priėmimo procedūros ir konfliktų sprendimo būdai.
Sprendimų

priėmimas.

Valdymo

sistemą

ir

valdymo

sprendimų

priėmimo

tvarką

reglamentuoja įstatai. Įstatuose tuo pačiu apibrėžiamos kiekvieno valdymo organo funkcijos ir
veiklos ribos.
Įvairių grupinio metodo darbo taikymas, sprendimų nuoseklumo priėmimo laikymasis
leidžia padidinti priimamų sprendimų racionalumą bei efektyvumą. VVG organizavimo nuostatos ir
suformuota valdymo struktūra pagrįsta kolegialiu valdymo principu. VVG valdymo sistemoje ir
sprendimų priėmimo lygmenyje išskiriamos trys valdymo pakopos: vietos veiklos grupės narių
visuotinis susirinkimas , vietos veiklos grupės valdyba, vietos v eiklos grupės pirmininkas.
Aukščiausias VVG valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą,
valdybos pirmininką bei priima sprendimus VVG veiklos strateginiais klausimais. Tuo pačiu
apibrėžiamos kiekvieno valdymo organo funkcijos, veiklos ribos ir teisės priimant sprendimus.
VVG valdyba įgyvendina visuotinio narių susirinkimo sprendimus,

pirmininkas atstovauja

VVG bei jos vardu sudaro ir pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, pagal savo
kompetenciją

atstovauja

VVG

interesams

valstybinėse,

nevyriausybinėse

organizacijose,

santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, organizuoja, koordinuoja jos veiklą. Kiekvienos
valdymo pakopos galios priimant sprendimus numatytos įstatuose (2 priedas).
VVG valdyba, siekdama skaidresnės ir operatyvesnės sprendimų priėmimo tvarkos, yra
parengusi ir patvirtinusi darbo reglamentą. VVG darbo reglamentas:
-Susirinkimams vadovauja VVG pirmininkas, jam nesant - pavaduotojas.
-Preliminari susirinkimo darbotvarkė yra išplatinama 3 dienos iki susirinkimo datos.
Visi VVG nariai gali siūlyti darbotvarkės papildymus.
-Nedalyvavusieji susirinkime

nariai yra supažindinami su praėjusio

susirinkimo

metu

priimtais sprendimais.
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-Susirinkimai yra protokoluojami .
-Sprendimai yra priimami bendru sutarimu (konsensusu).
-VVG pirmininkas vykdo pavestų užduočių vykdymą ir

kontrolę. VVG narių, be

pateisinamos priežasties nedalyvavusių daugiau nei trijuose susitikimuose, prašoma paaiškinti
nedalyvavimo priežastis, jos aptariamos VVG susirinkime.
Visi VVG strateginiai sprendimai ir įgyvendinimo priemonės yra derinamos su vietos
gyventojų bei juos atstovaujančių organizacijų siūlymais ir koreguotos remiantis konsultavimo
metu surinktomis preliminariai numatomų rengti projektų idėjomis ar kitų klausimų sprendimu.
Numatant strategines priemones bei veiksmus, jie specifikuojami pagal tikslinių grupių (moterų,
jaunimo, pagyvenusių vienišų žmonių) interesus bei poreikius. Ypatingas dėmesys skiriamas
socialiai atskirtų kaimo gyventojų įtraukimui į valdymą ir sprendimų priėmimą.
Konfliktų sprendimas. Konfliktas - tai priešingų interesų, požiūrių susidūrimas, kai kito
žmogaus ar grupės pozicija kuriuo nors klausimu yra visiškai atmetama ir laikoma kliūtimi tolesnei
veiklai. Organizacijoje konfliktai yra neišvengiami. Konfliktinių situacijų kyla visur: namuose,
visuomeniniame bendravime, darbe. Kartais konfliktas įsiplieskia staiga, kartais jis ilgai bręsta.
Kadangi VVG nariai didelę savo laiko dalį praleidžiame visuomeninėje veikloje, todėl kilę
konfliktai ir jų sprendimas yra labai svarbus VVG uždavinys. Įvairių visuomenės veiklos sričių tarp jų ir

VVG - veiklos efektyvumas priklauso nuo joje funkcionuojančių grupių efektyvumo,

konfliktinių situacijų skaičiaus mažinimo. VVG, kaip ir kiekvienoje organizacijoje, būna asmeniniai
konfliktai, kurie pasireškia įvairiomis formomis. Viena iš labiausiai paplitusių formų vaidmens
konfliktas, kai vienam žmogui keliami prieštaringi reikalavimai, jo veiklos atžvilgiu. Asmeniniai
konfliktai

atsiranda ir dėl prieštaravimo tarp visuomeninių

ir asmeninių interesų, dažniausiai juos

sukelia noras kilti karjeroje, nepasitenkinimas darbu, nepasitikėjimas savo jėgomis, stresai, išorinės
aplinkos veiksniai.

Kaimo

vietovėje būdingos apkalbos,

neteisingai ir iškreiptai pateikiama

informacija ir kt.

Tarpasmeniniai konfliktai yra labiausiai paplitęs konfliktų tipas. VVG

jie

reiškiasi įvairiai. Tai įvairių grupių, struktūrinių padalinių kova dėl išteklių, įtakos.
Jie kyla dėl skirtingų priežasčių: išteklių paskirstymo, užduočių ir darbų sąryšio, skirtingų
tikslų ir vertybių, dėl nepakankamai arba blogai perduotos informacijos. Konfliktai neišvengiami ir
VVG

„Švenčionių

partnerystė“ organizacijoje.

Tai priešingų

interesų,

požiūrių

susidūrimas.

Konfliktai kyla dėl skirtingo suvokimo, skirtingų vertybių bei interesų ir psichologinių poreikių
Konfliktai, gal tiksliau ginčai, iškildavo tarp bendruomenių pirmininkų ir seniūnų, administracijos
atstovų. Ginčai kildavo tarp vietos gyventojų ir VVG narių. Pagrindinės ginčų ir konfliktų
priežastys būdavo įtarumas. Naujai susikūrusiai organizacija – VVG,

savo veikla pradėjo vykdyti

funkcijas, kurios ir anksčiau buvo vykdomos seniūnų, socialinio skyriaus ir kitų NVO. Įtakos turėjo
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ir

savalaikės informacijos stoka, klaidingas jos interpretavimas, savanaudiški atskirų subjektų

interesai. Siekiant sumažinti konfliktų skaičių

buvo panaudojamos viešinimo priemonės, kad

kiekvienas norintis gyventojas galėtų gauti tikslią informaciją apie VVG vykdomą veiklą ir
priimamus sprendimus. Didžiausią naudą siekiant mažinti konfliktinę situaciją davė pokalbiai su
konfliktuojančiomis pusėmis, ir

jų įtraukimas į bendrų problemų sprendimą tiek koreguojant

priimtus sprendimus, tiek juos įgyvendinant. Per

9 metus vykdant partnerystės programą

VVG

pavyko sumažinti konfliktinių situacijų skaičių ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su visomis
suinteresuotomis grupėmis kolegialiam sprendimų priėmimui ir konfliktinių priežasčių šalinimui.

1.5. VVG narių funkcijos suderintos su jų veikla, kompetencija ir gebėjimais

VVG organizacija jungia 22 narius. Kaip buvo minėta, VVG valdyba išrinkta iš 8 asmenų.
Dauguma Vietos veiklos grupės „Švenčionių Partnerystė“ nuo 2000 m. dalyvauja įgyvendinant
LEADER tipo

iniciatyvas ir kaimo

plėtros projektus. VVG narių išsilavinimas, darbo ir

visuomeninė

patirtis, kompetencija, įgyvendintų projektų patirtis rodo, kad asociacija turi gebėjimų

ir patirties

projektų administravimo, finansų valdymo, bendradarbiavimo su kitomis šalies ir

užsienio VVG srityse. VVG narių profesinė kvalifikacija, visuomeninės veiklos patirtis, patirtis
rengiant projektus ir kt. pateikiami 3 lentelėje.
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3 lentelė. VVG narių išsilavinimas, darbo, visuomeninė patirtis, kompetencija, gebėjimai ir patirtis projektų administravimo, finansų
valdymo, bendradarbiavimo su kitomis šalies ir užsienio VVG srityse
Vardas, pavardė

Algirdas Uziala

Stasė Mažuolienė

Atstovaujama
organizacija, pareigos,
kont. tel Nr.
Švenčionių krašto kaimo
bendruomenių asociacija,
Svirkų pagrindinės
mokyklos direktorius

VšĮ Vilniaus ir Alytaus
regiono aklųjų centras,
Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos
Švenčionių rajono filialo
pirmininkė

Pareigos VVG/
vaidmuo

Kvalifikacija, LEADER pobūdžio veiklos patirtis , įvairi patirtis projektų
įgyvendinime

VVG pirmininko
pavaduotojas,
viešųjų pirkimų
organizatorius.
Koordinacinė grupė

 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Švietimo konsultantas (7 m.). Konsultacinės veiklos sritis - bendrojo lavinimo
mokyklos vidaus audito metodikos diegimas.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone partnerystės grupės pirmininkas.
Baigė mokymo kursus pagal programą:
 Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos
rengimo principai, 8 val., 2004.06.18 kodas 596131007.
Atsakingas už bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
projekto (2006-2008 m.) priežiūrą.
 Aukštesnysis išsilavinimas.
Baigė mokymo kursus pagal programą:
 Vietos veiklos grupės (VVG) strategijos įgyvendinimas, 16 val., 2006 m. liepos 34 d.
kodas 596131010.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone partnerystės grupės narė.
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suteikta socialinio darbo kvalifikacija,
socialinio darbuotojo kvalifikacinė kategorija.
Sistemingai kelia kvalifikaciją įvairiose mokymų programose asmenims, dirbantiems
su aklaisiais ir silpnaregiais („Saugus be regėjimo“, „Auksinė plunksnelė: LASS
neetatinių korespondentų kūrybinio raštingumo ugdymas“, „Techninės pagalbos
priemonės regėjimo negalią turintiems asmenims“). Rengia ir administruoja
projektus šios grupės asmenims („Laikas matyti geriau“, „Aš noriu matyti pasaulį“,
„Šeimoje – blogai matanti moteris“), sistemingai organizuoja akių ligų specialistų
išvykas į atokiausius rajono kaimus tikrinti regėjimą socialiai atskirtų asmenų,
mokyti įgūdžių netekus regėjimo.
Rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė, Lietuvos neįgaliųjų

VVG narė.
Socialinė grupė

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija
Bronius
Lazaraitis

Švenčionių krašto
kaimo bendruomenių
asociacija, Cirkliškio
kaimo bendruomenės
pirmininkas

Violeta
Balčiūnienė

Lietuvos kultūros
fondo Švenčionių
rajono visuomeninės
rėmimo taryba, Nalšios
muziejaus kultūros
projektų koordinatorė

Gytis Šalna

Rytų Lietuvos krašto
jaunimo centro „Arka“
tarybos pirmininkas,
Švenčionėlių meno
mokyklos direktorės
pavaduotojas

moterų bendrijos narė, Vilniaus ir Alytaus regiono aklųjų centro tarybos narė.
VVG narys.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas, (2 akademijos).
Aplinkosaugos grupė 2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone partnerystės grupės narys.
Parengė ir išleido kelis metodinius leidinius ūkininkams ir žemės ūkio technikumų
moksleiviams, publikacijos rajono ir šalies spaudoje.
Mokslinės praktinės konferencijos „Cirkliškio praeitis, dabartis, ateitis“
organizatorius. Kaimo bendruomenė parengė ir išleido informacinį leidinį apie
Cirkliškį, parengė ir įgyvendino keletą projektų.
Įgyvendinant bandomosios integruotos plėtros strategijos projektą (LEADER +
programa) dalyvavo rengiant vietos projektą (paramos neskirta).
VVG narė.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Koordinacinė grupė
Darbas kultūros srityje (11 metų)
Leidybinio darbo patirtis (monografijos „Adutiškio kraštas“ sudarytoja ir straipsnių
autorė, straipsnių rajono spaudoje socialine, etnokultūros, kultūros temomis).
Folkloro ansamblio vadovė.
Projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis (2 m. projektas „Leidinys „Adutiškio
kraštas“ ir CD „Adutiškio krašto dainos“; „Muziejus - mokyklai“ ( edukacinis),
„Vaivorykštė“ (kultūrinės paslaugos rizikos grupės vaikams); „Cirkliškio parko
pritaikymas poilsiui bei kultūriniam turizmui“, tarptautinis PHARE projektas
„ŠVENTUR“ (Kaltanėnų turizmo arealo plėtra).
Įgyvendinant bandomosios integruotos plėtros strategijos projektą (LEADER +
programa) parengė ir koordinavo sėkmingą projektą „Senųjų tradicijų išsaugojimas
ir puoselėjimas Pašaminės kaimo bendruomenėje“.
VVG narys.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Atsakingas už darbą Švenčionėlių gimnazijos choro vadovas, dainų ir šokių ansamblio „Aukštaitija“
su jaunimu, ryšių
vadovas, Švenčionėlių bažnyčios vargonininkas.
palaikymą su rajono Dalyvauja rengiant kasmetinius advento seminarus, mokymus NVO ir neformalių
jaunimo
grupių lyderiams, meninius-edukacinius projektus meno mokykloje, rengia
organizacijomis.
tarptautinius jaunimo projektus ir jiems vadovauja, rengia metodinę medžiagą
seminarams, rengia respublikos mastu vykstančius jaunimo projektus ir juos
organizuoja.
Aktyviai dalyvauja įvairiuose mokymuose, konferencijose, seminaruose (BAPP
mokymai, vadybos seminarai; JTBA agentūros mokymai; JRD mokymai ir kita),
skaito pranešimus.
Įgyvendinant bandomosios integruotos plėtros strategijos projektą (LEADER +
programa) parengė ir koordinavo vietos projektą „Ekologinis žygis „Lakaja“.
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Rita Jusienė

Visuomeninės
organizacijos
„Švenčionėlių
ateitininkai“ pirmininkė

VVG narė.

 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Švenčionėlių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja, mokytojos
metodininkės kvalifikacija.
10 m. organizuoja mokyklos dienines stovyklas ir vadovauja joms, nuo 2003 m. Vilniaus krašto ateitininkų keliaujančiai stovyklai „Takelis“.
Kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programos „Jaunimas
kaimui“ dalyvė, projekto „Šviesos keliu“ vadovė (2004 m.);
Pilietinių iniciatyvų centro projekto „Aš galiu“ dalyvė, Žalingųjų įpročių prevencijos
strategijos rengėja (2003-2005 m.);
Jaunimo ir pagyvenusiųjų žmonių projekto „Švenčių ratas“ vadovė (2006 m.);
Jaunimo tarptautinių mainų projektų „Atmerk akis“, „Legendų ežerai“ viena iš
rengėjų ir vadovų (2006-2007 m.).
Įgyvendinant bandomosios integruotos plėtros strategijos projektą (LEADER +
programa) rengė ir teikė paraiškas vietos projektams (paramos neskirta).
Sistemingai dalyvauja įvairiausiuose seminaruose ir mokymuose, skirtuose regionų
jaunimo darbuotojams, jaunimo pilietiškumo ugdymo, dorinio auklėjimo temoms.
Šv.Edvardo parapijos tarybos narė.
Berniūnų kaimo bendruomenės narė.

Audrutė
Jachimovič

Švenčionių krašto kaimo
bendruomenių asociacija,
Sarių kaimo
bendruomenės pirmininkė

VVG narė.

Viktorija
Oklinskaja

Reškutėnų bendruomenės
centro jaunimo
iniciatyvinė grupė

VVG administratorė,
viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkė.
Koordinacinė grupė

 Aukštasis išsilavinimas (Utenos kolegija).
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone aktyvi dalyvė. 2002 m. įregistravo pirmąją kaimo bendruomenę
Švenčionių rajone.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos
rengimo principai, 8 val., 2004.06.18 kodas 596131007;
 Vietos veiklos grupės (VVG) strategijos įgyvendinimas, 16 val., 2006 m. liepos 3-4
d. kodas 596131010.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu administravo Sarių kaimo bendruomenės parengtą vietos projektą
„Sportuok ir draugauk“.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) administratorė;
Vietos plėtros strategijos 2007-2013 m. rengimo projekto vadovė.
Baigė mokymo kursus pagal programą:
 Vietos veiklos grupės (VVG) strategijos įgyvendinimas, 16 val., 2006 m. liepos 3-4
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d. kodas 596131010.

Marijona
Strakšienė

Švenčionių krašto kaimo
bendruomenių asociacija,
Milkuškų kaimo
bendruomenės pirmininkė

VVG valdybos narė,
viešųjų pirkimų
komisijos narė.

Ramunė
Paškevičienė

Lietuvos bendrosios
praktikos gydytojų
draugija

VVG narė.
Socialinė grupė

Mindaugas
Petkūnas

Reškutėnų kaimo
bendruomenės jaunimo
centras

VVG valdybos narys, Studentas, Utenos kolegija, Dantų technologijos studijos, 1 kursas.
atsakingas už darbą
Dalyvavo ES finansuojamos programos „Veiklus jaunimas“ tarptautinių jaunimo
su jaunimu, ryšių
mainų projektuose (2006 m. - Lenkijoje, 2007 m. - Italijoje).
palaikymą su rajono
Aktyvus Reškutėnų kaimo bendruomenės dalyvis. Reškutėnų kaimo bendruomenės
jaunimo
jaunimo centro tarybos narys.
organizacijomis
VVG pirmininkė,
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
atsakinga už
Baigė mokymo kursus pagal programas:
viešuosius ryšius,
 Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos
ryšių palaikymą su
rengimo principai, 8 val., 2004.06.18 kodas 596131007;
vietos, regioninėmis,
 „Programos „Tvari žuvininkystės regionų plėtra“ įgyvendinimas LEADER metodo
nacionalinėmis,
pagrindais“. Kodas 396131004. 8 val. 2009.02.24. Pažymėjimas KP Nr.072516.
tarptautinėmis
 LEADER programos įgyvendinimas: Čekijos ir Austrijos modelis. Vietos
institucijomis.
veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai, 15 val., 2008 m. spalio
Koordinacinė grupė
19-24 d.

Birutė
Borovikienė

Vilniaus miesto ir
apskrities verslininkų
darbdavių konfederacija

Aukštesnysis išsilavinimas.
Baigė mokymo kursus pagal programą:
 LEADER programos įgyvendinimas: Čekijos ir Austrijos modelis. Vietos
veiklos grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai, 15 val., 2008 m. spalio
19-24 d.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone partnerystės grupės narė. 2003 m.dalyvavo mokymų programose kaimo bendruomenių lyderių apmokymo ir moterų verslumo įgūdžių ugdymo. 2003
m. įkūrė Milkuškų kaimo bendruomenę.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu parengė ir administravo 2 vietos projektus.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Kaltanėnų ambulatorijos vedėja, kaimo bendruomenės tarybos narė.
Baigė mokymo kursus pagal programą:
 Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos
rengimo principai, 8 val., 2004.06.18 kodas 596131007.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone partnerystės grupės narė.
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 Konsultavimo ir suaugusiųjų mokymo LEADER metodo įgyvendinimo tematika
įgūdžių stiprinimas, 2009.05.11-12 kodas 596131013.
 Kaimo plėtros vadybos modulis. Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
projektas „Vilniaus universiteto nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas ir
išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengimui“. 2007.02.19-2007.06.23.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos
Švenčionių rajone partnerystės grupės narė.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) vadovė.
2007.12.18 suteikta akreditacija teikti konsultacijas verslo planų rengimo ir projektų
administravimo bei LEADER metodo įgyvendinimo srityse (pažymėjimas Nr.0020).
VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS
Vardas, pavardė

Petras Slabada

Juzefas Uziala

Atstovaujama
organizacija, pareigos,
kontaktinis tel. Nr.
Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija, Švietimo
skyriaus vyr. specialistas

Švenčionių rajono
savivaldybės meras,
tarybos sekretorius

Pareigos VVG/
vaidmuo
VVG narys, viešųjų
pirkimų komisijos
narys.
Socialinė grupė

VVG narys.
Atsakingas už ryšių
palaikymą ir veiklos
koordinavimą su
savivaldybės
seniūnijomis.

Kvalifikacija, LEADER pobūdžio veiklos patirtis, kita patirtis darbe su
projektais
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Vadybos ekspertas (švietimo konsultantas).
Kasmet dalyvauja Pedagogų profesinės raidos centro bei LR švietimo ir mokslo
ministerijos rengiamuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose („Mokyklų tinklo
pertvarkos bendrųjų planų rengimas ir įgyvendinimas“, „Mokyklų tobulinimo
programos darbų tęstinumas“, „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo
kriterijai ir vertinimo metodika“, „Gerosios patirties sklaida savivaldybėse“,
„Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas“, „Pilietinio ir tautinio ugdymo
projektų įgyvendinimas savivaldybėse“).
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programos Švenčionių
rajone partnerystės grupės sekretorius. Aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu aktyviai dalyvavo vietos veiklos grupės darbe.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 „Seniūno darbo aktualijos. I-IV moduliai.“ 2005.04.20-23, Valstybės ir
savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“.

8 m. darbo savivaldos institucijose (miesto seniūnas, mero patarėjas, savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas, tarybos sekretorius).
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Danutė
Vigelienė

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija, Kultūros
skyriaus vedėja

VVG valdybos narė.
Socialinė grupė

Marija
Sadovskaja

Švenčionių rajono
savivaldybės administracija
, Pabradės kaimo seniūnijos
seniūnė

VVG narė.

Antanas
Lašinskas

Švenčionių rajono
savivaldybės

VVG narys.
Socialinė grupė

 Aukštasis universitetinis išsilavinimas (2)
Kultūros švietimo darbuotojo, klubinio darbo organizatoriaus metodininko
kvalifikacija (Konservatorija);
Vadybos ir verslo magistro kvalifikacija (Vilniaus dailės akademija)
Sistemingai kelia kvalifikaciją Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro
rengiamuose mokymuose:
2001 m. Projekto vadyba,
2002 m. Strateginis planavimas ir valdymas,
2005 m. ES kultūros finansavimo galimybės,
2007 m. Kultūros įvaizdžio kūrimas ir viešosios nuomonės vadyba,
2008 m. Viešas kalbėjimas ir savęs pateikimas.
Kultūros centrų daugiafunkciškumas: privalumas ar trūkumas?
13 m. vadovauja Kultūros skyriui. Didelė patirtis organizuojant tarptautinius
liaudiškos muzikos ir šokių festivalius „Ežerų sietuva", „Pasigavau žuvelę“, įvairius
konkursus vaikams ir jaunimui, tradicines rajono šventes.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 „Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės
strategijos rengimo principai“, 8 val., 2004.06.18 kodas 596131007.
 „Europos Sąjungos integracijos ir plėtros klausimai“. 2004.05.05, Socialinės
atsakomybės centras;
 Projektas „Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų
ugdymas“. 2007.03.05 - 2008.01.23.
20 metų dirba Pabradės seniūne.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa
Švenčionių rajone - partnerystės grupės narė, aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu aktyviai dalyvavo vietos veiklos grupės darbe, aktyvino kaimo
bendruomenių steigimo procesą.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtros projektas (1998-1999 m.) socialinio
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administracija, Socialinės
paramos skyriaus vedėjas

Albertas
Marma

Švenčionių rajono
savivaldybės
administracija, Žemės ūkio
skyriaus vedėjas

mokymo kursai, Stokholmo ir Vilniaus universitetų diplomai.
V tarptautinėje konferencijoje „Socialinis darbas ir bendruomeninių socialinių
paslaugų plėtra“ (2001 m.) pristatė Švenčionių rajono socialinių paslaugų, teikiamų
namuose, modelį.
2 metus dirbo Vaikų teisių apsaugos tarnyboje vyresn.inspektoriumi. Darbo su
asocialiomis šeimomis bei jų vaikais patirtis. Tarptautinės konferencijos „Vaikų
problemos nedarniose šeimose“ organizatorius. Seminarų ir susitikimų rajono
mokytojams, vaikams su AIDS centro darbuotojais, psichologais organizatorius.
Organizuoja socialinių paslaugų teikimą rajone, invalidų medicininės ir socialinės
reabilitacijos programos įgyvendinimą.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa Švenčionių
rajone - partnerystės grupės narys, aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu aktyviai dalyvavo vietos veiklos grupės darbe.
VVG valdybos narys.  Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Mokslinio agronomo profesinė kvalifikacija.
Ekonominė grupė.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 „Kaimo plėtros politika“, 1999.08.02-04, LŽŪU Inovacijų centras;
 „Regioninės kaimo plėtros programų rengimas“, 1999.08.05-07, Žemės ūkio
kooperacijos ir verslo mokymo centras;
 „Ekologiško produkto gamybos plėtra Pietryčių Lietuvoje“, 2001 m, ES PHARE
ACCESS programa;
 „ES struktūriniai fondai ir vietinių iniciatyvų finansavimo galimybės“, 2003.04.22,
Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras;
 „Aplinkos apsauga žemės ūkyje“, 2005.11.04-05, 16 val., kodas 296185003;
 „ES bendroji žemės ūkio politika“, 2005.12.15-16, 16 val., kodas 696131002;
 „Projektų valdymas“, 2006.12.12, VšĮ „NPR“;
 „Viešieji pirkimai“, „ES struktūriniai fondai“, 2007.12.06-07, VšĮ Valstybės ir
savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;
 „Verslo planų rengimas ir projektų administravimas“, 2008.10.14-16, 24 val.,
kodas 396131404;
 „Ūkio veiklos ekonomika ir vertinimas“, 2008.11.25-27, 24 val., kodas
396131405.
12 metų vadovauja Žemės ūkio skyriui.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

27

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija
Švenčionių rajone - partnerystės grupės narys, aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir
socialinės atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu aktyviai dalyvavo vietos veiklos grupės darbe.
VERSLO SEKTORIUS
Vardas, pavardė

Janas Komaiška

Atstovaujama
organizacija, pareigos
Lietuvos verslininkų
darbdavių konfederacija,
UAB „Firidas“ direktorius

Pareigos VVG/
vaidmuo
VVG narys.

LEADER pobūdžio veiklos patirtis
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas. (LŽŪU, žemės ūkio inžinieriusmechanikas. Leningrado politologijos mokykla, ekonomistas politologas. Lietuvos
žemės ūkio mokslinių tyrimų institutas, aspirantūra).
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 Smulkaus verslo vadybos kursai Japonijoje (1997 m.), JAV (1999m.), Lenkijoje
(2001 m.).
Dalyvavo projektuose:
 „Smulkaus ir vidutinio verslo bendradarbiavimas Europos regione „Ežerų
kraštas“, PHARE ESS, 2003 m. Projekto koordinatorius.
 „Poligrafijos specialistų kvalifikacijos kėlimo programos, apimančios naujų
praktinių įgūdžių įgijimą, kūrimas ir išbandymas“, kartu su Vilniaus Gedimino
technikos universitetu, 2004-2005 m. Projekto vadovas ir koordinatorius.
 „Pasaulio verslo kultūra“, Italija, 2006 m.
 Tarptautinė konferencija „Tarptautiniai verslo santykiai, įstojus į Europos
Sąjungą“, Latvija, 2008 m. Pranešėjas.
 „Vaizdo gradacijų perteikimo ant terminių necheminių skaitmeninių plokščių
AGFA Azura galimybių tyrimas“, kartu su Kauno kolegija, 2008 m. Projekto
vadovas.
 Inovacinis projektas „Poligrafijos technologijos modernizavimas ir plėtra pirmoji ekologiška spaustuvė Lietuvoje, 2007 m.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa Švenčionių
rajone - partnerystės grupės narys, aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.
Švenčionių rajono tarybos narys, rajono tarybos valdybos narys, verslo plėtros ir
kaimo reikalų komiteto pirmininkas. Lietuvos verslininkų darbdavių konfederacijos
tarybos narys. Lietuvos spaustuvininkų asociacijos tarybos narys.
Apdovanojimai:
Vilniaus apskrities viršininko administracija - „Už pasiekimus finansinio gamybinio
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Povilas Čapskas

Švenčionių rajono
žemdirbių asociacija,
ūkininkas

VVG narys.

Virgilijus
Sedlevičius

Švenčionių krašto
verslininkų asociacija,
UAB „Sevika“ direktorius

VVG valdybos narys.
Atsakingas už verslo
iniciatyvų skatinimą,

kapitalo stiprinimo srityje“, 2005 m.,
Švenčionių rajono savivaldybė - „Sparčiausiai modernėjanti įmonė“, 2005 m., „Už
finansinio gamybinio kapitalo ugdymą“,2009 m.,
Vilniaus apskrities viršininko administracija - „Už svarų indėlį į Švenčionių rajono ir
miesto socialinę ekonominę plėtrą“, 2006 m.,
Sertifikatas „Gazelė - 2006“, „Gazelė-2008“ - pripažinta viena iš sėkmingiausiai
dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių;
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija - „Garbės medalis už ilgametį ir aktyvų
dalyvavimą veikloje“, 2006 m.,
Šiaulių bankas - „Pripažinta daugiausia pasinaudojusia valstybės ir Europos
Sąjungos teikiama finansine parama smulkiausiam ir vidutiniam verslui“, 2007 m.,
Lietuvos spaustuvininkų asociacija ir Lietuvos inovacijų centras - „Inovacija -2007“,
Švenčionių darbo birža - „Už aktyvų bendradarbiavimą su darbo birža“, 2009 m.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
„Lietuvos savivaldybių seniūnijų seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“.
2008.05.26-28, 40 val., 2007.03.05 - 2007.01.19, 160 val. UAB „Vadybos pokyčių
konsultavimas“.
„Seniūno darbo aktualijos“, I-IV moduliai. 2005.04.20-24. VšĮ Valstybės ir
savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“.
„Europos Sąjungos integracijos ir plėtros klausimai“, 2004.05.05. Socialinės
atsakomybės centras.
„Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos reglamentai ir finansų kontrolė
biudžetinėse įstaigose“, 2006.04.04, VšĮ Lietuvos respublikos apskaitos institutas.
„Aplinkos apsauga žemės ūkyje“, 2005.11.4-5. Programos kodas 296185003, 16 val.
pažymėjimas KP Nr.039635. VšĮ Šiaulių regiono plėtros agentūra.
„Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“, 2004.04.15-23. kodas 296185005, 56 val.,
pažymėjimas Nr.96. VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla.
„Bitininkystės pagrindai bitininkams“, 2003.11.03-07. kodas 296162108, 40 val.
Kauno kolegijos kraštotvarkos fakultetas.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa Švenčionių
rajone - partnerystės grupės narys, aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.

 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos
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už ryšius su vietos
valdžia.
Ekonominė grupė.

Alfonsas
Pošiūnas

Švenčionių rajono
žemdirbių asociacija,
ūkininkas

VVG narys.
Ekonominė grupė.

Remigijus
Zemlevičius

Švenčionėlių miškų urėdija,
miško apsaugos inžinierius

VVG valdybos narys.
Aplinkos apsaugos
specialistas,
atsakingas už
aplinkosauginius
reikalus.
Aplinkosaugos grupė

rengimo principai, 8 val., 2004.06.18 kodas 596131007.
 LEADER programos įgyvendinimas: Čekijos ir Austrijos modelis. Vietos veiklos
grupių (VVG) bendradarbiavimo veiklos pavyzdžiai, 15 val., 2008 m. spalio 19-24 d.
Už aktyvią veiklą ir nuopelnus verslo srityje suteikta 2008 m. geriausio rajono
verslininko nominacija.
Švenčionių krašto verslininkų asociacijos pirmininko pavaduotojas.
Bandomosios integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projekto (20062008 m.) metu aktyviai dalyvavo rengiant ir įgyvendinant 2 vietos projektus kaimo
gyventojų verslumui ugdyti.
 Aukštesnysis išsilavinimas.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 Mokymo programa „Tvaraus ūkininkavimo privačiuose miškuose pagrindai“, 36
val., kodas 296162301.
 Žemės ūkio kooperacijos kursai.
 2002 m. dalyvavo kaimo bendruomenių lyderių mokymo programoje, 50 val. Š.Airijos Kaimo koledžo sertifikatas.
2001-2003 m. Baltijos šalių kaimo bendruomenių partnerystės programa Švenčionių
rajone - partnerystės grupės narys, aktyviai dalyvavo rengiant skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo strateginį planą ir jį įgyvendinant.
2007m. įsteigė Modžiūnų kaimo bendruomenės visuomeninę organizaciją „Varpas“.
Įgyvendinant bandomosios integruotos plėtros strategijos projektą (LEADER +
programa) parengė 2 vietos projektus (paramos neskirta).
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Miško ūkio inžinieriaus kvalifikacija.
Baigė mokymo kursus pagal programas:
 Miško gaisrų gesinimo vadovų kursai. 2003.03.31-04.02, Priešgaisrinės saugos ir
gelbėjimo departamento prie VRM Ugniagesių rengimo centras;
 Kvalifikacijos kėlimo kursai miškų urėdijų darbuotojams, atsakingiems už ryšius
su visuomene, 8 val. 2003.03.27, VšĮ Verslo mokymo metodinis konsultacinis
centras;
 Miško apsaugos inžinierių kvalifikacijos tobulinimo kursai, 40 val. 2004.05.1721, LŽŪU Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija;
 Administracinės atsakomybės taikymo aspektai praktikoje – kursai miško
apsaugos inžinieriams, 12 val. 2004.10.27-28, VšĮ Teisės žinių centras;
 Miško sanitarinė apsauga, 16 val. 2005.01.14, Miško sanitarinės apsaugos
tarnyba;
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Deonizas
Susvila

Verslininkų klubas
„Alternatyva“, UAB
„Deonista“ direktorius

VVG narys.
Ekonominė grupė.

 Mobilių miško apsaugos grupių atstovų mokymai, 41 val. 2006.11. UAB „Falck
Security“
 Kaip teisingai parengti investicinius projektus ir paraiškas turizmo projektams, 8
val. 2008.12.10, „Jostra“.
Sistemingai tobulina savo kvalifikaciją dalyvaudamas įvairiuose seminaruose ir
mokymuose. Aktyviai dalyvauja įvairių renginių organizacinėje veikloje.
Atsakingas už projektų įgyvendinimą (vykdymo dokumentacijos, ataskaitų
rengimas, projektų eigos priežiūra) VĮ Švenčionėlių miškų urėdijoje:
2005-2006 m. - „Gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas panaudojant ES
struktūrinių fondų lėšas“,
2009 m. - „Priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimo mechanizmų įsigijimas
pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2007-2013 m. programą“ - projektas
vykdomas.
 Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Už aktyvią veiklą ir nuopelnus verslo srityje 2006 m. suteikta geriausio rajono metų
verslininko nominacija.
Verslininkų klubo „Alternatyva“ narys, UAB „Blueberryja“(šilauogių auginimo
verslas) vienas iš steigėjų.
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VVG atitinka visus keliamus reikalavimus partnerystei, lytinės pusiausvyros ir jaunimo
įtraukimo į VVG veiklą srityse keliamus reikalavimus. Pagal VVG valdymo struktūrą, valdybos
narių profesinę kompetenciją, patirtį, atliktus darbus galime daryti išvadas, kad:
1. Valdyboje išlaikytos partnerystės proporcijos ir gebama kolegialiai spręsti įvairias
kaimo problemas.
2. Valdybos nariai tiesiogiai dalyvauja gerinant aplinkosauginę būklę kaime, didelį
dėmesį skiria ir turi patirtį darbui su tikslinėmis grupėmis, mažiau aktyviai, socialiniai atskirtais
kaimo gyventojais. Į valdybą įeina asmenys, turintys didelę patirtį viešinimo srityje.
3. Valdymo ir administracinė struktūra atitinka VVG iškeltus uždavinius ir narių
funkcijos, atsakomybė suderintos su VVG veikla.
4. Visi VVG nariai turi aukštą kvalifikaciją ir sukaupę ilgametę patirtį įgyvendinant
Leader metodo iniciatyvas.
5. VVG narių išsilavinimas, darbo ir visuomeninė patirtis, kompetencija, įgyvendintų
projektų patirtis rodo, kad asociacija turi gebėjimų ir patirties projektų administravimo, finansų
valdymo, bendradarbiavimo su kitomis šalies ir užsienio VVG srityse.
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1.6. VVG veiklos sklaida, gyventojų aktyvinimo būdai, viešinimo veiksmai
Nuo pat partnerystės veiklos pradžios (2000 m.) viešinimui skiriamas tinkamas dėmesys:
sistemingai skelbiamos publikacijos rajono laikraščiuose, projektų vykdymo metu kone kasmet
rengiamos konferencijos.
Pradėjus LEADER+ programos projektus (bandomosios strategijos rengimo, vėliau - jos
įgyvendinimo),

oficialiai įregistravus

vietos

veiklos

grupę

„Švenčionių

partnerystė“,

išleistas

informacinis lankstinukas. Pagamintas informacinis stendas. Vietos veiklos grupės būstinė nuo pat
susibūrimo pradžios yra tose pačiose Švenčionių verslo informacinio centro patalpose, kur nuolat
renkasi kaimo žmonės ir randa įvairiausią informaciją tiek apie ES programas kaimui, tiek apie
vietos veiklos grupės darbus. Informacija apie VVG „Švenčionių partnerystė“ gana išsamiai
pateikta ir partnerių Lenkijoje VVG „WIECZNO“ interneto tinklalapyje, vietos spaudoje.
Bandomosios strategijos įgyvendinimo metu iš paramos lėšų sukurtas interneto tinklalapis
www.partneryste.org - skirtas rajono kiamo bendruomenių asociacijos ir vietos veiklos grupės
veikloms viešinti. Rajono kaimo bendruomenės į savo renginius pasikviečia vietos veiklos grupės
atstovų - ryšys palaikomas nuolat. Baigiant bandomosios strategijos įgyvendinimo projektą surengta
baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo atstovai iš visų kaimo bendruomenių, seniūnijų. VVG
veiklai skirta nemažai publikacijų ir respublikiniuose leidiniuose („Kontrastai“, „Savivaldybių
žinios“, „Valstiečių laikraštis“), 2 televizijos laidos (TV3 kanalas). VVG informavimo ir viešinimo
priemonės rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją pateikta 4lentelėje.
4 lentelė. VVG informavimo ir viešinimo priemonės strategijos rengimo projekto metu
Eil.
Nr.
1

Viešinimo priemonė

Data

Rezultatas

Publikacija rajoniniame
laikraštyje „Švenčionių kraštas“
„Rajono savivaldybės taryboje“

2009-01-28

Rajono tarybai pristatytas naujas
projektas - Vietos plėtros strategijai
2009-2014 m.parengti, tuo pačiu
informuoti ir visi rajono gyventojai
apie strategijos rengimą.

2.

Publikacija rajoniniame
laikraštyje „Švenčionių kraštas“
„Vietos plėtros 2009-2014 metų
strategija.“

2009-02-04

3

Publikacija rajoniniame
laikraštyje „Švenčionių kraštas“
„Sariuose - kaimo

2009-03-21

Rajono gyventojams pranešama
koncentruota informacija apie
vykdomą projektą ir kreipiamasi teikti
pastabas ir pasiūlymus vietos veiklos
grupei - siekiama sulaukti kuo
didesnio gyventojų įsitraukimo į
strategijos rengimo procesą.
Reportažas iš vienos kaimo seniūnijos
- verslo, bendruomenės ir valdžios
atstovų diskusijos aptariant seniūnijos
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bendruomenės, vietos valdžios ir
verslo partnerystė“

4

Publikacija rajoniniame
laikraštyje „Švenčionių kraštas“
„Graži teritorija, bet ją palieka
jaunimas. Kažką reikia keisti!“

2009-06-20

5

Aiškinamasis stendas

2009-01-20

6

Informacija Švenčionių rajono
2008-2009
kaimo bendruomenių asociacijos
ir VVG internetiniame
tinklalapyje www.partneryste.org

perspektyvas. Šiuo pavyzdžiu
siekiama įtakoti kitas seniūnijas, kad į
strateginio planavimo procesą
įsijungtų kuo daugiau įvairių
gyventojų sluoksnių atstovų.
Reportažas iš strategijos pristatymo
kaimo bendruomenių atstovams,
vietos veiklos graupės nariams.
Rajono gyventojai informuoti apie
parengtą dokumentą, pasirinktus
būsimos paramos prioritetus ir
galimas priemones
VVG patalpose rajono savivaldybės
administraciniame pastate iškabintas
stendas „Vietos plėtros strategija
2007-2013 m.“ informuoja lankytojus
paie vykdomą projektą, įrengta
speciali dėžutė „Idėjoms“ - nesant
darbuotojų, kurie paprastai priima
lankytojus projekto klausimais, galima
palikti savo pasiūlymą.
Išsami informacija apie projekto eigą,
kreipimaisi į kaimo žmones teikti
pasiūlymus.

VVG yra atsakinga už Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimą ir jos
administravimą. Įgyvendinant strategiją VVG sieks, kad visiems gyventojams būtų sudaryta
galimybė išsamiai susipažinti su vietos plėtros strategija, prioritetais, priemonėmis, įgyvendinimo
eiga ir pasiektais rezultatais.

VVG pirmiausia atliks informavimą, viešinimą vadovaudamasi

„Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos
viešinimo taisyklėmis“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio
26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-18686) ir Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
pagal

Lietuvos

kaimo

plėtros

2007-2013

metų

programos

krypties

įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas,

„LEADER

metodo

atrankos taisyklių XXIII

skyriumi.
VVG strategijos įgyvendinimo metu įrengs aiškinamąjį stendą. VVG numato organizuoti
informacinius

ir

mokomuosius

renginius,

parodas,

konferencijas,

seminarus,

konkursus,

supažindinimus su vietos ir šalies kaimo plėtros raida. VVG viešinimui naudos popierinius ir
elektroninius leidinius, išorines ženklinimo priemones KKP įvaizdžiui formuoti.
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VVG numato

surengti viešą strategijos pristatymo seminarą, strategijos versija bus

platinama seniūnijose, kaimo bendruomenėse, nuolat informuos kaimo gyventojus ir kitus galimus
pareiškėjus apie kvietimus teikti vietos projektus Interneto tinklalapyje www.partneryste.org.
VVG
informuos

sudarys viešinimo veiklos koordinavimo grupę, kuri ir atliks viešinimo darbus. VVG
ir viešins

tikslines grupes: visuomenę, galimus pareiškėjus, projektų vykdytojus,

žiniasklaidą, ES paramą administruojančias institucijas.
Informaciją

apie priimtus ir įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas vietos projektams

įgyvendinti VVG viešins savo veiklos teritorijoje, taip pat skelbs Programos „Leader“ ir
žemdirbių mokymo

metodikos

centro

prie

Žemės

ūkio

ministerijos

Interneto

svetainėje

(www.leaderplus.lt). VVG teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai ataskaitas apie įgyvendintas
viešinimo priemones, viešinimo veiklą įrodančius dokumentus.
Potencialioms pareiškėjams VVG teiks visapusiška parama, padedant

įgyvendinti projektų

idėjas, rengiant vietos projektų paraiškas, bei konsultuojant projektų įgyvendinime ir kt.
Gyventojų aktyvinimo būdai, konsultacijos vietos projektų teikėjams. Potencialioms
pareiškėjams VVG teiks visapusiška paramą, padedant

įgyvendinti projektų idėjas, rengiant vietos

projektų paraiškas, bei konsultuojant projektų įgyvendinime ir kt.

Įgyvendinant strategiją VVG

vykdys šias funkcijas: informavimą ir konsultavimą rengiant ir įgyvendinant projektus,
tarpininkavimą ir projektų finansavimo galimybių paiešką, projektų priežiūrą ir rėmimą.
VVG bus atsakinga už strategijos administravimą, tam formuos administracinį personalą:
samdys projekto vadovą, administratorių, buhalterį. Minėti darbuotojai teiks konsultacijas projektų
rengimo, įgyvendinimo ir administravimo klausimais visus vietos projektų pareiškėjus.
VVG turėdama tikslą telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu, remti
kaimo gyventojų ir VVG narių gebėjimų ugdymą parengs projektą „Parama potencialių vietos
projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. VVG įgyvendindama šį projektą
ugdys savo narių gebėjimus organizuojant strategijos įgyvendinimą, vykdys papildomus mokymus
ir konsultavimą kaimo gyventojams bei kitiems potencialiems vietos projektų pareiškėjams. Pagal
KPP priemonės 4 veiklos sritį - Potencialių vietos projektų vykdytojų (VVG parengtoje vietos
plėtros strategijoje numatyti vietos projektų pareiškėjai), gyvenančių ir (arba) veikiančių VVG
teritorijoje, aktyvumo skatinimo eiga pateikta 5 lentelėje.
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5 lentele.
Potencialių vietos projektų vykdytojų aktyvumo skatinimo projekto veiklų
įgyvendinimas
1.
1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Veiklos sritis
Pagal KPP priemonės 4 veiklos sritį – Potencialių vietos
projektų vykdytojų (VVG parengtoje vietos plėtros strategijoje
numatyti vietos projektų pareiškėjai), gyvenančių ir (arba)
veikiančių VVG teritorijoje, aktyvumo skatinimas
Mokomųjų-konsultacinių renginių, tiesiogiai susijusių su
potencialių vietos projektų vykdytojų gebėjimų įgyvendinti vietos
projektus, ugdymų organizavimas
Informacinių renginių, tiesiogiai susijusių su potencialių vietos
projektų vykdytojų gebėjimų įgyvendinti vietos projektus, ugdymų
organizavimas
Dalyvavimas konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio
renginiuose, tiesiogiai susijusiuose su LEADER metodo
įgyvendinimu
Pagal KPP priemonės trečiąją veiklos sritį - Vietos plėtros
strategiją įgyvendinančių (VVG valdymo organo narių, vietos
plėtros strategijos įgyvendinimą administruojančiųjų) asmenų
mokymas - konsultavimas

Laikotarpis
2010-2014 m.

2010-2014 m.

2010-2014 m.

2010-2014 m.

2010-2014 m.

1.7. VVG tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

VVG Leader srityje veiklą pradėjo 2000 m., kada Lietuvoje dar nebuvo įsikūrusios VVG.
Tuo metu ji vadinosi
įgyta

2001-2003

departamento

„Švenčionių Partnerystės grupė“. Švenčionių partnerystės grupės

metais

(DFID)

dalyvaujant

finansuotoje

Jungtinės
“Kaimo

patirtis,

Karalystės

vyriausybės

tarptautinio

bendruomenių

partnerystės

programoje”

fundamentaliu pagrindu naujai besikuriančioms VVG grupėms šalyje.

plėtros
tapo

Daug naujai įsikūrusių

Lietuvos VVG atstovų lankėsi Švenčionyse. Šių vizitų metu jie susipažino su VVG

vykdoma

veikla, domėjosi VVG įgyta patirtimi, susipažino su bendruomenių įgyvendintais projektais.
VVG jau ketverius metus oficialiai bendradarbiauja su Ukmergės ir Šalčininkų rajonų
Vietos veiklos grupėmis, kurias vienija dalyvavimas KBP programoje. Pradėdamos įgyvendinti
LEADER+ priemonę, visos trys VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Taip pat pasirašyta
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bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių, Elektrėnų VVG. VVG palaiko tamprius ryšius ir keičiasi
patirtimi su Latvijos Daugpilio rajono VVG. VVG vykdydama trišalę

sutartį

Šalčininkų rajonų VVG

rajonus, dalyvavome grupių

po du kartus per metus

susirinkimuose ir konferencijose.

vykome į šiuos

Dalintasi kaimo bendruomenių

su Ukmergės

ir

steigimo, lyderių ugdymo,

nedidelių vietos projektų inicijavimo bei įgyvendinimo patirtimi.
Geri pavyzdžiai skatina pokyčius ir partnerių regione. Antai, kaimo bendruomenių asociacija
pirmoji atsirado Ukmergės rajone. Lankydamiesi Ukmergėje, pastebėjome, kaip svarbu yra sutelkti
bendruomenes, juolab kad Švenčionių rajone jos buvo vos pradėjusios steigtis, paakinome
pirmąsias jau įsisteigusias bendruomenes – ukmergiškių pavyzdžiu švenčioniškiai - tik

susivienyti. Ilgai svarstė

po gero pusmečio, tačiau vis dėl to įsisteigė ir Švenčionių krašto kaimo

bendruomenių asociacija. Beje, ji pati užmezgė ir palaiko ryšius su Ukmergės rajono asociacija –
apsikeičia laiškais, bendrauja įvairių seminarų, konferencijų metu, dalijasi savo idėjomis.
Švenčionių
buvo

rajone kaimo bendruomenes suburti nebuvo lengva, KBPP metu pirmosios ir

įsteigtos. Programos eigoje buvo numatyta apmokyti 20 kaimo aktyvistų – būsimųjų lyderių.

VVG (tada dar „Švenčionių partnerystė“) iš lėšų, skirtų programoms, surengė dar 1 kaimo aktyvistų
mokymo kursą - tokio pobūdžio mokymų rajone (o gal ir visoje Lietuvoje) iki tol nebuvo, tad siekta
maksimaliai išnaudoti programos galimybes. Pabendravę su VVG, kaimo bendruomenių atstovais,
ukmergiškiai įsitikino, kaip svarbu apmokyti kuo daugiau kaimo žmonių, ir taip pat surengė panašią
mokymų programą.

Beje, pasimokius iš kitų partnerių (Šalčininkų rajono VVG) patirties,

atsisakėme ilgalaikių bedarbių mokymo programos – pasirinkome kitą temą (moterų verslumo
įgūdžių ugdymo).
Įgyvendinant bandomąją

strategiją, vėlgi buvo nuolat keičiamasi informacija, aptariami

programos vykdymo pakeitimai, tariamasi vertinant vietos projektus, aplankyti jau įgyvendinti
vietos projektai.
būdu

atvirai,

Visi partneriai (VVG atstovai) dalyvavo baigiamosiose konferencijose.
nuoširdžiai

bendraujant,

keičiantis

patirtimi,

pagaliau

ir

specialistų

Tokiu
pagalba,

neabejotinai stiprėja partnerystės ryšiai, atsiranda naujų idėjų, pagaliau auga kaimo plėtros dalyvių
kvalifikacija.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir su kitų Lietuvos rajonų - Elektrėnų, Kaišiadorių,
2009 m. pabaigoje – su Vilniaus rajono VVG. „Švenčionių partnerystės“ atstovai dalyvavo kolegų
surengtose konferencijose, kaip daugiau turintys patirties, pristatė VVG, jos veiklą. Artimiau
bendraujant

pasidalinama

rūpesčiais,

bendromis

dvasios

palaikymo,

problemomis,
darbo

ir

pvz.,

grupės formavimo,

bendravimo

principų,

jos

gyvybingumo,

kūrybiškumo

partnerystės

ugdymo. Svarstomi ketinimai rengti bendrus projektus (pvz., su Vilniaus VVG
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galimybės

aptariamos

dalyvauti INTERREG

programoje

etnokultūrinio

-parengti

paveldo

išsaugojimo bei pritaikymo turizmo poreikiams projektą pasienio su Baltarusija rajonuose).
Tris

metus VVG palaiko ryšius su Lenkijos „WIECZNO“ VVG.

2007 m. kovo 29-30

dienomis Švenčionių rajone lankėsi svečiai iš Lenkijos Kujavsko-Pomorsko VVG „Viečno“ (LGD
„Wieczno“). Devynių asmenų delegacija atvyko susipažinti su Švenčionių rajono vietos veiklos
grupe „Švenčionių partnerystė“ bei rajono kaimo bendruomenių veikla, kartu pasidalinti savo šalies
patirtimi.
Vizitas truko dvi dienas, per kurias jie ne tik susipažino su Švenčionių rajono VVG
„Švenčionių partnerystė“, bet ir pamatė Švenčionių rajono istorinę bei kultūrinę pusę.
Prieš atvykstant svečiams iš Lenkijos, buvo sudaryta darbotvarkė, suderinti visi susitikimai.
Vizitas buvo priderintas prie VVG sumanytos konferencijos, tokiu būdu ji
konferencija, pavadinta
VVG

„Švenčionių

bendruomenių

„LEADER+ priemonė Lietuvoje ir Lenkijoje“. Konferencijoje dalyvavo

partnerystė“

atstovai,

tapo tarptautine

rajono

nariai,

VVG

laikraščio

„Wieczno“ nariai ,Švenčionių
„Švenčionių

kraštas“

redakcijos

rajono

kaimo

darbuotojai.

Konferencijos (ir viso vizito) metu buvo sinchroniškai verčiama iš lenkų kalbos į lietuvių ir
atvirkščiai - vertėjas Mark Bisikirskij, NVO vadovas. Pagal iš anksto numatytą darbotvarkę
konferencijoje nagrinėtos LEADER programos patirtis ir problemos abiejose šalyse.
VVG „Švenčionių partnerystė“ narė, projekto vadovė Birutė Borovikienė pristatė grupės
struktūrą,

grupės

formavimo

etapus

programos iki dabartinės būsenos),

(nuo

Baltijos

šalių kaimo

bendruomenių partnerystės

LEADER+ priemonės projektų įgyvendinimo eigą, daugiausia

dėmesio skirta bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimui. Pradėjus įgyvendinti bandomąją
integruotą strategiją iškilo nemažai problemų, nes yra nauja, turėjome mokytis visi.
Nors, pasak VVG „Wieczno“ pirmininkės Miroslavos Tomasik, jie tik pradeda dalyvauti
LEADER+ programoje, dar tik pradedama rengti bandomąją strategiją, bet problemos labai
panašios. Svečius iš Lenkijos domino, kokius ir kiek projektų VVG „Švenčionių partnerystė“ gavo,
kokiu būdu juos finansuos. Per pirmąjį paraiškų surinkimą VVG buvo gavusi 34 paraiškas, kurios
jau praėjo administracinės atitikties vertinimą ir dabar vertinami išorės ekspertų. Vertintojų išvadas,
grupė visuotinio susirinkimo metu analizuos ir priims sprendimą dėl finansuotinų projektų. VVG
gavusios strategijos įgyvendinimui finansavimą, atlieka Nacionalinės mokėjimo agentūros funkciją,
dėl to sprendimai dėl projektų finansavimo svarstomi grupės susirinkime, dalyvaujant agentūros
atstovui.

Kitaip nei pas VVG „Wieczno“ negali priimti sprendimus grupėje - jie dar vykdo tik

pilotinį projektą, tad dabartinis etapas lenkams pasirodė itin sudėtingas. Projekto vadovė svečius
supažindino su bandomosios integruotos strategijos prioritetais, tikslais, priemonėmis.
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Kaimo bendruomenių atstovai aktyviai dalyvavo konferencijoje, pasakojo apie savo veiklą,
rengtus bei laimėtus projektus. Svečiai iš Lenkijos labai domėjosi bendruomenių juridiniu statusu,
kadangi jie tokių asociacijų dar neturi, dar tik kalbama apie būtinybę jas registruoti.

Konferencijos akimirkos

Lenkijos

ir

Švenčionių

rajono

VVG

„Švenčionių

partnerystės“

atstovai

apsikeitė

informacine medžiaga, kontaktais. Pabaigoje susitarta artimiausiu metu pasirašyti bendradarbiavimo
sutartį,

iki gegužės mėn. pabaigos surengti Švenčionių rajono VVG „Švenčionių partnerystės“

atstovų kelionę į Lenkiją artimiau susipažinti su naujais partneriais.
2008 m. balandžio 9-10 d. Plužnicoje, netoli Torūnės, kur įsikūrusi VVG „WIECZNO“,
vyko tarptautinė konferencija „Turizmo plėtros reikšmė kaimo vietovių plėtrai“. VVG „Švenčionių
partnerystė” delegacija (9 asmenys) dalyvavo šioje konferencijoje, pirmininkė B.Borovikienė
padarė

pranešimą

(„Turizmo

plėtra

Lietuvoje

pasinaudojant

ES

parama“).

Konferencijos

baigiamasis akordas - iškilmingai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp abiejų VVG, įtvirtinusi
geranoriškus ir partneriškus santykius. Abi VVG turi didelį įdirbį ir galimybes vietos ir tarptautinio
turizmo plėtrai. Numatoma rengti bendrą tarptautinį projektą

„Turizmo plėtros reikšmė kaimo

vietovių ekonominei ir socialinei raidai“. Pirmame etape bus atlikta turizmo būklės studija.
Bendradarbiavimo sutartys pateiktos 8,9 priede.
Dalyvavimas tinklo veikloje. VVG tinklas yra vienas iš būdų plėsti VVG vidaus
bendradarbiavimą.

2007 07 21 VVG atstovai stebėtojo teisėmis dalyvavo Lietuvos vietos veiklos

grupių susirinkime Kaune, kurio metu buvo aptarti VVG tinklo steigimo klausimai. Vietos veiklos
grupių tinklo steigiamasis susirinkimas įvyko 2007 m. spalio 27 d. Tinklas įsikūrė turėdamas tikslą;
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- atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos,
Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
-sudaryti sąlygas
valdymo

glaudesniam VVG

institucijomis: ŽŪM,

NMA,

kad

bendradarbiavimui tarpusavyje ir su valstybės
racionaliau būtų panaudojami ir vystomi VVG

potencialai, kaimo plėtra;
VVG sukurtas tinklas skleidžia patirtį apie įgyvendinamus projektus, vykstančius pokyčius,
keičiamasi vizitais. Švenčionių

VVG

atstovai visada dalyvavo neformalaus tinklo veikloje ir tapo

VVG tinklo nariu (pažymėjimas Nr.013).

Aktyviai

dalyvauja VVG tinklo disputuose, teikia

siūlymus probleminiais klausimais, vykdo savo patirties sklaidą.

1.8. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimas

Projekto tikslas - įgyti naujų žinių ir patyrimo kaimo plėtros priemonių darnaus vystymo
srityje,

kompleksiškai

derinant

gamtos,

kultūros

paveldo,

žmogiškuosius

išteklius,

didinant

pridėtinę vertę, siekti ekonominio, socialinio augimo, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų. Tai
ypač aktualu Švenčionių r. sav. kaimo teritorijai. Projekto įgyvendinimas įgalins formuoti kaimo
žmonių verslumo įgūdžius, įvairinti kaimo verslus, tausojant gamtos išteklius ir panaudojant
kultūros paveldą jų plėtrai, didinant verslų efektyvumą, mažinti socialinę atskirtį tarp socialinių
grupių, miesto ir regionų. Pasiekus
teritorijos žmonių gyvenimo kokybė.

numatytus rezultatus, pagerės Švenčionių r. sav. VVG
VVG yra sukaupusi ilgalaikį strategijų rengimo patirtį, kuria

pasinaudoja vykdydama tęstinius projektus. VVG formavimo ir bandomosios integruotos kaimo
plėtros strategijos rengimo metu buvo plačiai pritaikyta Švenčionių Partnerystės grupės patirtis,
įgyta

2001-2003

metais

dalyvaujant

Jungtinės

Karalystės

vyriausybės

tarptautinio

plėtros

departamento finansuotoje „Kaimo bendruomenių partnerystės programoje“. Šios programos metu
buvo

įgyvendintas LEADER tipo modelis: sukurta įvairias vietos organizacijas atstovaujanti

Švenčionių r. Partnerystės grupė, parengta ir kartu su bendruomenėmis įgyvendinta Skurdo ir
socialinės atskirties kaimo vietovėse mažinimo strategija. 2005 m. parengė, tobulino ir įgyvendino
bandomąją integruotą kaimo plėtros strategiją.
Nuo 2008 m. VVG pradėjo rengti Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją. Strategijos
rengimas prasidėjo nuo viešinimo darbų ir vietos aktyvo įgūdžių stiprinimo naujos strategijos
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rengimui. VVG

2008 m. gruodžio mėn.

organizavo vienos savaitės mokymus tema

„Kaimo

vietovės studija ir plėtra 2007-2013 m.“, kuriuose kaimo gyventojams buvo pateikta pagrindinė
informacija apie Europos Sąjungos ir Lietuvos skiriamą paramą kaimui 2007-2013 m. Šiuose
mokymuose dalyvavo 100 kaimo gyventojų, kurie

pareiškė norą dalyvauti strategijos rengime.

Pagal parengtą strategijos rengimo planą buvo vykdomi minėtos strategijos rengimo darbai.
Kaimo plėtros subalansuotumas siejamas su keturiomis kaimo plėtros „atramomis“ žmonės,

ekonomika,

aplinka,

institucijos.

Vykstant svarbiems ekonominiams ir socialiniams

gyvenimo pokyčiams ir atsižvelgiant į tai, kad norint pasiruošti Leader metodo įgyvendinimo 20092014 m. laikotarpiui, būtina atlikti atrankinius tyrimus, išsiaiškinti iškilusius kaimo gyventojų
poreikius ir jų pagrindu parengti strategiją numatant kaimo plėtros priemones 2009-2014 m.
laikotarpiui.
2008

m. pagrindinė VVG veiklos plane numatyta priemonė buvo Vietos plėtros 2009 -

2014 metų strategijos rengimas. Lyginant su kitais strateginiais planais ši strategija turėjo

išskirtinį

bruožą. Visų pirma, ji apima pačios VVG veiklos įvertinimą, gebėjimus, kompetencijas, jos
valdymo struktūros atitikimą užsibrėžtiems uždaviniams. VVG aktyvui, telkiant kaimo žmones,
buvo

atliekama kaimo ekonominės, socialinės, aplinkosauginės situacijos analizė ir derinant VVG

partnerių

interesus

priimami sprendimai dėl kaimo

strateginės plėtros,

atitinkančios vietos

gyventojų poreikius.
Tobulinant ir rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją buvo prisilaikoma tų pačių
nuostatų ir strategijos struktūros.

Apie strategijos rengimą buvo informuoti vietos gyventojai ir

sprendimai priimti įvertinant galimus vidaus ir išorinio

poveikio veiksnius. Strategija buvo

rengiama griežtai prisilaikant anksčiau naudoto ir pasiteisinusio tyrimo metodo „principo iš apačios
į viršų“ tyrimo metodo.
Rengiant Vietos plėtros 2008-2014 m. strategiją į įvairius jos rengimo etapus buvo įtraukta
apie 400 VVG teritorijos gyventojų gyventojų. Svarstymuose ir priimant galutinius sprendimus
dalyvavo vietos valdžios, verslo atstovai ir kiti socialiniai partneriai.
Sutelkę savo energiją, žinias ir profesinę patirtį, VVG nariai aktyviai dirbo strategijos
rengimo laikotarpiu. Bendras ir pastovus darbas suteikė galimybę kiekvienam VVG nariui atskleisti
savo individualumą ir pasiekti bendrą sutarimą, suderinus visų partnerių interesus ir nuomones.
Rengiant strategiją reikėjo užtikrinti integralumo principą, t.y. atlikti ekonominės, socialinės,
aplinkosauginės situacijos analizę ir derinant VVG partnerių interesus priimti sprendimus

dėl VVG

teritorijos strateginės plėtros, atitinkančios vietos gyventojų poreikius. Tuo tikslu, Vietos plėtros
2009-2014 metų strategijos rengimui buvo sudarytos darbo grupės: darbo koordinavimo grupė,
ekonominės plėtros, socialinės plėtros, aplinkosauginės plėtros. Visų pirma, buvo parengta
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metodika ir atlikta VVG teritorijos gyventojų informacijos poreikių ir esamų jos sklaidos barjerų
bazės

analizė,

kuri nukreipta

išsiaiškinti tam tikro

socialinio

darinio

(rajono,

seniūnijos,

bendruomenės ir pan.) socialinės ekonominės būklės, gyventojų nuomonės, esamos situacijos
vertinimus,

ateities

lūkesčius,

susietus

su

vietos

gyventojams

pakankamumu ir pasiekiamumu. Šios analizės išvados

reikalingos

informacijos

tapo tuo pagrindu, kuris leido pradėti

analizę ir nustatyti esamą būklę ir nubrėžti specifinės, kaimo žmonėms labiausiai priimtinus
sprendimus.
Pirminiame

strategijos

rengimo

etape,

atliekant

socialinę,

ekonominę,

aplinkosaugos

situacijos ir gyventojų poreikių analizę, VVG nariai didžiąją laiko dalį skyrė statistinių duomenų
rinkimui ir gyventojų nuomonių išsiaiškinimui. Siekiant kuo objektyviau įvertinti esamą situaciją ne
visada pakako oficialiai publikuotų statistikos duomenų, kurie dažnai nėra naujausi, todėl kiekvieno
VVG partnerio indėlis pateikiant naujausius jo kompetencijos srities duomenis apie rajoną buvo
labai svarbus strategijos rengimui.
Kaimo gyventojų poreikių analizė buvo atlikta, pasitelkus platesnę partnerystę. Taikytų
metodų įvairovė į poreikių tyrimo procesą padėjo įtraukti platų kaimo žmonių, tikslinių grupių ratą,
bendruomenių organizacijų atstovus.
Rengdami strategiją VVG nariai intensyviai dirbo 9 mėnesius. VVG nariams šioje veikloje
pagelbėjo

išorės konsultantai,

Siekdami

užtikrinti

efektyvų

kurie atliko
strategijos

grupės veiklos metodinio vadovavimo funkcijas.

rengimą

ir

įgyvendinimą,

VVG

nariai pasiskirstė

administravimo funkcijomis:
VVG primininkė - B. Borovikienė. Atsakinga už VVG darbo organizavimą, susirinkimų
vedimą, veiklos viešinimą, atstovavimą.

VVG pirmininko pavaduotojas - A. Uziala. Atsakingas už VVG narių užduočių
formulavimą, administravimo organizavimą. Eina pirmininko pareigas, jam nesant.
VVG administratorė, projekto vadovė - V.Oklinskaja. Atsakinga už VVG narių dalyvavimo
užtikrinimą, susirinkimų protokolavimą, priimtų sprendimų įgyvendinimo priežiūrą.
VVG buhalteris - D.Pauliukevičius. Atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė V.Oklinskaja, pirkimų organizatorius A.Uziala.
Vietos veiklos grupė pasidalijo į darbo grupes (2008-01-23 susirinkimo protokolas Nr.1):
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- viešinimo (informacijos sklaidos) grupė - P.Slabada, V.Balčiūnienė, G.Šalna, grupės
vadovas - P.Slabada;
-

projekto

priežiūros

grupė

-

A.Uziala,

A.Lašinskas,

J.Uziala,

M.Sdaovskaja,

R.Paškevičienė, grupės vadovas - A.Uziala;
- strategijos rengimo grupės - J.Komaiška, R.Jusienė, P.Čapskas, V.Sedleveičius,
B.Lazaraitis, grupės vadovas - J.Komaiška;
- konsultacijų su bendruomenėmis ir socialiniais partneriais grupė - A.Marma,
A.Jachimovič, A.Pošiūnas, R.Zemlevičius, M.Strakšienė, grupės vadovė - A.Jachimovič.
Visi VVG nariai dalyvavo pirmajame strategijos rengimo etape surengtuose mokymuose.
Vėliau, kaip buvo minėta,

2009 01 23 visuotiniame susirinkime, suformuotos darbo grupės

(koordinacinė, ekonominė, socialinė, aplinkosaugos - protokolas 2009 01 23 Nr.1), kurios
įsipareigojo sukaupti
Dirbo

vykdytojai.

bendruomenių,

kuo išsamesnę informaciją
visos

verslo

grupės.

atstovams,

Kiekviena

iš įvairių šaltinių, paskirtas terminas ir atsakingi
kaimo

VVG nariams,

seniūnija,

aktyviai

dalyvaujant

kaimo

parengė vietos situacijos analizę, įvardino

poreikius bei galimas perspektyvas iki 2013 m. Sukaupta informacija ir pasiūlymai iš visų
seniūnijų, asociacijų, neturėjusių galimybės sudalyvauti seniūnijų renginiuose (Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių rajono skyriaus, verslininkų klubo „Alternatyva“, kaimo bendruomenių). VVG narių
vaidmuo šiame etape - nuolatinis keitimasis informacija, konsultavimasis su juos delegavusiais
kolektyvais ir projekto konsultantais. Labai aktyvūs per visą projekto laikotarpį buvo verslo
atstovai: informaciją apie galimos paramos „atėjimą“ į kaimą šio segmento VVG nariai skleidė per
Švenčionių krašto verslininkų asociaciją, verslininkų klubo „Alternatyva“ susirinkimuose. Kartu su
Švenčionių verslo informacinio centro darbuotojais per verslininkų asociaciją buvo išplatintas
kreipimasis

į

verslininkus

(išsiuntinėtas

rajono

įmonėms,

seniūnijoms,

paskelbtas

interneto

tinklalapyje www.svic.lt, www.svencionys.lt ), ir VVG pasiekė 19 pasiūlymų iš atskirų verslininkų.
Per

projekto vykdymo laiką įvyko 4 VVG visuotiniai susirinkimai, visuose aktyviai dalyvavo

dauguma VVG narių, teikė pastabas, pasiūlymus.
Dažnai

VVG

susirinkimų

metu

darbas

buvo

organizuojamas

pirminius

sprendimus

diskutuojant mažesnėse grupėse. Tai padėjo išgirsti ir įvertinti kiekvieno dalyvio nuomonę. Toks
darbo

organizavimo

metodas atskleidė individualius kiekvieno partnerio gebėjimus, specifinę

patirtį.
Reguliarus konsultavimasis su kaimo gyventojais, bendruomenėmis ir tikslinėmis grupėmis
visuose strategijos rengimo etapuose suteikė vietos gyventojams galimybę aktyviai įsitraukti į
strateginio planavimo procesą. Taip pat tai padėjo suderinti VVG priimamus sprendimus su kaimo
gyventojų

ir

kitų

tikslinių

grupių

lūkesčiais,

ir

suteikė

galimybę

siekti realių
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Konsultavimasis vyko gyventojų poreikių analizės metu, prioritetų, tikslų, priemonių ir veiksmų
nustatymo etapuose.
3 pav.

pateikti vietos plėtros strategijos rengimo etapai. Jų laiko grafikas ir VVG darbo

pobūdis (VVG posėdžių protokolai 11,12,13 priedai).

VVG „Š VENČIONIŲ PARTNERYS TĖ“ VEIKS MŲ PLANO S UDARYMAS

S OCIALINĖS , EKONOMINĖS , APLINKOS AUGINĖS S ITUACIJOS IR KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖ
Konsultavimasis su bendruomenėmis, vietos gyventojais, vietos valdžios, verslo atstovais

VERTYBIŲ IR DARBO TAIS YKLIŲ NUS TATYMAS

S S GG ANALIZĖ

VIZIJOS FORMULAVIMAS
Konsultavimasis su bendruomenėmis, vietos gyventojais, vietos valdžios, verslo atstovais

S TRATEGINIŲ PLĖTROS KRYPČIŲ NUS TATYMAS

PRIORITETŲ NUS TATYMAS
Konsultavimasis su bendruomenėmis, vietos gyventojais, vietos valdžios, verslo atstovais

MIS IJOS FORMULAVIMAS

TIKS LŲ, PRIEMONIŲ IR GALIMŲ VEIKS MŲ NUS TATYMAS
Konsultavimasis su bendruomenėmis, vietos gyventojais, vietos valdžios, verslo atstovais

S TRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO DARBO PLANO PARENGIMAS

3 pav. Vietos plėtros 2009-2014 metų rengimo eiga

2009 06 11 VVG organizuotoje konferencijoje buvo pateiktas parengtas Vietos plėtros
2009-2014 metų
partneriai.

strategijos projektas, kuriame dalyvavo įvairių socialinių, verslo, valdžios

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos projektui pritarė visos kaimo bendruomenės

(14 priedas) ir visi VVG valdybos nariai (16 priedas). Dauguma šių partnerių dirbo atskirose darbo
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grupėse strategijos rengimo metu, taigi galutinio viešojo

aptarimo tikslas buvo visiems kartu

apibendrinti darbo rezultatus bei patikrinti suderinamumą tarp atskirų prioritetų, strategijos atitiktį
EB horizontalioms sritims, strategijos suderinamumą bei papildomumą Kaimo plėtros 2007-2013
m. programai, nacionaliniams ir regioniniams strateginiams dokumentams, jos suderinamumą su
programomis, finansuojamomis iš EB struktūrinių fondų.
2009 07 23 Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija pristatyta Švenčionių rajono
savivaldybės taryboje, kuriai buvo pritarta.

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos pristatymo Švenčionių rajono savivaldybės taryboje akimirkos

Ruošiantis Leader metodo įgyvendinimui 2009-2014 m. laikotarpiui, VVG atliko vietos
studiją ir parengė Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją minėtam laikotarpiui. Tai žingsnis,
ieškant būdų užtikrinti kaimo teritorijos, kurioje veikia vietos veiklos grupė, socialinį ir ekonominį
integralumą bei paskatinti ekonominį ir socialinį augimą.
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2. VVG TERITORIJOS VIENTISUMAS
2.1. VVG teritorija

Švenčionių rajono teritorija driekiasi šiaurės rytų Lietuvos pasieniu su Baltarusija: nuo
Adutiškio miškų - šiaurės rytiniame kampe iki Neries kilpų - pietvakariuose. Šiauriniame pakraštyje
yra kaimyniniai Ignalinos ir Utenos rajonai, vakaruose - Molėtų, pietvakariuose - Vilniaus (4 pav.).

4 pav. Švenčionių rajono teritorija
Rajono plotas - 1692 kv. kilometrų. Tai viena iš apskrities savivaldybių, disponuojančia
didžiausiu teritorijos plotu (5 pav.).
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Švenčionių r. sav.
18%

Ukmergės r. sav.
14%

Trakų r. sav.
12%

Vilniaus r. sav.
23%
Širvintų r. sav.
9%
Vilniaus m. sav.
4%

Šalčininkų r. sav.
15%
Elektrėnų sav.
5%

5 pav. Švenčionių savivaldybės teritorijos lyginamasis svoris Vilniaus apskrityje
2008 m. pradžioje (procentais)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Švenčionių rajonas užima 18 proc. Vilniaus apskrities teritorijos ploto. Švenčionių rajonas
pagal teritorijos plotą yra antras didžiausias Vilniaus apskrities rajonas. Pagal užimamą teritoriją
nusileidžiantis tik Vilniaus rajonui. Pagal gyventojų skaičių rajonas yra didesnis tik už Širvintų bei
Elektrėnų rajonus. Didelis teritorijos plotas ir mažas gyventojų skaičius

lėmė

gyventojų tankį.

Rajonas yra rečiausiai apgyvendintas Vilniaus apskrityje ir vienas iš rečiausių apgyvendintų visoje
šalies teritorijoje. 2008 m. 1 km2 gyveno tik 18,1 gyventojas. Tai 2,8 kartus mažiau nei vidutiniškai
Lietuvoje ir 4,8 karto - nei Vilniaus apskrityje (6 lentelė). Teritorijos plotai sudaro potencines
prielaidas verslų ir socialinei plėtrai.
6 lentelė. Gyventojų skaičius, teritorija ir tankis
Gyventojų skaičius
Vilniaus apskrityje
Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.
Iš viso:

848097
27911
37552
19142
30678
36135
45868
555733
95078
3366357

2008 m. pradžioje
Iš jų
miesto
kaimo
663969
18867
11246
7070
18148
19487
27603
555672
5876
2250786

184128
9044
26306
12072
12530
16648
18265
61
89202
1115571

Teritorija,
km 2
9731
509
1491
906
1692
1208
1395
401
2129
65300

Gyventojų
skaičius 1
km 2
87,2
54,8
25,2
21,1
18,1
29,9
32,9
1385,9
44,7
51,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Didieji raj. sav. miestai: Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė. Rajone yra 14 seniūnijų: 11
kaimo: Adutiškio seniūnija, Cirkliškio seniūnija, Kaltanėnų seniūnija, Labanoro seniūnija, Magūnų
seniūnija, Pabradės seniūnija, Sarių seniūnija, Strūnaičio seniūnija, Svirkų seniūnija, Švenčionių
seniūnija, Švenčionėlių seniūnija ir 3 miesto seniūnijos - Pabradės miesto, Švenčionių miesto ir
Švenčionėlių miesto seniūnijos (7 pav.). Administracinis centras - Švenčionys, nutolęs nuo Vilniaus
apie 86 km.
Rajone mažų miestų (Švenčionys, Švenčionėliai, Pabradė) tinklas yra gana tolygus,
sudarantis tris atskirus teritorinius arealus su savais kaimo gyventojų traukos centrais.

7 pav. Švenčionių rajono seniūnijos
Seniūnijos skiriasi tiek teritorijos plotu, tiek gyventojų skaičiumi.Didžiausius plotus užima
Sarių, Adutiškio, Strūnaičio ir Magūnų seniūnijos. Jų teritorijos plotai viršija 100 kvadratinių km.
Tačiau visose kaimiškosiose seniūnijos labai mažas gyventojų tankis. Daugumoje seniūnijų
viename kvadratiniame kilometre gyvena mažiau nei 10 gyventojų. Tai apie 9 kartus mažiau nei
Vilniaus apskrityje. Mažas gyventojų tankis apsunkina viešųjų paslaugų racionalaus tinklo kūrimą
VVG teritorijoje.
Į

VVG teritoriją patenka visa Švenčionių r. sav. geografinė ir administracinė teritorija,

išskyrus Švenčionėlių ir Pabradės miestų teritorijas. VVG teritorija užima 1642 km2 , arba 97 proc.
visos rajono savivaldybės teritorijos ploto. 2008 m., rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų
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strategiją, įvesta nauja VVG teritorijos ir gyventojų sąvoka: tai kaimo ir miesto vietovė, kurios
gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus, kurių
gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.
VVG teritorija apima 11 kaimiškųjų rajono seniūnijų. Į VVG teritoriją nepatenka tik miestų
- Pabradės ir Švenčionėlių miestų seniūnijų teritorijos.
VVG atstovaujama teritorija yra vientisa geografine, teritorine-administracine, ekonomine,
socialine ir kultūrine prasmėmis.
vientisumą

pagrindžiančius

Atlikusi teritorijos analizę, VVG nustatė svarbiausius jos

bruožus:

VVG

pasirinkta

teritorija

sutampa

su

savivaldybės

administracine teritorija (išskiriant Pabradės ir Švenčionėlių miestus), bendra rajono infrastruktūra,
Švenčionių rajono kaimo žmonių ir bendruomenių numatomos kaimo plėtros galimybės dažniausiai
siejamos su savivaldybės teritorijos ribomis, socialinės ir ekonominės paslaugos yra teikiamos
rajono lygmenyje. Bendra istorinė praeitis, turtingas gamtos ir kultūros paveldas, rajone gyvenančių
tautybių ir etninių grupių įvairovė. VVG teritorijos sėkmingai plėtrai tiesioginę įtaką turi gamtos ir
kultūros paveldo ištekliai.
Didelis Švenčionių rajono turtas yra miškai, kurie užima net 54,72 proc. teritorijos, kai tuo
tarpu Lietuvos vidurkis 30,2 proc.
Mišku

apaugusi žemė

(medynai)

sudaro

98

proc.

viso

miško

ploto,

o

laikinai

neprodukuojanti miško žemė (kirtavietės, aikštės) sudaro tik 2 proc. Vienam rajono gyventojui
tenka 2,45 ha miško, tai 4,8 karto viršija šalies vidurkį.
Švenčionių rajone yra dalis Labanoro girios, kuri Lietuvoje didžiausia ir užima 48 tūkst. ha.
Dideli Antanų, Baranavo, Pabradės miškai turtingi grybais, uogomis, gyvūnija. Šios gėrybės vilioja
lankytojus ir turistus. Vykdant projektą „Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklo NATURA
2000

įgyvendinimas Lietuvoje“,

rajone įsteigti du miško

biosferos poligonai: Adutiškio

-

Guntauninkų ir Gelednės, Pabradės atkuriamasis sklypas.
Visi rajono miškai sudaro rekreacinį potencialą ir yra tinkami turizmui. Nacionalinėje
turizmo plėtros programoje nurodoma, kad tinkamiausi Lietuvos turizmui plėtoti yra Švenčionių
rajono ir jo kaimyninio Ignalinos rajono miškai.
Rajone gausu paviršinių vandenų, kurie užima 3 proc. rajono teritorijos. Švenčionių rajone
tyvuliuoja apie 300 ežerų, pradedant didžiuoju Kretuonu (apie 800 ha) ir baigiant Labanoro girios
ežerais. Gyvenvietės prie Kruono ežero - unikalios archeologiniais paminklais žinomais iš neolito
laikų. Pietiniu rajono pakraščiu teka Neris, iš šiaurės į pietus - jos intakas Žeimena, į kurią įsilieja
Lakaja, Peršokšna, Mera ir gausybė mažesnių upeliukų. Jos baseinas išsiskiria upių ir ežerų vandens
švarumu. Takoskyrinių ežerų svarbiausias bruožas - vandens tyrumas. Šiuos ežerus maitina ne
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upeliai, bet požeminiai ištekliai. Įvairūs ir unikalūs vandens ištekliai daro VVG teritoriją patrauklią
vandens turizmo ir pramogų plėtrai.
VVG teritorija turtinga kultūros paveldo objektais. Švenčionių rajone yra 450 kultūros
paveldo objektų, pasižyminčių archeologine, istorine, architektūrine, menine, memorialine verte. Iš
jų 86 - paskelbti kultūros paminklais, 81- valstybės saugomas, 232- taikoma pirminė teisinė
apsauga,

51

neveikiančios

kapinės,

saugomos

vadovaujantis kapinių tvarkymo

taisyklėmis.

Dauguma objektų tinka naudoti turizmo reikmėms bei gali būti kitaip pritaikomi.
Rajone
archeologijos

yra

20

paveldo

piliakalnių
objektai,

-

tai gražiausi,

visuomenei žinomiausi ir reikšmingiausi

pirmieji gynybiniai įtvirtinimai.

Reikalingos

lėšos

piliakalnių

konservavimui bei sudarant sąlygas jų patogiam lankymui ir apžiūrėjimui.
Didesnio dėmesio ir finansavimo laukia mažoji medinė architektūra, mediniai statiniai
laidojimo vietose bei laidojimo vietų priežiūra. Nors šie objektai nėra skirti masiniam lankymui ,
tačiau kai kurių iš jų padėtis darko bet kokį turistinį maršrutą, kenkia rajono įvaizdžiui.
Archeologinės kultūros paveldo vertybes sudaro piliakalniai, pilkapynai, kapinynai, senovės
gyvenvietės. Žymiausios archeologinės vietos - Rekučių gynybinis įtvirtinimas, datuojamas XII –
XIII a., yra Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoje. Kretuono akmens amžiaus gyvenviečių
kompleksas yra antras pagal dydį Lietuvoje po Šventosios. Piliakalniai - gražiausi ir visuomenei
žinomiausi archeologijos paveldo objektai. Jų Švenčionių rajone net 19. Arčiausiai Švenčionių
miesto - Cirkliškio piliakalnis, dar vadinamas Perkūno kalnu, datuojamas I tūkstantmečio antra
puse, II tūkstantmečio pradžia. Jau pats nuo seno žinomas piliakalnio vardas - Perkūno kalnas tikrai
turėjo būti susietas su senovės lietuvių kulto ir aukojimo vieta.2004-2006 m. vyko šio piliakalnio
tvarkymo darbai, kuriuos atlikus piliakalnis tapo patraukliu ir prieinamu objektu kultūriniam
turizmui.
Architektūros paveldo objektai. Rajone yra 9 dvarų sodybos, kurios užima reikšmingą vietą
paveldo fone ir kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje. Architektūrine verte išsiskiria Cirkliškio
buvusios dvaro sodybos statinių kompleksas - rūmai, ledainė, kalvė.

Cirkliškio dvaro rūmai
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Cirkliškio dvaro rūmai svarbus

žingsnis

gaivinant

restauruoti, tvarkytas dvaro sodybą juosiantis parkas. Antras

dvarų

sodybas

rajone

būtų

Stanislavavo

dvaro

pritaikymas

etnografiniam-edukaciniam turizmui. Parengta dvaro panaudojimo galimybių studija bei techninis
projektas. Šiam objektui sutvarkyti ir pritaikyti turizmo reikmėms būtinos didžiulės investicijos.
Didelio lankytojų ir turistų dėmesio ateityje galėtų sulaukti Punžionių dvaro Konaževskio šeimos
koplyčia-mauzoliejus. Tam būtina atlikti šios koplyčios projektavimo, restauravimo darbus.
Kultūros vertybių registro sąraše yra 5 rajono bažnyčios: Labanoro, Strūnaičio, Balingrado,
Januliškio ir Pavoverės.
Rajone išlikę 3 malūnai - du vandens ir vienas motorinis. Vienas iš geresnės būklės malūnų
Vilniaus apskrityje - vandens malūnas Naujo Strūnaičio kaime, pastatytas apie 1847 m., priklausė
Strūnaičio dvarui, kurį valdė Konstantinas Maslovskis. Tai romantizmo stiliaus pastatas su savita
langų puošyba.
Kaltanėnų urbanistikos kompleksas. Miestelio dalis iš esmės susiformavusi XVI-XX amž. 4
- ojo dešimtmečio pabaigoje, išsidėsčiusi Žeimenos deš. krante, šios upės ir Žeimenio ežero
suformuoto pusiasalio šiaurės rytinėje dalyje. Apima aikštę ir pagrindinės gatvės atkarpą. Vyrauja
XX a. mediniai vieno aukšto pastatai. Kaltanėnai - linijinio plano miestelis, kuriam savitumo teikia
aikštės tipas. Tai vienintelis miestelis Lietuvoje, turintis aklagatvinę aikštę. Panoramoje labai ryški
istorinė dominantė - bažnyčia, kuri stovi miestelio gale.
Želdynai. Buvusių dvarų sodybų teritorijas puošė parkai. Į Kultūros vertybių registro sąrašus
įrašyti Kaltanėnų ir Cirkliškio buvusių dvarų sodybų istoriniai parkai. Iki šių dienų savo erdvinę
struktūrą išsaugojo Cirkliškio parkas. Tai peizažinis parkas, užimantis 34,5 ha, įkurtas apie 1830 m.
Parke buvo kanalų ir tvenkinių sistema. Iki 1863 m. parke vyravo pušynai, dabar auga klevai,
liepos, europiniai maumedžiai, paprastieji kaštonai.
Etnokultūriniai paveldo objektai. Etnokultūrinį paveldą sudaro keturi rajono gatviniai
kaimai. Vidutinė - kaimas Strūnaičio seniūnijoje, kuriame yra 9 etnokultūrine verte pasižyminčios
sodybos, jose 22 pastatai. Modžiūnai - kaimas Cirkliškio seniūnijoje, kuriame 8 etnokultūrine verte
pasižyminčios sodybos, jose 19 pastatų. Mėžionys - kaimas Cirkliškio seniūnijoje, - tai 52 sodybų
gatvinis rėžinis kaimas, kuriame 9 etnokultūrine verte pasižyminčios sodybos, jose 19 pastatų.
Kretuonys - kaimas Švenčionėlių seniūnijoje, kuriame 10 etnokultūrine verte pasižyminčių sodybų,
jose 29 pastatai.
Aplinkos apsauga. Bendrą Švenčionių rajono situaciją aplinkos apsaugos srityje galima
apibūdinti kaip neblogą. Rajonas išsiskiria palyginti dideliu teritorijos miškingumu, vandeningumu
bei draustinių ir saugomų teritorijų gausa. Pagal aplinkos apsaugos reikalavimus Švenčionių rajone
yra suformuota saugomų teritorijų sistema, suformuotos ir toliau kuriamos ES ekologinio tinklo
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„NATURA - 2000“ teritorijos. Be to, yra patvirtintas Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo planas ir
strategija, parengtas Neries ir Nemuno upių baseinų vandens tiekimo ir nuotekų valymo investicijų
planas. Nepaisant to, nemaža dalis regioninių parkų bei draustinių dar neturi bendrųjų ir specialiųjų
teritorinių planų.
Rajono aplinka yra švari ir neužteršta. Net ir daugiausiai poveikio gamtai darančiose
seniūnijose, kuriose ūkinė veikla vykdoma aktyviausiai, aplinkos užterštumas yra nežymus ir
neviršija leistinų taršos normų.
Pavojingų

ir

sveikatos

priežiūros

įstaigose

susidarančių atliekų tvarkymas kol kas

organizuojamas nepatenkinamai, šioje srityje reikalingi esminiai valstybinio lygio sprendimai.
Švenčionių rajone didėja išmetamų teršalų kiekis. 2005-2007m. bendras išmetamų į
atmosferą iš

stacionarių taršos šaltinių medžiagų kiekis rajone didėjo. 2007 m. šis kiekis sudarė

355,8 tonas. Išmetamų teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių kiekis sudarė 4,4 proc.
bendro Vilniaus apskrities teršalų, išmetamų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, kiekio (7
lentelė). Jis 2005-2007 m. padidėjo 20,5 proc.
7 lentelė. Teršalų išmetimas į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių, tonomis

Vilniaus
apskrityje
Švenčionių r.
sav.

Bendras išmetamųjų
medžiagų kiekis
2005
2006
2007
10451,1
7749,9
8174,6
295,3

329,2

355,8

Iš jų
Kietųjų
2005 2006 2007
458,8 456,0
414,4

Dujinių ir skystųjų
2005
2006
2007
9992,3 7293,8 7760,2

24,1

271,2

23,8

25,7

305,4

330,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Vandentieka ir vandenvala. 2007 m. Lietuvoje į paviršinius vandenis išleista 4 540 557
tūkst. m3 ūkio, buities ir gamybos nuotekų, iš jų 209 073,3 tūkst. m3

reikalingų valyti. Vilniaus

apskrityje išleista 51 016,3 tūkst. m3 - apie 24 proc. visų Lietuvos valytinų nuotekų.
Rajono savivaldybės vandenų fondą sudaro paviršiniai, vidaus ir požeminiai vandens
telkiniai. Paviršinių vandenų struktūrą formuoja upės, ežerai ir tvenkiniai. Paviršinių vandenų
kokybė yra gera, nes tarša yra labai nedidelė. Daugiausia teršia buitinėmis nuotekomis bei srutomis
gyventojai, kurie nėra prisijungę prie nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių.
Rajono vandentiekos inžinerinės infrastruktūros išvystymas ir techninė būklė atskirose
rajono seniūnijose yra nevienoda. Daugelyje vietų vandentiekio tinklai yra labai seni, jiems
reikalingas vamzdynų remontas. Švenčionių rajono plėtros iki 2010 metų strateginiame plane
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teigiama, kad Švenčionių rajone vandens tiekimo, nuotekų surinkimo ir valymo sistemos yra
technologiškai pasenusios.
Kasmet pradeda dirbti vis daugiau valymo įrenginių, o esami modernizuojami, todėl iki
normatyvų išvalytų nuotekų dalis didėja. 2007 m. regione veikė 144 ūkio, buities ir gamybinių
nuotekų valymo įrenginių kompleksai, iš jų 107 biologinio valymo. Didžioji (85 proc.) valytinų
nuotekų dalis susidarė Vilniaus miesto savivaldybėje, visos jos yra išvalomos. Tik Švenčionių ir
Šalčininkų rajono savivaldybėse išvalomų nuotekų dalis nėra pakankama (8 lentelė). Išvalytų iki
normos (DLT) nuotekų dalis nuo susidariusio užterštų nuotekų kiekio raj. sav. nuo 32,5, proc. 2001
m. padidėjo

iki 60,4 proc. Tačiau pagal išvalytų iki normos(DLT) nuotekų dalį nuo susidariusio

užterštų nuotekų kiekio proc. raj. sav. apskrityje užima priešpaskutinę vietą. Blogesnė nuotekų
valymo būklė tik Šalčininkų r. sav.
8 lentelė. Susidariusios reikalingos valyti ūkio, buities ir gamybos nuotekos 2001-2007 m.,
tūkst. m3

Šalyje
Vilniaus
apskrityje
Švenčionių r.
sav.

Išvalytų iki normos(DLT)
nuotekų dalis nuo susidariusio
užterštų nuotekų kiekio, proc.

2001

2003

2005

2007

171169,6
44458,1

167064,5
50352,9

192212,4
47962,4

209073.3
510016.3

2001
17,8
9,5

2003
54,6
98,9

2005
70,5
98,8

2007
72,3
97,9

443,4

368,8

424,0

553,0

32,5

63,4

56,8

60,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Rajono kaimo gyvenvietėse ir sodybose daugiausia naudojamas gruntinis vanduo iš kastinių
šulinių.

Švenčionių rajono vandens tiekimo sistemos būklė prasta. Vandens tiekimo, nuotekų

surinkimo ir valymo sistemos yra technologiškai pasenusios, ne visas vanduo apskaitomas.
Dauguma kaimo gyventojų naudoja šulinių vandenį, kuris, užterštas nitratais ir atlikti tyrimai
vykdant gyventojų apklausą rodo, kad daugumos gyventojų neatitinka geriamojo vandens kokybė ir
net kelia grėsmę žmonių sveikatai.
Buitinės atliekos. Įgyvendinant Vilniaus atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą
savivaldybės teritorijoje yra diegiama regioninė atliekų tvarkymo sistema. 2007 m. pradėti mažųjų
sąvartynų rekultivacijos ir antrinių žaliavų surinkimo

konteinerinių aikštelių įrengimo darbai.

Uždaryta (rekultivuota) Pabradės, Magūnų, Sarių, Strūnaičio, Kaltanėnų, Švenčionėlių seniūnijų
mažieji sąvartynai. Įrengtos keturios antrinių žaliavų surinkimo konteinerinės aikštelės Pabradės
mieste, viena Pavoverės gyvenvietėje. Pradėtas antrinių žaliavų surinkimo konteinerinių aikštelių
įrengimas Švenčionių mieste bei Cirkliškio gyvenvietėje.
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Komunalinių atliekų surinkimas Švenčionių r.

sav. 2004-2006 m. sumažėjo 33 proc. (9

lentelė).
9 lentelė. Sutvarkyta susidariusių komunalinių atliekų 2004-2006 m., tonomis
Vilniaus apskrityje
Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.

2004 m.
356417,4
8644,0
8868,0
19005,6
26457,1
225156,7
6071,2
52507,6
9706,7

2005 m.
360145,9
5888,6
8297,6
16626,0
27509,5
223727,6
8608,7
59555,8
9932,1

2006 m.
371655,7
6327,0
9837,2
16875,7
17833,1
237964,4
9153,3
59820,4
13844,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Pavojingų

ir

sveikatos

priežiūros

įstaigose

susidarančių atliekų tvarkymas kol kas

organizuojamas nepatenkinamai, šioje srityje reikalingi esminiai valstybinio lygio sprendimai.
Švenčionių rajono teritorijoje yra daug apleistų, niekam nepriklausančių pastatų: buvusių
fermų, sandėlių. Tai vizuali kraštovaizdžio tarša, kuri mažina Švenčionių krašto patrauklumą. Yra
poreikis likviduoti šiuos objektus ir rekultivuoti šias teritorijas. Ypatingai tai svarbu saugomose
teritorijose.
VVG teritorija turi šalyje išskirtinius gamtos ir kultūros paveldo išteklius. VVG pasirinkta
teritorija atitinka vietovės socialinės ir ekonominės plėtros esminius reikalavimus.
Teritorija, kada jos ribos sutampa su administracinėmis Švenčionių r. sav. ribomis, leidžia
efektyviau derinti veiklas su vietos valdžios atstovais, koordinuoti ir planuoti integruotą kaimo
plėtrą. Vadovaujantis minėtais motyvais VVG ir kaimo gyventojai pasirinko teritoriją, atitinkančią
Švenčionių r. sav. administracines ribas.
VVG, atsižvelgdama į kaimo žmonių pageidavimą, atstovauja visą savivaldybės vientisą
administracine, geografine, ekonomine prasme kaimo gyvenamąją ir Švenčionių miesto vietovę.
Visa Švenčionių rajono vietos veiklos grupės „Švenčionių partnerystė“

teritorija yra

vientisa, kurios plotas sudaro 1642 km 2 , užima 97 proc. bendro Švenčionių r. sav. teritorijos ploto,
randasi Vilniaus apskrities administracinėse teritorijos ribose.
Ekonominė,
apspręs

socialinė plėtra,

infrastruktūros vystymas VVG teritorijoje žymia dalimi

savivaldybės vystymosi tempus ir raidą. Teritorijos išskirtinės savybės, lyginant su

aplinkiniais rajonai yra palankios savivaldybės ūkio vystymui.
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2.2. VVG teritorijos gyventojai

Teritorijos patrauklumą gyventi ir gyvenamosios aplinkos kokybę nulemia daug veiksnių tai ekonominis išsivystymo lygis, darbo rinkos situacija, gamtinė aplinka ir daug kitų veiksnių.
Didelę įtaką turi ir subjektyvūs veiksniai: istorinės tradicijos, susiformavęs požiūris į vertybes,
trauka gimtajam kraštui ir kt. Ekonominiai ir socialiniai regionų skirtumai turėjo lemiamą įtaką
vietovės gyventojų ir demografiniams pokyčiams. Švenčionių raj. sav. 2001-2007m. gyventojų
skaičius sumažėjo nuo 33,2 tūkst. gyventojų iki - 31,1 tūkst., arba 6,3 proc. Rajono savivaldybėje
stabiliai laikėsi kaimo ir miesto gyventojų procentinis santykis. 2001 m. mieste gyveno 57,8 proc.
raj. gyventojų, o kaime - 42,2 proc. 2007 m. mieste gyveno 58,4 proc., kaime - 41,6 proc.(10
lentelė).
10 lentelė. Gyventojai ir jų teritorinis pasiskirstymas
Metai Visi
Vyrai
gyventojai
2001
33221
15503
2002
32980
15398
2003
32682
15244
2004
32375
15105
2005
31976
14945
2006
31570
14782
2007
31130
14558

Moterys Vyrų,
proc.
17718
46,7
17582
46,7
17438
46,6
17270
46,7
17031
46,7
16788
46,8
16572
46,8

Moterų, Miestas
proc.
53,3
19187
53,3
19062
53,3
18937
53,3
18784
53,3
18641
53,3
18453
53,3
18452

Kaimas
14034
13918
13745
13591
13335
13114
13118

Miestas,
proc.
57,8
57,8
57,9
58
58,3
58,5
58,4

Kaimas,
Proc.
42,2
42,2
42,1
42
41,7
41,5
41,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Švenčionių rajone 2008 01 01 gyveno 30678 gyventojai, iš jų 14,4 tūkst. vyrų, 16,3 tūkst.
moterų (11 lentelė).

Gyventojų skaičius raj. sav., kaip ir šalyje, kiekvienais metais mažėja. 2005 -

2008 m. bendras gyventojų skaičius sumažėjo 4,1 proc., tai labai spartūs mažėjimo tempai lyginant
su 2001-2004 m

ir kelia grėsmę tolesnei rajono socialinei ir ekonominei plėtrai, racionaliam

žmogiškųjų išteklių formavimui.
11 lentelė. Gyventojų skaičius sausio 01 dienai
Gyventojų
grupės

2005

2006

2007

2008

Viso
Iš jų: vyrai
moterys

31976
14945
17031

31570
14782
16788

3430
14558
16572

30678
14421
16257

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Jei pagal teritorijos plotą

Švenčionių r. sav. yra viena didžiausių Vilniaus apskrityje ir

užima 18,0 proc. jos teritorijos ploto, tai pagal gyventojų skaičių ženkliai atsilieka nuo mažesnį
plotą turinčių savivaldybių. Čia 2008 m. gyveno tik 4,0 proc. Vilniaus apskrities gyventojų (8 pav.).
Švenčionių r. sav. rečiausiai apgyvendinta teritorija Vilniaus apskrityje. Vilniaus apskrityje 1 km2
gyvena 87,2 gyventojo, tuo tarpu Švenčionių r. sav. - 18, 1, arba 4,7 karto mažiau. Pagal gyventojų
tankį

Švenčionių rajono savivaldybė ženkliai atsilieka nuo Elektrėnų sav., kur 1 km2 gyvena 54,8,

Ukmergės r. sav. - 32,9 gyventojai.

Vilniaus m. sav.
65%

Elektrėnų sav.
3%

Vilniaus r. sav.
11%

Šalčininkų r. sav.
5%

Ukmergės r. sav.
6%
Trakų r. sav.
4%

Švenčionių r. sav.
4%

Širvintų r. sav.
2%

8 pav. Švenčionių r. savivaldybės gyventojų lyginamasis svoris Vilniaus apskrityje
2008 m. pradžioje, proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Nepalankūs ir demografiniai pokyčiai rajone. 2005-2007 m. 0-15 amžiaus gyventojų
skaičius sumažėjo 7,5 proc. (9 pav.). Vien per 2006 m. minėto amžiaus paauglių skaičius sumažėjo
4,0 proc. Spartus jaunimo skaičiaus mažėjimas kelia grėsmę žmogiškųjų išteklių, tame tarme, darbo
jėgos reprodukcijai.
20000

18542

18555

18551

15000
10000

0 - 15 m. amžiaus

8019
5415

5000

7568

7798
5217

5011

Darbingo amžiaus
Pensinio

0
2005

2006

2007

9 pav. Švenčionių r. sav. demografinė sudėtis 01 01
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Tautinė rajono gyventojų sudėtis yra nevienalytė. Kadangi Švenčionių rajonas yra Lietuvos
pasienyje, čia gyvena nemažai įvairių tautybių atstovų. Lietuvių tautybės gyventojai sudaro pusę
rajono gyventojų.
Vadovaujantis 2001 m. gyventojų surašymo duomenimis, rajone gyveno 47,4 proc. lietuvių,
28,8 proc. lenkų, 16,2 proc. rusų, 5,5 proc. baltarusių ir 2,1 proc. kitų tautybių gyventojų.
Rengiant integruotą bandomąją strategiją bendruomenių apklausos, kurią organizavo rajono
VVG, duomenimis tautinių mažumų atstovai nejaučia diskriminacijos. Tai rodo, kad Švenčionių
rajono kaimų gyventojams būdinga tautinė tolerancija.
Rajone dominuoja Romos katalikai, sudarantys 81,4 proc. visų rajono gyventojų skaičiaus.
Stačiatikių ortodoksų yra 6,1 proc. Gyventojai, kurie savęs nepriskiria nė vienai tikybai, sudaro 5,9
proc. Švenčionių rajone yra keletas sentikių kaimų.
Tyrimų metų nustatyta, kad 83,5 proc. rajono gyventojų be savo gimtosios kalbos moka ir
antrąją kalbą. Didelė gyventojų dalis moka rusų kalbą (65,1 proc.), tuo tarpu anglų kalbą moka tik
3,1 proc. rajono gyventojų. Lenkų kalbą moka 26,4 proc. gyventojų. Tačiau tik 30,8 proc. kitataučių
moka valstybinę lietuvių kalbą. Valstybinės lietuvių kalbos nemokėjimas sukelia kitataučiams
problemų įsidarbinant ar bendraujant su valstybinių ir kitų įstaigų darbuotojais.
Rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją įvesta nauja VVG teritorijos ir gyventojų
sąvoka: tai kaimo ir miesto vietovė, kurios gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst.,
įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. VVG
gyventojų skaičius pateikiamas 10 pav.
35000

31570

30678

31130

30342

30000
25000
20000

18743
13118

15000
10000

5625

18468
12847
5621

18096
12530

17906

Švenčionių r. sav.
Kaimas

12344

Švenčionys
5566

5562

VVG teritorija

5000
0
2006

2007

2008

2009

10 pav. Švenčionių r. sav. gyventojai 01 01 dienai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Į VVG teritorijos gyventojų skaičių nepatenka Švenčionių r. sav. Pabradės ir Švenčionėlių
miestų gyventojai, kuriuose gyvena po 6,3 tūkst. gyventojų. Gyventojų skaičius pagal atskiras
gyvenamąsias vietoves parodytas 12 lentelėje.
12 lentelė. Gyventojų skaičius VVG teritorijos vietovėse
Vietovė
Viso Švenčionių raj. sav.
Miesto gyventojai
Pabradė
Švenčionėliai
Švenčionys
Kaimo gyventojai
Viso VVG teritorijos
gyventojai

2007
311130
18283
6254
6407
5622
12847
18468

2009
30342
17998
6192
6244
5562
12344
17906

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2009 01 01 dienai VVG teritorijos gyventojai sudarė 59,0 proc. bendro Švenčionių raj. sav.
gyventojų skaičiaus.
Gyventojų skaičiaus ir demografiniams pokyčiams raj. sav. ir VVG teritorijoje įtakos turėjo
natūrali gyventojų kaita ir migracija. Negatyvi natūrali kaita buvo visose rajono administracinėse
gyvenamosiose vietovėse (13 lentelė).
13 lentelė. Gyventojų natūrali kaita VVG teritorijoje 2007 m.
Vietovė
Viso raj. sav.
Miesto gyventojai
Pabradė
Švenčionėliai
Viso VVG teritorijoje
Švenčionys
Kaimo gyventojai

Gimusiųjų skaičius
265
150
43
54
168
53
115

Mirusiųjų skaičius
630
325
98
129
403
98
305

Natūrali kaita +/- 365
-175
- 55
-45
- 235
- 45
- 190

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Natūrali kaita buvo didesnė VVG teritorijoje. Kaip buvo minėta, 2008 m. 01 01 VVG
teritorijos gyventojai sudarė 58,9 proc. bendro raj. sav. gyventojų skaičiaus, o natūralios gyventojų
kaitos VVG teritorijai teko 64,4 proc. Ypač nepalanki VVG teritorijoje natūrali gyventojų kaita,
tenkanti 1000gyventojų. 2007 m. natūralios kaitos, tenkančios 1000 gyventojų, mieste buvo - 6,4
gyventojas, o kaimo vietovėje net - 15,4 gyventojas (14 lentelė).
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14 lentelė. Natūrali kaita 1000 gyventojų(gimusiųjų, mirusiųjų) 2007 m.
Vietovė

Gimusiųjų

Mirusiųjų

8,5
8,0
6,9
8,5
9,6
8,7

20,4
14,4
15,9
20,2
17,3
24,1

Švenčionių raj. sav.
Miestas
Pabradė
Švenčionėliai
Švenčionys
Kaimas

Natūralios
kaitos(prieaugis/
sumažėjimas)
- 11,9
- 6,4
- 9,0
- 11,7
- 7,7
- 15,4

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Gyventojų negatyvi migracija vyko tik VVG teritorijoje. 2007 m. teigiamas migracijos saldo
buvo Pabradės ir Švenčionėlių miestuose. VVG teritorijos Švenčionių mieste ir kaimo vietovėje
migracijos saldo buvo neigiamas ir sudarė minus 135 gyventoją (15 lentelė).
15 lentelė. Gyventojų migracija 2007 m. VVG teritorijoje
Vietovė

Atvyko

Išvyko

620
432
129
151
340
152
188

703
393
91
137
472
162
310

Viso raj. sav.
Miesto gyventojai
Pabradė
Švenčionėliai
VVG teritorija
Švenčionys
Kaimo gyventojai

Migracijos saldo
+/-83
39
38
14
- 135
- 13
- 122

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Gyventojų skaičiaus ir demografiniai pokyčiai VVG teritorijoje įtakojo rajono savivaldybės
žmogiškųjų išteklių būklę. Švenčionių raj. pagal demografinės senatvės koeficientą užima paskutinę
vietą Vilniaus apskrityje (12 pav.). Čia 2008 m. pradžioje 100-ui 0-14 amžiaus vaikų teko 177 60
metų ir vyresnio amžiaus gyventojų.
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12 pav. Demografinės senatvės koeficientas 2008 m. pradžioje (60 metų ir vyresnio
amžiaus skaičius, tenkantis 100-ui 0-14 metų amžiaus vaikų)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

VVG strategijoje numato priemones, kurios įtakos gyvenimo kokybės teigiamus poslinkius
VVG teritorijoje ir turės teigiamos įtakos demografinės būklės gerinimui.
Tyrimo metu nustatyta:
- Švenčionių r. sav. rečiausiai apgyvendinta teritorija Vilniaus apskrityje. 2008 m. 1 km 2 gyveno
tik 18,1 gyventojas. Tai 2,8 kartus mažiau nei vidutiniškai Lietuvoje ir 4,8 karto - nei Vilniaus
apskrityje;
- Švenčionių r. sav. kaip ir visoje Lietuvoje būdinga neigiama natūrali gyventojų kaita, be to,
ji didžiausia Vilniaus apskrityje. Jei 2007 m. šalies 1000-iui gyventojų tenka natūralios kaitos
minus 3,9 žmonės, tai Švenčionių r. sav. - 11,9
- Visa Švenčionių r. sav. VVG gyvenamoji teritorija ir jos gyventojai sudaro vientisą socialinę
ir ekonominę erdvę ir randasi Vilniaus apskrities administracinėse teritorijos ribose.
- 2009 01 01 visos VVG teritorijos 17906 gyventojų interesus gali atstovauti VVG, nes
gyventojų skaičius atitinka VVG teritorijos gyventojų skaičiaus nustatytus reikalavimus, kuriuose
numatytos gyventojų skaičiaus ribos nuo 5 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat
Švenčionių miestą, kuriuose gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst.
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3. VVG TERITORIJOS EKONOMINĖ BŪKLĖ

Vilniaus apskrityje 2007 m. sukurta 38,9 proc. šalies bendrojo vidaus produkto(BVP). 2007
m. vidutiniškai vienam gyventojui buvo sukurta 45 tūkst. litų BVP, arba 54,9 proc. daugiau nei
vidutiniškai šalyje.

Vilniaus

apskrities

BVP

vienam gyventojui du kartus viršija Alytaus,

Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės ir Utenos apskričių rodiklius. Švenčionių rajonas yra
Vilniaus apskrities struktūrinis padalinys. Didelę rajono teritorijos dalį užima miškai ir ežerai.
Rajonas turi neįkainojamų gamtinių ir landšaftinių vertybių, nemažą kultūros paveldo palikimą.
Švenčionių rajonas

pagal ekonominius ir socialinius rodiklius apskrityje turi mažesnį lyginamąjį

svorį lyginant su kitais apskrities rajonais. Menkai plėtojama pramonė, smulkūs ir vidutiniai verslai,
ypač kaimo vietovėse. Ekonominė plėtra turi tiesioginę priklausomybę nuo pritrauktų vidaus ir
išorės investicijų. Nors rajono savivaldybė pagal tiesiogines užsienio investicijas lenkia visas
apskrities savivaldybes, išskyrus Vilniaus miesto, tačiau tiesioginės užsienio investicijas, tenkančios
vienam gyventojui, rajone 2008 m. buvo 5,1 karto mažesnės nei vidutiniškai šalyje (16 lentelė).
16 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos

Vilniaus apskritis
Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.

2006
13575,8
50,6
1,0
1,0
61,3
7,7
29,2
13319,7
105,3

Iš viso, mln. Lt
2007
2008
16296,5
20855,2
10,7
6,8
0,8
1,1
1,3
1,4
59,0
63,6
74,0
54,6
33,2
45,9
15991,2
20526,5
126,3
155,3

Tenka vienam gyventojui, Lt
2006
2007
2008
16005
19222
24590
1794
379
245
26
21
28
51
69
71
1939
1898
2070
210
2033
1511
624
717
1000
24064
28844
36938
1125
1341
1632

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Švenčionių rajonas pirmauja apskrityje ir pagal materialines investicijas. Materialinių
investicijų apimtis Švenčionių raj. sav. lyginant 2006 m. su 2008 m. padidėjo 37,5 proc.

Pagal

materialines investicijas, tenkančias vienam gyventojui, savivaldybė atsilieka tik nuo materialinių
investicijų, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus mieste (17 lentelė) ir ženkliai pagal šį rodiklį
lenkia kitas apskrities rajonų savivaldybes.
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17 lentelė. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2004-2006 m., litais
2004
3523
5686
1713

Šalyje
Vilniaus apskrityje
Švenčionių raj. sav.

2005
4540
7179
1294

2006
5861
9679
2306

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2004-2006 m. rajone padidėjo 34,6
proc., tačiau jų apimtis 4,1 karto mažesnė už Vilniaus apskrities, materialines investicijos,
tenkančios vienam gyventojui. Investicijų stoka tiesiogiai įtakoja rajono ekonominę plėtrą ir
socialinę VVG teritorijos gyventojų būklę.
Švenčionių rajone veikiančių ūkio subjektų skaičius 2002-2008 m. sumažėjo nuo 391
subjekto iki - 370 (18 lentelė).
18 lentelė. Veikiantys ūkio subjektai
Vilniaus apskrityje
Elektrėnų sav.
Šalčininkų raj. sav.
Širvintų raj. sav.
Švenčionių raj.sav.
Trakų raj. sav.
Ukmergės raj. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus raj. sav.
Iš viso:

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

19625
271
488
271
391
596
674
15948
1013
68429

19885
296
479
259
368
560
666
16286
971
68356

21061
269
491
253
386
560
680
17496
926
69861

23167
306
462
258
376
559
685
19543
978
72330

24146
328
465
264
366
553
690
20400
1080
73344

25819
324
447
257
371
544
664
22088
1124
76516

28147
351
438
270
370
597
691
24132
1298
81376

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Veikiančių subjektų tarpe 42,9 proc. turi tik nuo 0-4 darbuotojų. Įmonės, kuriose dirba nuo
20-49 darbuotojų sudaro 10,8 proc. bendro veikiančių raj. įmonių skaičiaus. Švenčionių rajone
vyrauja medienos perdirbimo pramonės. Svarbiausias miško pramonės produktas - padarinė
mediena. Didžioji dalis medžio apdirbimo pramonės šakos įmonių produkcijos parduodama
užsienyje. Kaime pagrindinė ūkio šaka, teikianti pragyvenimo pajamas ir darbo vietas, yra žemės
ūkis. Kaimo plėtros 2007-2013 m. programoje keliamas uždavinys įvairinti kaimo verslus ir plėsti
galimybes VVG teritorijos gyventojams įsidarbinti ir gauti pajamas iš kitų , ne žemės ūkio, verslo
šakų.
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3.1. Žemės ūkis

Dėl susiklosčiusių istorinių ir geopolitinių sąlygų žemės ūkis Lietuvoje turi didesnę
ekonominę ir socialinę reikšmę negu šalyse kaimynėse bei ES valstybėse. Todėl šalyje minėtas
sektorius atlieka svarbią ekonominę, socialinę, gamtosauginę ir etnokultūrinę funkciją bei yra
vienas iš prioritetinių ūkio šakų.
Žemės ūkyje ir jį aptarnaujančiose sferose 2007 m. sukurta bendroji pridėtinė vertė pasiekė
4019,4 mln. Lt, palyginti su 2003 m., išaugo 37 proc., o palyginti su 2006 m. - 18 proc. Sėkmingus
sektoriaus rezultatus lėmė geras žemės ūkio kultūrų derlius ir produkcijos supirkimo kainų, ypač
grūdų ir pieno, ženklus padidėjimas, kuriam įtakos turėjo situacija pasaulinėse rinkose.
Spartesnis kitų ūkio šakų vystymas sumažino žemės ūkio šakos pridėtinės vertės dalį nuo
4,8 proc. 2002 m. iki 3,8 proc. - 2007 m. bendroje šalies pridėtinės vertės apimtyje. Tuo pačiu
laikotarpiu žemės ūkio darbuotojų dalis bendrame darbuotojų skaičiuje sumažėjo nuo 17,2 proc. iki
9,5 proc. Švenčionių rajonui būdinga Vilniaus apskričiai žemės ūkio šakos raidos kryptis.
Vilniaus apskrityje vidutinis ūkio dydis buvo mažiausias iš visų apskričių, siekia tik 7, 4 ha
ir buvo mažesnis nei vidutinis šalyje 36, 2 proc.
2008 m. sausio 1 d. bendras Švenčionių rajono žemės plotas buvo 169,2 tūkst. ha. Tai sudarė
17,3 proc. Vilniaus apskrities ir 4,9 proc. šalies bendro žemes ploto. Švenčionių rajonas - antrasis
rajonas pagal bendrą žemės plotą Vilniaus apskrityje.
2008 m. sausio 1 d. žemės ūkio naudmenos Švenčionių rajone užėmė 28,7 proc. viso žemės
ploto. Tuo tarpu šalies žemės ūkio naudmenos užėmė 53,4 proc., o Vilniaus apskrityje žemės ūkio
naudmenos užėmė 42,7 proc. viso žemes ploto. Švenčionių rajone žemės ūkio naudmenos sudarė
mažiausią dalį tarp visų Vilniaus apskrities rajonų ir pasiskirsto taip: ariama žemė - 75,6 proc.,
pievos ir ganyklos - 22,8 proc., sodai ir uogynai - 1,6 proc.
2008 m. sausio 1 dieną Švenčionių rajone buvo įregistruotos 5693 žemės ūkio ir kaimo
valdos, 778 ūkininkų ūkiai, aštuonios žemės ūkio veiklą vykdančios įmonės: „Kurpių“, „Pasagos“,
„Varupio“, „Baliulių“ žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai „Skaistupis“, „Eko derlius“, UAB
„Herbitum Baltikum“, UAB „Vėjinė“ ir UAB „Blueberryja“.
Didelė dalis Švenčionių rajono kaimo šeimų yra susijusi su šeimyniniu ūkininkavimu ir jo
problemomis. Didelę sąsają su šeimyniniu ūkininkavimu lemia maža ekonominės veiklos įvairovė,
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retas veikiančių žemės ūkio bendrovių tinklas, žemas kaimo verslų ir žemės ūkio įmonių
kooperacijos lygis.
Švenčionių rajono žemės ūkio sektoriaus struktūrą iš esmės sudaro maži ūkiai. 2008 m.
vidutinis bendras žemės savininkų ūkių dydis Švenčionių rajone buvo 9,04 hektaro. Rajone ūkiai
nuo 3 - 10 ha sudaro 43,2 proc. bendro ūkių skaičiaus, 10 - 20 ha - 17,6 proc., 1 - 3 ha - 22,6
proc.(19 lentelė).
19 lentelė. Ūkininkų ūkių žemėnaudų grupavimas pagal bendrą plotą, 2008 01 01
Ūkių skaičius
25
35
177
337
138
30
17
5
1
5
4
4
1
1
780

Intervalas
Iki 0,5 ha
0,5-1 ha
1-3 ha
3-10 ha
10-20 ha
20-30 ha
30-50 ha
50-80 ha
80-100 ha
100 -150 ha
150-200 ha
200-300 ha
300-500 ha
daugiau už 500 ha
Bendras ūkių skaičius
Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

Tačiau jeigu vertintume ūkininkų, įregistruotų Ūkininkų registre, ūkius, būtina paminėti, kad
vidutinis tokio ūkio dydis Švenčionių rajone yra didesnis -10,26 ha. Ūkių žemėnaudos plotą
ekonominiu požiūriu nėra perspektyvūs. Tokio dydžio ūkis turi natūrinį veiklos pobūdį ir negali
duoti pakankamai pajamų prekinių produktų gamybai. Ekspertų vertinimu, į perspektyvų prekinį
ūkį gali pretenduoti 30 ha ar dar daugiau dirbamos žemės turintis ūkis.
Tuo tarpu Švenčionių rajone didžiausią registruotų ūkininkų ūkių dalį - net 81,8 proc. sudaro
maži neperspektyvūs (iki 10 ha) ūkiai. Perspektyvesnių ūkių, turinčių daugiau nei 30 ha yra vos 3,4
proc. Tai leidžia daryti išvadą, kad

didžioji Švenčionių rajono žemės ūkio sektoriaus dalis yra

nekonkurencinga, nepelninga ir daugeliu atvejų neperspektyvi.

Produktyvią žemės ūkio gamybą

savivaldybėje riboja ne tik mažas ūkių dydis, bet ir prastoka dalies žemės ūkio naudmenų kokybė.
Mažo našumo (iki 32 balų) žemės ūkio naudmenos Švenčionių rajone 2008 m. sudarė 22,6 proc.
bendro savivaldybės žemės ploto. Pasėlių struktūra turi ekstensyvaus ūkininkavimo požymių. 2004
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m. grūdiniai augalai pasėlių struktūroje užėmė 29,7 proc. (20 lentelė). 2007 m. jų lyginamasis svoris
padidėjo iki 35,7 proc., tačiau tai žymiai mažiau nei intensyvią gamybą vykdančiuose ūkiuose.
20 lentelė. Pasėlių plotai ir struktūra
Pasėliai

Plotas, ha

Visi pasėliai
Grūdinių augalai
Sodai
Bulvės
Lauko daržovės

25 554
7 588
4,3
632,06
10,1

2004
Struktūra, proc.
100
29,7
0,16
2,4
0,3

2007
Struktūra,
proc.
100
35,7
2,6
1,7
0,26

Plotas, ha
29 453
10 525
78,12
507
7,7

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

Pasirinkta pasėlių struktūra ir žemės naudojimas sąlygojami dirvos našumo ir investicijų,
reikalingų jo didinimui, bei apsimokėjimo. Taikant dabartines auginimų technologijas prekinis
augalų auginimas ekonominiu požiūriu neapsimoka. Rajone vieni iš žemiausių šalyje kultūrų
derlingumai. 2006 m. grūdinių kultūrų prikulta 6,1 100 kg/ha. Bulvių prikasta 45,1 100 kg/ha.(21
lentelė).
21 lentelė. Žemės ūkio kultūrų derlingumas 100 kg/ha
Kultūrų pavadinimas
Grūdai
Bulvės
Daržovės

2000 m.
14
162
70

2006 m.
9,1
45,1
30,4

2007 m.
15,6
103,9
194,9

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

2007 m. derlingumas pakilo, tačiau toks jo svyravimas skirtingais metais rodo labai žemą
agrotechnologinį lygį. Silpnai vystoma augalininkystės šaka lėmė ir gyvulininkystės šakos vystymo
pokyčius. 2001-2007 m. galvijų skaičius sumažėjo 25,0 proc., karvių -57,7 proc., kiaulių - 44,1
proc. (22 lentelė).
22 lentelė. Gyvulių skaičius sausio 1 d.

Galvijai
iš jų karvės
Kiaulės
Avys ir ožkos

2001
6736
4523
15516
481

2004
6104
3890
1549
562

2007
4376
1912
8670
760

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.
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Rajone dominuoja smulkios, neturinčios žymesnės prekinės produkcijos gamybos, fermos
(23 lentelė). Tik viename ūkyje buvo laikoma virš 150 galvijų, 1125 žemdirbiai laikė 1-2 galvijus.
23 lentelė. Ūkių skaičius pagal laikomų galvijų skaičių
Laikomų karvių skaičius
Virš 151 karvės
101-150
51-100
31-50
21-30
11-20
6-10
3-5
1-2

Ūkių skaičius
1
1
1
3
65
54
1125

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

Gyvulių skaičiaus mažėjimas lėmė gyvulininkystės produktų gamybos mastą. Paskerstų
gyvulių ir paukščių (gyvuoju svoriu), t 2001-2007 m. sumažėjo 2,1 proc., pieno gamyba - 40,0 proc.
(24 lentelė).
24 lentelė. Gyvulininkystės produkcijos gamyba
Produkcijos pavadinimas
Paskersta gyvulių ir paukščių (gyvuoju svoriu), t
Primelžta pieno, t
Surinkta kiaušinių, tūkst. vnt.

2001
2529
6986
2,9

2007
2476
4185
2,3

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

Apibendrinantis žemės ūkio gamybos intensyvumo lygį rodiklis yra bendrosios

žemės ūkio

produkcijos gamyba 100 ha žemės ūkio naudmenų. 2006 m. rajone100 ha žemės ūkio naudmenų
buvo pagaminta bendrosios žemės ūkio produkcijos už 1095 Lt ir rajonas užėmė paskutinę vietą
apskrityje (13 pav.). 2006m. rajone žemės ūkio produkcijos gamybos intensyvumo lygis buvo 1,75
karto žemesnis nei apskrityje ir 1,6 karto mažesnis nei šalyje.
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7000

6396

5631
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2005

3122
3000

2809
1323

2000

1198

1437

1108

Ukmergės r.
sav.

Trakų r. sav.

1465
1095 1495
1288

1941

1919
1761
1804

2006

1309 1306

1000
0
Vilniaus r.
sav.

Švenčionių r.
sav.

Širvintų r.
sav.

Šalčininkų r. Elektrėnų sav.
sav.

Vilniaus
apskrityje

Šalyje

13 pav. Bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų,
2005 - 2006 m., litais
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Žemės ūkio šakos raidą įtakoja ir socialinis veiksnys. Švenčionių rajono žemės ūkyje
vyrauja vidutinio ir vyresnio amžiaus ūkininkai, kurie nepajėgūs įsisavinti naujas technologijas ir
prisitaikyti prie rinkos pokyčių. Papildomos kliūtys žemės ūkio plėtrai Švenčionių savivaldybėje yra
didelių ir labai rizikingų investicijų poreikis bei jaunų žmonių nenoras verstis šiuo, jiems
nepatraukliu, verslu. Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos krypties „Žemės, maisto ūkio ir
miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemonėje „Jaunų ūkininkų įsikūrimas“
dalyvauja tik 8 pareiškėjai. Ekonominę kaimo žmonių būklę gerina taikoma ES ir kita parama.
Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie LR Žemės ūkio ministerijos pateikiamos apie 3200 paraiškos
tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, ir paramai pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos
ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su
direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, ,,Natūra 2000 išmokos“ ir kompensacinėms išmokoms
už saugomų teritorijų žemės ūkio naudmenas gauti. Bendras pareiškėjų deklaruotas žemės ūkio
naudmenų plotas rajone - 28633,63 ha.
Kasmet pieno gamintojams įteikta apie 270 pranešimų apie pieno kvotos paėmimą į
nacionalinį rezervą, 624 pranešimus apie skirtas išmokas už parduotą kvotinį pieną.
Savivaldybė valdo ir naudoja patikėjimo teise Valstybei nuosavybės teise priklausančių
melioracijos ir hidrotechnikos statinius, vykdo melioruotos žemės būklės stebėjimą. Siekiama
įgyvendinti racionalią melioracijos turto, melioruotos žemės naudojimo politiką, kuri skatintų
ekonominius ir socialinius pokyčius, nukreiptus į žemės ūkio gamybos intensyvinimą bei kaimo
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gyventojų gyvenimo kokybės gerinimą, kartu išsaugant ir gausinant kaimo gamtinį, materialinį
paveldą, taip pat apsaugant kaimo gyventojų turtą ir aplinką.
2008 m. investicijų lėšomis suremontuota ir rekonstruota 27,8 ha sausinimo sistemų, 3 vnt.
vandens pralaidos, 9,64 km požeminio drenažo linijų. Valstybinė parama ir įgyvendinamos
programos rajone geriną infrastruktūrą, kaimo žmonės gauna papildomas pajamas. 2005-2007 m.
6,8 proc. sumažėjo pareiškėjų deklaruojančių

pasėlius ir tiesioginėms išmokoms, tačiau 10 proc.

padidėjo deklaruojamas plotas, 3,4 proc. - išmokų suma mln. Lt (25 lentelė).
25 lentelė. Deklaruoti pasėliai ir tiesioginės išmokos
Viso pareiškėjų,vnt.
Deklaruotas plotas, tūkst. ha
Išmokų suma mln. Lt

2005 m.

2007 m.

3853
26478
13741,2

3591
29134,9
14213,6

Šaltinis. Nacionalinei mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos duomenys.

2007 m. rajono savivaldybė tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
gavo 7513,9 tūkst. Lt (26 lentelė).
26 lentelė. Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Rajonas
Elektrėnų sav.
Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus r. sav.

2006 m.
2007 m.
Išmokėta suma,
Išmokėta suma,
Išmokėta suma,
Išmokėta suma,
tūkst. Lt
proc.
tūkst. Lt
proc.
Vilniaus apskritis
2747,7
99,85
2518,4
98,94
13085,5
98,13
13387,4
99,53
6785,3
99,97
7283
99,48
7005,6
99,98
7513,9
99,53
5353,8
99,96
5370,13
99,55
14347,65

99,96

15152,1

99,56

8551,2

99,69

8048,5

99,17

Šaltinis. Nacionalinei mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos duomenys.

Žemės ūkis daugiau laikomas gyvenimo būdu nei verslu. Žemės našumas, ūkininkų
žemėnaudos plotai, materialinė bazė nepalanki efektyviai tradicinių žemės ūkio produktų gamybai.
Be to, ūkininkams dažnai trūksta verslo bei rinkodaros įgūdžių, kurie leistų jiems įvairinti veiklą ir
pardavinėti savo produktus ar paslaugas.
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3.2. Kiti VVG teritorijos verslai

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje kaip vienas iš svarbiausių uždavinių
programiniame laikotarpyje keliamas kaimo verslų diversifikavimas. Kylant darbo našumui žemės
ūkyje ir mažėjant darbo jėgos poreikiui kaimo vietovėje, būtina kurti naujus verslus ir naujas darbo
vietas. Švenčionių r. sav. nepasižymi pramoninio pobūdžio įmonių kaimo vietovėse gausa. Daugiau
jų yra tik

priemiestinėse zonose.

Nepriklausomybės metais priemiestinėse kaimo vietovėse

padaugėjo smulkaus ir vidutinio verslo įmonių. Dažniausiai tai medienos ir mėsos perdirbimo
įmonės, taip pat duonos kepimo ir konditerijos bei kai kurios kitos įmonės. Rajone 2008 m. pagal
Statistikos departamento duomenis veikė 370 ūkio subjektai. Pagal Švenčionių darbo biržos
duomenis VVG teritorijoje 2009 01 01 veiklą vykdė 253 įmonės. Švenčionių miesto seniūnijoje
buvo 85 veikiančios įmonės, Švenčionėlių kaimiškojoje - 25, Adutiškio seniūnijoje - 16 (27 lentelė).
27 lentelė. Veikiančios įmonės VVG teritorijoje
Eil.
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Seniūnija

Adutiškio sen.
Cirkliškio sen.
Kaltanėnų sen.
Labanoro sen.
Magūnų sen.
Pabradės miesto sen.
Pabradės sen.
Sarių sen.
Strūnaičio sen.
Svirkų sen.
Švenčionių miesto sen.
Švenčionių sen.
Švenčionėlių miesto sen.
Švenčionėlių sen.
Viso Švenčionių r. sav.
VVG teritorija

Teritorijos plotas,
km 2

Veikiančių įmonių
skaičius

Procentas nuo
darbingo
amžiaus
gyventojų

125
47
68
200
101
11,11
354
144
106
101
6,13
136
5,8
233
1638,04
1621,1

16
11
10
6
10
53
15
18
14
13
85
30
65
25
371
253

10,3
8,1
4,3
8,4
5,9
5
6,2
11,2
8,4
10,5
9,9
11,6
6,3
9,3
-

Šaltinis: Švenčionių darbo biržos duomenys.

VVG teritorijoje vyrauja medienos perdirbimo pramonė. Svarbiausias miško pramonės
produktas - padarinė mediena. Didžioji dalis medžio apdirbimo pramonės šakos įmonių produkcijos
parduodama užsienyje. Medienos ištekliai Švenčionių rajone sudaro apie 17 mln. kubinių metrų. Iš
šio kiekio brandžios medienos yra 1,48 mln. kubinių metrų. Didžioji dalis brandžios medienos yra
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spygliuočiai. Metinis medienos prieaugis rajone yra apie 6 kubinius metrus iš ha miškais apaugusio
ploto. Miško pramonės verslas liks ir ateityje perspektyvus ūkio ekonomikai.
Svarbus ekonominis ir socialinis
įmonėms. Adutiškio seniūnijoje veikiančios

vaidmuo tenka prekybinėms, statybos ir remonto
įmonės pagal ekonominę veiklą būdingos ir kitoms

seniūnijoms (28 lentelė).
28 lentelė. Adutiškio seniūnijos įmonės pagal ekonominę veiklą
Nr.

Subjekto pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

G. Zarembos individuali įmonė
UAB “Irvė “
Varupio ŽŪB
T.Bučelio ūkis
Č.Lukšos individuali įmonė
V.Sološenkos individuali įmonė
UAB “Brigvalda”
UAB “Imeda”
UAB “Saunila”

10.

Vš.Į. “Svylos paslaugos”

Įmonių
sk.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ekonominė veikla
Medienos pjaustymas
Drabužių siuvimas
Ž.Ū. produktų gamyba
Ž.Ū. produktų gamyba
Miško priežiūros darbai
Statyba, remonto darbai
Prekyba
Prekyba
Prekyba
Vandens tiekimas,
komunalinės paslaugos

1

Viso:

10

Dirbančiųjų
skaičius
4
16
10
2
16
3
2
3
4
10
70

Šaltinis: Švenčionių r. sav. seniūnijų duomenys.

Rajone didelę ekonominę reikšmę turi vaistažolių pramonė (UAB „Švenčionių vaistažolės“).
Rinkos ekonomikos šalyse farmacijos pramonė yra priskiriama prie pelningiausių verslo šakų. Per
metus UAB „Švenčionių vaistažolės“ pagamina kelis šimtus tonų vienarūšių ir maišytų žolių arbatų
rinkinių

(daugiau

kaip

dvidešimt

rūšių).

Produkcija

tiekiama

ne

tik

vietinei rinkai,

bet

eksportuojama ir į daugelį pasaulio šalių. Vaistažolių supirkimo punktus „Švenčionių vaistažolės“
turi daugelyje Rytų Lietuvos rajonų. Didelę dalį gydomųjų žolių surenka miškininkai, pensininkai,
moksleiviai,

darbo

neturintys

miesto

ir kaimo

gyventojai.

Tokiu būdu UAB „Švenčionių

vaistažolės“ suteikia galimybę rajono gyventojams gauti papildomas pajamas. Nors vaistažoles
įmonės punktai superka įvairiose Lietuvos vietose, vis dėlto įmonės reikšmė Švenčionių rajonui yra
didžiulė.
Reikšminga Švenčionių rajono pramonės šaka - tekstilės pramonė. Stambiausia tekstilės
įmonė Švenčionių mieste-AB „Žeimena“, gyvavusi rajone kelis dešimtmečius, bankrutavusi, per
paskutinius trejus metus atsirado 3 mažesnės siuvimo įmonės, tęsia veiklą UAB „Tameksas“, UAB
„Irvė“.
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Kitos svarbios Švenčionių rajono pramonės produkcijos rūšys yra maisto produktai,
specializuotų įmonių produkcija: kartonas, statybinės plytos, metalo gaminių gamyba. Taip pat
veikia viena iš didžiųjų rajono įmonių UAB „Intersurgical“, tiekia vienkartines kvėpavimo
sistemas, pritaikomas įvairioms klinikinėms operacijoms.
Cirkliškio seniūnijoje įsikūrusi R. Ruginio firma „Jolada“, perdirbanti ir parduodanti įvairius
žuvies gaminius.
Be šių įmonių, rajone yra AB „Švenčionių švara“, teikianti gyventojams, įmonėms
komunalines paslaugas, bendra Suomijos ir Lietuvos įmonė „Švenčionių energija“, tiekianti šilumą,
UAB

„Firidas“ -

spaustuvės

paslaugas,

UAB“Žeista“,

UAB „Deonista“,

UAB „Narika“-

vykdančios statybos darbus, ir įmonės, tiekiančios vandenį, elektrą ir teikiančios kelių tiesimo,
remonto, viešbučių, autoserviso, buitinės technikos remonto, prekybos, pašto, autotransporto ir kitas
paslaugas.
Šiuo metu vis sparčiau auga katilinių, naudojančių medžio atliekas, skaičius. Medžio kuras
yra pigus ir beveik neteršia aplinkos. Švenčionių rajone yra ūkininkų, kurie jau pradėjo veisti
gluosninių

žilvičių plantacijas biokurui.

Ūkininkams tai nauja galimybė įsitvirtinti dinamiškai

besiplečiančioje biokuro rinkoje, be didelių pradinių investicijų ir priežiūros sąnaudų. Greitai
augantiems gluosniams tinka dirvonuojančios žemės, kas itin aktualu Švenčionių rajono žmonėms.
Be to, siekiant užkirsti kelią gresiančiam medienos stygiui, galima auginti greitai augančius
gluosnius, kurie yra specialiai veisti energetikos rinkai. Šią mintį stipriai remia „Vilniaus energija“,
„Litesko“ bei kiti šilumos tinklų operatoriai. Biokuro gamintojai - UAB „Rubicon group“,
„Medvija“, „Skiedrynė“ ir kiti, - sutartimis pasiryžusios garantuoti visos produkcijos supirkimą.
Prekyba ir paslaugos. Prekyba ir paslaugos yra vyraujančios veiklos sritys kaimo vietovių
smulkaus ir vidutinio verslo struktūroje. Mažmenine prekyba ir viešuoju maitinimu užsiima
dauguma kaimo vietovėse esančių verslo objektų. Tankiausias parduotuvių tinklas yra didesnėse
gyvenvietėse ir judrių magistralių pakelėse, ypač priemiestinėse zonose. Parduotuvių stygius
jaučiamas atokiose kaimo vietovėse, ypač nutolusiose nuo rajonų centrų ir miestų. 2003-2007 m.
mažmeninės įmonių apyvarta nuo 55,6 mln. Lt per 2003 m. padidėjo iki 80,9 mln. Lt 2007 m., arba
45,5 proc.(29 lentelė).
29 lentelė. Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) 2003-2007 m., mln. litų
Vilniaus apskrityje
Švenčionių raj. sav.

2003
4117,0
55,6

2005
5577,8
58,4

2007
7263,0
80,9

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Rajone vis labiau įsitvirtina didžiųjų prekybos centrų tinklas, dėl kurių didėja prekybos salių
plotas, mažėja produktų kainos. Tokiu būdu iš rinkos pamažu išstumiamos mažosios parduotuvės.
Kaimo vietovėse populiarios mobiliosios parduotuvės.
2001-2007 m. labai rajone gerėjo apgyvendinimo įstaigų rodikliai. Per analizuojamą
laikotarpį apgyvendinamų vietų skaičius padidėjo 66,6 proc., apgyvendinta svečių 5,9 karto daugiau
ir suteikta nakvynių 3,5 karto daugiau (30 lentelė). Pagal minėtus rodiklius rajonas yra vienas iš
lyderių apskrityje.
30 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų rodikliai 2001 ir 2007 m. tūkst.

Vilniaus apskrityje
Elektrėnų sav.
Šalčininkų raj. sav.
Širvintų raj. sav.
Švenčionių raj. sav.
Trakų raj. sav.
Ukmergės raj. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus raj. sav.

Vietų skaičius
2001
2007
7,4
11,5
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,3
0,5
1,2
1,7
0,0
0,1
5,3
8,4
0,4
0,7

Apgyvendinta svečių
2001
2007
263,7
711,8
0,5
0,1
0,3
4,1
0,1
0,8
1,4
8,3
14,9
38,4
0,3
1,9
228,8
636,6
17,4
21,5

Suteikta nakvynių
2001
2007
798,6
1412,0
1,5
0,6
0,5
4,4
0,5
2,1
5,0
17,5
121,8
85,3
0,5
3,2
627,6
1261,3
41,2
37,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Keliai ir transportas. Švenčionių rajono teritoriją kerta krašto kelias, jungiantis Vilnių su
Daugpiliu (Latvijos Respublika), ir geležinkelis, einantis iš Varšuvos per Vilnių į Sankt Peterburgą.
Transportas yra svarbi Švenčionių rajono ekonominės ir socialinės infrastruktūros dalis,
kurios funkcija yra tenkinti visuomenės ir ūkio objektų poreikius vežant krovinius ir keleivius.
Švenčionių rajonas turi ganėtinai gerai išvystytą valstybinių kelių tinklą, kuris jungia jį su
kitais apskrities rajonais ir kitais šalies regionais. Tačiau pagal vietinės reikšmės kelių būklė, kas
aktualiausia VVG teritorijos gyventojams, Vilniaus apskrityje

prasčiausia situacija yra Širvintų ir

Švenčionių rajonų savivaldybėse - čia pastebima ir ženkliai mažesnė, negu vidutiniškai šalyje, kelių
su patobulinta danga dalis, o Švenčionių rajono savivaldybėje - ir mažas kelių tankis (31 lentelė).
31 lentelė. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelių tankis 2007 m.
Valstybinės ir vietinės reikšmės keliai
Iš viso
Su danga
Su patobulinta
danga
Šalyje
Vilniaus apskrityje
Elektrėnų sav.

1,2
1,2
1,6

1,1
1,0
1,1

0,4
0,4
0,5

Kelių su
patobulinta danga
dalis, palyginti su
visais keliais, proc.
29
34
31
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Šalčininkų r. sav.
Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav.
Trakų r. sav.
Ukmergės r. sav.
Vilniaus m. sav.
Vilniaus r. sav.

0,8
1,2
0,9
1,0
1,4
2,6
1,2

0,6
1,1
0,6
0,9
1,3
2,4
1,0

0,3
0,2
0,2
0,3
0,4
2,0
0,4

34
20
23
33
26
77
34

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Kaimo kelius prižiūri Švenčionių rajono savivaldybė. Dėl riboto savivaldybės biudžeto
vietinės

reikšmės

keliai

menkai

gerinami.

Neremontuojami

kaimo

keliai

dažnai

tampa

nepravažiuojami. Vietinės reikšmės kelių remontas VVG gyventojų nurodoma, kaip viena iš
opiausių problemų, kuri turėtų būti sprendžiama prioritetine tvarka.
Turizmas. Didelę rajono teritorijos dalį užima miškai ir ežerai. Rajonas turi neįkainojamų
gamtinių ir landšaftinių vertybių, nemažą kultūros paveldo palikimą. Švenčionių rajone esantys
landšaftiniai kompleksai, nacionalinis ir regioniniai parkai, ežerai, upės, miškai, kultūros paveldo ir
turizmo objektai yra didelis ir vertingas turtas.

Rajone gausu mažai užterštų, kaimiškos aplinkos

vietų su savomis tradicijomis, papročiais, savitu gyvenimo būdu, nepakartojamais kraštovaizdžio
elementais. Šie objektai tinkami rekreacijai ir sudaro turizmo plėtros, ypač kaimo turizmo,
potencialą.
Švenčionių rajonas yra geroje geografinėje padėtyje, kadangi ribojasi su Baltarusija, kuri
ateityje gali tapti patrauklia turizmo rinka.

Žiūrint į geografinę padėtį Lietuvoje - Švenčionių

rajonas yra Vilniaus apskrityje ir nedaug nutolęs nuo Vilniaus miesto, turinčio didžiausią skaičių
gyventojų bei aukščiausią pragyvenimo lygį šalyje. Didelis apskrities turizmo objektų pranašumas geras pasiekiamumas. Apskrityje yra tankus kelių tinklas, turizmo objektai yra netoli Vilniaus,
tolimiausi

nutolę 100 km atstumu. Rekreacinių išteklių, turinčių potencialias turistų poreikiams

pritaikymo galimybes, gausa sąlygoja viešosios kultūrinio, aktyvaus, gamtinio-pažintinio turizmo
rajone plėtros galimybes. Ypatingai didelės vandens turizmo plėtros galimybės. Žeimenos upės
vandens turistinis maršrutas yra paskelbtas nacionaline vandens turizmo trasa, kurios infrastruktūros
plėtros projektai numatyti vykdyti 2009-2012 m., bendradarbiaujant su Valstybiniu turizmo
departamentu prie Ūkio ministerijos. Rajono vandens turizmo maršrutai integruojami į regioninių
vandens maršrutų tinklą. Tuo tikslu parengta „Rytų Aukštaitijos ežerų, upių pritaikymo turizmui ir
poilsiui plėtros galimybių studija“ (Įgyvendinant Europos Bendrijų iniciatyvas INTERREG III
kaimynystės programas tarp Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos projektą „Naujo turistinio regiono
kūrimas vienijant du pasienio regionus Latgaliją ir Rytų Aukštaitiją- euroregionas “Ežerų kraštas”).
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Turėdamas didelį turistinį potencialą, Švenčionių rajonas jį nepakankamai išnaudoja, nes
dabartiniu metu turizmo bei poilsio verslai rajone silpnai išplėtoti. Šiuo metu rajone veikia 7
apgyvendinimo įmonės, 9 kaimo turizmo sodybos,

10 maitinimo įstaigų,

11 baidarių ir kito

turistinio inventoriaus nuomos punktų bei kelios kitas pramogų paslaugas teikiančios įmonės.
Rajono teritorijoje įrengta apie 50 stovyklaviečių. Turistams informaciją teikia Švenčionių turizmo
informacijos centras, Labanoro ir Sirvėtos regioninių parkų lankytojų centrai, vaikų vasaros poilsio
stovyklas organizuoja ir kitas turizmo paslaugas teikia Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras.
Dėl

klimato sąlygų turizmo industrijai būdingas sezoniškumas, dėl ko šio verslo efektyvumas

nėra didelis. Rajone rudenį ir pavasarį būna daug apniukusių dienų, lyja, drėgna. Turizmo veikla
praktiškai koncentruojasi

4-5 mėnesių laikotarpyje,

nuo gegužės

iki spalio mėnesio. Ši veikla

daugumai yra tik papildomų pajamų šaltinis.
Pagrindinės Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros problemos yra:
-

nedidelis apgyvendinimo, maitinimo ir pramogų paslaugas teikiančių įstaigų

skaičius;
-

nepakankamai išplėtota viešoji turizmo informacijos infrastruktūra ( trūksta kelio

ženklų, nuorodų į turistinius objektus, informacinių stendų ir rajono turistinių schemų);
-

retas kaimo turizmo sodybų tinklas;

-

neišnaudotas pakelių teikiamos galimybės poilsio ir pramogų verslui plėtoti;

-

maža dalis rajono turistinių išteklių pritaikyta turistų saugiam ir kokybiškam

lankymui;
-

asfaltuotų kelių prie daugelio turistinių objektų nebuvimas.
Išsprendus minėtas problemas, sėkmingas turizmo sektoriaus plėtojimas teiktų akivaizdžią

naudą Švenčionių rajono gyventojams:
-

naujų darbo vietų kūrimas, ypatingai svarbus rajono kaimiškose vietovėse;

-

naujos veiklos pasirinkimo galimybės rajono jaunimui;

-

potencialus papildomų ne žemės ūkio pajamų šaltinis kaimo gyventojams;

-

infrastruktūros plėtros skatinimas, ypatingai svarbus kaimiškose vietovėse;

-

įtaka kultūrinio lygio augimui;

-

sukurtų poreikį labiau saugoti gamtinius ir kultūrinius išteklius.
Apibendrinant ekonominę dalį galima pažymėti, kad :

- Rajonas turi neįkainojamų gamtinių ir landšaftinių vertybių, nemažą kultūros paveldo
palikimą. Švenčionių rajone esantys landšaftiniai kompleksai, nacionalinis ir regioniniai parkai,
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ežerai, upės, miškai, kultūros paveldo ir turizmo objektai yra didelis ir vertingas turtas sprendžiant
vietos gyventojų ekonomines ir socialines problemas.
- Švenčionių rajone žemės mažai derlingos. Mažo našumo (iki 32 balų) žemės ūkio naudmenos
Švenčionių rajone 2008 m. sudarė 22,6 proc. bendro savivaldybės žemės ploto. Registruotų
ūkininkų ūkių dalį - net 81,8 proc. sudaro maži neperspektyvūs (iki 10 ha) ūkiai. Perspektyvesnių
ūkių, turinčių daugiau nei 30 ha yra vos 3,4 proc. Tai leidžia daryti išvadą, kad didžioji Švenčionių
rajono žemės ūkio sektoriaus dalis yra nekonkurencinga, nepelninga ir daugeliu atvejų
neperspektyvi.
- Didelė dalis Švenčionių rajono kaimo šeimų yra susijusi su šeimyniniu ūkininkavimu ir jo
problemomis. Didelę sąsają su šeimyniniu ūkininkavimu lemia maža ekonominės veiklos įvairovė,
žemas kaimo verslų efektyvumo lygis.
- VVG teritorijoje kiti ne žemės ūkio verslai silpnai išvystyti. Dominuoja smulkus ir vidutinis
verslas, sukuriantis mažai darbo vietų ir apsiribojantis siaura vietos rinka. Šio sektoriaus plėtra
sutelkta Švenčionių mieste.
- VVG teritorijoje, esant palankioms gamtinėms ir etnokultūrinėms sąlygoms, turizmo verslo
plėtros tempai nepanaudoja turimų vidinių išteklių.
- Didžiausios kliūtys, trukdančios kaimiškosiose seniūnijose plėtoti smulkų ir vidutinį verslą
yra investicijų ir apyvartinio kapitalo stoka, žema vietos gyventojų perkamoji galia.
- Valstybės ir savivaldybės vaidmuo, remiant kaimo smulkų ir vidutinį verslą, turėtų būti
stipresnis. Ji galėtų mažinti mokesčius, taikyti kitas lengvatas. To pasekoje miesteliuose,
pirmiausiai, atsirastų reikalingos paslaugos, naujos darbo vietos, būtų surenkama daugiau
mokesčių.
Apklausos ir savianalizės metu nustatyta, kad perspektyvūs verslai VVG teritorijoje galėtų
būti:
- Derlingesnėse žemėse stambūs tradicinės žemdirbystės ir gyvulininkystės ūkiai;
- Kaimo turizmas;
- Netradicinė žemdirbystė (uogų, grybų, gėlių, gluosnių, sodinukų auginimas, vaistažolių
auginimas);
- Kaimo alternatyvūs verslai: žuvininkystė, bitininkystė, kalvystė, medžio drožyba,
miškininkystė, pynimas iš vytelių, floristika, medienos apdirbimas;
- Ekologinis ūkininkavimas;
- Socialinės ir buitinės paslaugos (skalbimas, kirpimas, slaugymas, senelių priežiūra,
šarvojimo paslaugos).
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4. VVG TERITORIJOS SOCIALINĖ BŪKLĖ

Spartėjant gyvenimo tempui, nemažai daliai žmonių tampa sunku prisitaikyti prie nuolat
besikeičiančių aplinkybių. Žmogus dažnai nusišalina nuo demokratijos teikiamų galimybių, jei dėl
ligos, negalios, nedarbo ar senatvės nesulaukia reikiamos socialinės paramos - pasijunta pažemintas
ir atstumtas visuomenės.
Atlikti tyrimai rodo, kad, vykdant socialinę reformą, šalyje esant demografiniam gyventojų
senėjimui, palyginti aukštam nedarbo lygiui ir kitoms socialinėms problemoms, auga socialinių
paslaugų poreikis, todėl pastaraisiais metais ypač smarkiai padidėjo socialinei apsaugai tenkantis
krūvis, išryškėjo naujos socialinės problemos ir tam tikros jų tendencijos.

4.1. Socialinė apsauga ir socialinės paslaugos
Švenčionių savivaldybėje organizuojant socialinių paslaugų plėtrą,

aiškinamasi,

kokios

socialinės paslaugos yra labiausiai reikalingos socialiai remtiniems žmonėms, kaip jie vertina šiuo
metu gaunamas paslaugas. Orientuotasi į keturias pagrindines socialines grupes: šeimą, vaikus ir
jaunimą, neįgaliuosius, senus žmones bei rizikos grupės asmenis.
Ypatingas dėmesys skiriamas socialinėms paslaugoms, nes jos vaidina svarbų vaidmenį
siekiant pagrindinio socialinio vystymo tikslo - mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. Pagrindinis
socialinių paslaugų tikslas - patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą
nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti.
Galutinis socialinių paslaugų tikslas - grąžinti asmens sugebėjimą pasirūpinti savimi ir
integruotis į visuomenę.Tai paslaugos, orientuotos bent į minimalų poreikių patenkinimą. Socialinės
paslaugos rajone teikiamos įvairioms žmonių grupėms. Pagrindinės yra: senyvo amžiaus žmonės ir
jų šeimos; suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimos; socialinės rizikos šeimoms; vaikams su
negalia ir jų šeimoms; likę be tėvų globos vaikams; mažas pajamas gaunantiems asmenims ir jų
šeimos ir kt.
Kaimas per šimtmečius turėjo išskirtines ekonomines ir socialines sąlygas, kurios apsprendė
gyvenimo būdą. Žmogaus sąlytis su gyvąja gamta teikė jam pasitenkinimą, o veiklos rezultatai
apsprendė jo pragyvenimo lygį. Kaimo žmogus pats kūrė darbo vietas ir

užsitikrino namų ūkio

pajamas. Pasikeitus ekonominėms sąlygoms ir šalyje vykstant ūkio transformacijai, ypač kaimo
vietovėje, kaimo žmogus žymia dalimi tapo priklausomas nuo išorės veiksnių. Opiausia gyvenimo
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problema tiek mieste, tiek ir kaime tapo įsidarbinimo galimybės ir didėjanti bedarbystė. Minėti
veiksniai didina socialinės paramos gavėjų skaičių ir socialinės paramos svarbą.
Atsiradę ekonominiai sunkumai lemia įvairias socialines problemas: priklausomybę nuo
alkoholio, narkotikų, nemažą savižudybių lygį, nusikalstamumą ir pan. Svarbiausi uždaviniai ir
toliau išlieka skurdo ir socialinės atskirties mažinimas.
2008 metais socialinei paramai rajone buvo skirta 4738,6 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto
lėšų. Per 2008 m. 3211,0 tūkst. Lt (67,8 proc.) skirtų lėšų panaudota pašalpoms, išmokoms ir
kompensacijoms išmokėti ir joms administruoti, 1527,6 tūkst. Lt (32,2 proc.) lėšų panaudota rajone
teikiamoms socialinėms paslaugoms apmokėti ir joms administruoti.
Vien tik negalią turintiems žmonėms, vykdant Valstybinių šalpos išmokų įstatymą per 2008
metus buvo mokama 13 rūšių išmokų. 2008 m. vidutinis šalpos išmokų, kompensacijų bei pensijų
gavėjų skaičius per mėnesį 3846 asmenys, per metus išmokėta 14688,7 tūkst. Lt.
Per 2008 m. socialinės pašalpos skirtos 533 asmenims, t. y. 1,7 proc. nuo bendro gyventojų
skaičiaus (Lietuvoje - 36060 socialinės pašalpos gavėjų, 1,6 nuo bendro gyventojų skaičiaus) ir
jiems išmokėta 1318,9 tūkst. Lt., t. y. 23,3 Lt tenkantys vienam gyventojui (Lietuvoje - 52410,0
tūkst. Lt, vienam gyventojui tenka - 15,5 Lt). Analizuojant socialinių pašalpų gavėjus, matyti, kad
Švenčionių rajone jų procentas, lyginant su bendru gyventojų skaičiumi yra nežymiai
vidutiniškai Lietuvoje, o pagal pašalpų sumas, tenkančiam vienam gyventojui,

didesnis nei

beveik

žymiai

lenkia šalies vidurkį. Socialinė parama Švenčionių rajone 2006-2008 metais padidėjo nuo 3,0 mln.
Lt iki 5,3 mln. Lt, arba 1,8 karto (32 lentelė).
32 lentelė. Socialinė parama Švenčionių VVG teritorijoje 2005-2007 m.
2006 m.
Rodiklio pavadinimas

Gavėjų
sk.

Suteikta piniginė parama, iš viso:
Iš to skaičiaus:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybės biudžeto
Socialinė pašalpa
Iš valstybės biudžeto:
Socialinė pašalpa
Kompensacijos už šildymą, karštą,
šaltą vandenį ir kitas
Kietojo kuro įsigijimo išlaidų
kompensacija
Išmoka vaikui
Speciali laidojimo pašalpa
Išlaidos už įsigytus mokinio

26019

Išlaidos
(tūkst.
Lt)
2970,6

20747
804
4468

2007 m.

26697

Išlaidos
(tūkst.
Lt)
4830,8

1240,7
851,6
878,3

21800
844
4053

3922

517,3

1001

2008 m.

38404

Išlaidos
(tūkst.
Lt)
5318,9

3152,5
1210,2
468,1

33365
320
4719

3175,5
1445,3
698,1

3640

407,5

4704

694,2

335,8

923

379,9

1007

553,9

1520

79,6

1422

70,4

2387

128,6

18039
187

687,5
137,8

19285
170

2569,1
133,1

29047
166
758

2203,2
171,6
118,2

Gavėjų
sk.

Gavėjų
sk.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

77

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija
reikmenis
Iš savivaldybės biudžeto
Vienkartinė pašalpa
Mirusiųjų transportavimas
Socialinė pašalpa išimties tvarka
Kieto kuro kompensacija išimties
tvarka
Cukrinis diabetas
Suteiktos socialinės paslaugos, iš
viso:
Iš to skaičiaus:
Bendrosios paslaugos:
Transporto organizavimas
(specialiojo transporto paslaugos)
Maitinimo organizavimas
(nemokamo maitinimo talonai)
Specialiosios paslaugos:
Pagalbos į namus paslaugos
Nemokamo skalbimo paslaugos
Socialinė globa

1350
225
546

1212,6
5,8
361

1257
119
413

1270,8
22,4
60,6

335
24
15

1449,2
4,3
3,9

225

5,8

360

11,2

-

-

-

-

-

-

-

-

354

840

365

1176,6

296

1441

131

15,9

135

15,8

53

13,5

165

203,1

172

286,0

179

401,9

3

8

3

6,2

9

57,3

Šaltinis. Švenčionių r. sav. duomenys.

Tokį spartų socialinės paramos augimą lėmė rajone vykstantys ekonominiai ir socialiniai
pokyčiai. Kaip buvo minėta, pagal gyventojų skaičių Švenčionių rajonas yra vienas iš mažiausių ir
rečiausiai apgyvendintų Vilniaus apskrityje.
Pensinio amžiaus

Rajone vyrauja demografiškai senas visuomenės tipas.

asmenys sudarė 24,2 proc. visų rajono gyventojų, t.y. pensinio amžiaus asmenų

rajone 6,2 procentinio punkto daugiau nei vidutiniškai Vilniaus apskrityje ir 19,6 proc. viršija
Lietuvos vidurkį.
2008 m. sausio 1 d. rajone gyveno 2668 žmonių su negalia (8,7 proc. nuo bendro rajono
gyventojų skaičiaus), iš jų darbingo amžiaus neįgaliųjų -1442, pensinio amžiaus neįgaliųjų - 1100,
vaikų - 126. Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis nustatytas 2645 asmenų, o
specialusis nuolatinės slaugos poreikis - 387 asmenims. Pateikti duomenys byloja apie nemažą
gyventojų sergamumą.
Ši demografinė situacija lėmė tai, kad vyresnio amžiaus ir neįgalūs asmenys, rajone yra
didžiausia ir labiausiai socialiai pažeidžiama asmenų grupė, kuriai finansinės socialinės paramos,
socialinių paslaugų poreikis yra bene didžiausias.
Gyventojų

struktūros

pokyčiai,

didėjantis sergamumas rajone,

kelia naujas socialines

problemas, auga naujų socialinių paslaugų teikimo poreikis (pvz., dienos socialinės globos asmens
namuose, savarankiško gyvenimo namų paslauga psichikos negalią turintiems asmenims, didėja
finansinės socialinės paramos poreikis).
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Kadangi rajone dominuoja kaimiškoji teritorija, todėl būtina plėtoti socialines paslaugas
teikiančių įstaigų tinklą bendruomenėse, tokiu būdu didinant socialinių paslaugų prieinamumą,
užtikrinti senų

ir

turinčių

negalią

žmonėms aprūpinimą techninėmis pagalbos priemonėmis,

aplinkos pritaikymą.
Darbo biržos duomenimis 2009 m. sausio 1 d. nedarbo lygio rodiklis Švenčionių rajone,
lyginant su 2008 m., nežymiai auga dėl sunkios ekonominės situacijos visoje šalyje. 2008 m. sausio
1 d. nedarbo lygis rajone buvo 7,7 proc. lyginant su darbingo amžiaus gyventojais, o 2009 m. sausio
1 d. nedarbo lygis buvo 7,7 proc. lyginant su darbingo amžiaus gyventojais. Šis rodiklis yra didesnis
už šalies vidurkį 5 proc. Didžiausias bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais buvo 2004
m. Jis siekė net 14,8 proc. Gerėjant šalies ekonominiai padėčiai ir plečiant verslus bedarbystė 2004 2007 m. sumažėjo iki 4,2 proc. (14 pav.).

14 pav. Bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų kitimas
(nuo 2008 01 01 ieškančių darbo asmenų nuo darbingo amžiaus gyventojų)
Šaltinis: Švenčionių rajono darbo biržos duomenys.

Mažėjo ir absoliutus bedarbių skaičius, ir skaičius pagal atskiras socialines grupes (15
pav.).
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525
436

500

1201

972

Viso
926

1149

1462

1145
993

733
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1000
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1500
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15 pav. Bedarbių skaičiaus dinamika
Šaltinis: Švenčionių rajono darbo biržos duomenys.

2004-2007 m. liepos 1 d. bedarbių skaičius rajone sumažėjo 2,7 karto, vyrų bedarbių - 2,8
karto, moterų - 2,6 karto ir jaunimo iki 25 metų - 3,8 karto (16 pav.).
200
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16 pav. Jaunimo iki 25 m. skaičiaus dinamika
Šaltinis: Švenčionių rajono darbo biržos duomenys.

Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais labai skirtingas VVG teritorijos
seniūnijose. Didžiausia bedarbystė Švenčionių sen. - 11,6, Sarių sen. - 11,2 proc. Svirkų sen. - 10,5
proc.(34 lentelė). Kaltanėnų seniūnijoje ieškančių darbo santykis su darbingo amžiaus gyventojais
siekė tik 4,3 proc. Žemesnis nei rajone bedarbystės lygis yra Magūnų, Pabradės kaimiškojoje
seniūnijose.
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34 lentelė. Ieškančių darbo asmenų procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų Švenčionių
rajono seniūnijose 2009 01 01
Įregistruota ieškančių
darbo asmenų
2009 01 01

Iš jų: moterų

61
17
33
66
191
33
66
60
48
106
246
137
335
16
1415

30
3
17
25
70
15
31
21
24
52
101
69
149
1
608

Adutiškio sen.
Kaltanėnų sen.
Magūnų sen.
Pabradės sen.
Pabradės m. sen.
Sarių sen.
Svirkų sen.
Strūnaičio sen.
Cirkliškio sen.
Švenčionėlių sen.
Švenčionėlių m. sen.
Švenčionių sen.
Švenčionių m. sen.
Labanoro sen.
Švenčionių rajone

Ieškančių darbo
santykis su darbingo
amžiaus gyventojais,
proc.
10,3
4,3
5,9
6,2
5,0
11,2
10,5
8,4
8,1
9,3
6,3
11,6
9,9
8,4
7,7

Šaltinis. Švenčionių darbo biržos duomenys .

Pablogėjus ekonominei padėčiai, atsirado nemažai veiksnių mažinančių gyventojų užimtumą.
Tą rodo sumažėjusi darbo jėgos paklausa ir padidėjęs bedarbių skaičius nuo 2008 m. Darbo
susiradimo galimybės rajone yra menkos, nes mažai yra sėkmingai veikiančių įmonių,

mažai

sukuriama naujų darbo vietų. Tai dalinai būtų galima pagerinti diversifikuojant verslus VVG
teritorijoje, skatinant

individualų verslą. Tačiau tam būtina sukurti palankias smulkaus verslo

plėtros sąlygas.
Bedarbystė yra viena iš pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių, tokių kaip
skurdas, priklausomybė alkoholiui, nusikalstamumas, vaikų nepriežiūra, smurtas šeimoje ir kt.
Sunkiausia integruoti į darbo rinką asmenis, priklausomus nuo alkoholio bei asmenis,
grįžusius iš laisvės atėmimo vietų, kadangi jie dažniausiai turi menką išsilavinimą arba jo visai
neįgyja, neturi specialybės arba dėl ilgalaikio neužimtumo, praradę turėtus darbinius įgūdžius. Dėl
ilgalaikio užimtumo nebuvimo, šių asmenų motyvacija susirasti nuolatinį darbą ilgainiui sumažėja,
jie dažniausiai tenkinasi gaunamomis pašalpomis. Nepriteklių patiria ne tik šios socialinės rizikos
asmenų grupės, bet ir seni ar neįgalūs asmenys, daugiavaikės

bei socialinės rizikos šeimos.

Socialinės rizikos šeimų ir juose augančių vaikų skaičius pagal Statistikos departamento duomenis,
2005-2007 m. ženkliai sumažėjo. Šeimų skaičius - 4 kartus, jose auginamų vaikų skaičius sumažėjo
taip pat keturis kartus.
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Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenimis,
socialinės rizikos šeimų skaičius Švenčionių rajone 2008 m. sausio 1 d. buvo 174 šeimos, kuriose
gyvena 382 vaikai. Per 2007 m. į socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo įrašyta 20 socialinės rizikos
šeimų, išbraukta - 15.
2009 m. sausio 1 d. socialinės rizikos šeimų sąraše buvo 184 šeimos, kuriose gyvena 355
vaikai. Per 2008 m. į socialinės rizikos šeimų sąrašą papildomai buvo įrašytos 9 šeimos.
Pagrindinės priežastys, dėl ko šios šeimos yra įrašytos į socialinės rizikos šeimų sąrašą, yra
piktnaudžiavimas alkoholiu ir socialinių įgūdžių stoka. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių
vaikų skaičius VVG teritorijos seniūnijose didžiausias yra Magūnų ir Švenčionių seniūnijose.
Nors 2007 m. buvo įsteigti nauji socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis
seniūnijose etatai, tačiau situacija rajone lieka nepakitusi, netgi nežymiai blogėja.
Seniūnijose socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis darbo krūvis
netolygiai pasiskirstęs, dėl to neracionaliai naudojami žmonių ištekliai ir nepasiekiami norimi
rezultatai.
2008 m. socialines paslaugas, įvairioms socialinėms asmenų grupėms teikė 1 savivaldybės
pavaldumo

įstaiga

Švenčionių

rajono

Socialinių

paslaugų

centras

ir

7

nevyriausybinės

organizacijos. Tačiau visos šios įstaigos įsikūrusios Švenčionių mieste, todėl socialinių paslaugų
tinklas nėra tolygiai išsidėstęs.
Dėl nepakankamai išplėtotos socialinių paslaugų infrastruktūros rajone, neužtikrinamas
gyventojų

socialinių

Nepatenkinamas

paslaugų

psichikos

ir

poreikis
proto

tam

negalią

tikroms
turinčių

socialinių
asmenų

paslaugų
socialinės

rūšims
globos

gauti.
poreikis

savivaldybėje. Šiuo metu eilėje apsigyventi apskrities pavaldumo globos įstaigose laukia 8 rajono
gyventojai, poreikis šioms paslaugoms gauti didėja. Kadangi savivaldybė neturi įkūrusi socialinės
globos įstaigos psichikos ar proto neįgaliesiems, tenka asmenims laukti eilėje ne vienerius metus.
Rajone išlieka vis dar didelis vaikų, likusių be tėvų globos skaičius. 2008 m. pradžioje
rajone buvo globojami 153 vaikai, iš jų net 101 socialinės globos institucijose ir tik 52 - globėjų
(rūpintojų) šeimose. Nemažas institucijose apgyvendintų vaikų skaičius byloja apie tai, kad nėra
tinkamai užtikrinami vaikų, likusių be tėvų globos poreikiai augti šeimoje ar aplinkoje, artimoje
šeimai. Iki šiol rajone nėra įkurtos nei vienos šeimynos. Tuo pačiu didėja seniūnijose pagalbos į
namus paslaugų gavėjų, gyventojų, kuriems nustatyta speciali nuolatinė priežiūra, skaičius (35
lentelė).
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35 lentelė. Specializuotų paramos gavėjų skaičius
Pagalbos į namus
paslaugų gavėjai
Seniūnija

2006 m.

2007 m.

Adutiškio
Kaltanėnų
Magūnų
Pabradės sen.
Sarių
Svirkų
Strūnaičio
Cirkliškio
Švenčionėlių sen.
Švenčionių sen.
Labanoro
Iš viso:

8
3
8
8
4
10
3
4
6
2
56

11
4
11
8
5
7
5
7
6
2
66

Nustatytas specialus
nuolatinės priežiūros
(pagalbos) poreikis
(asmenys)
2006 m.
2007 m.
56
47
11
47
28
28
33
38
161
86
25
560

137
104
74
203
60
78
114
65
281
189
72
1377

organizacijos

neturi

Nustatytas specialus
nuolatinės slaugos
poreikis
(asmenys)
2006 m.
2007 m.
19
8
12
32
11
5
17
12
24
36
9
185

20
14
21
44
11
13
23
14
40
53
12
265

Šaltinis. Švenčionių r. sav. duomenys

Rajone

veikiančios

nevyriausybinės

pakankamai

kompetencijos

projektų valdyme, jų veikla dažniausiai apsiriboja bendrųjų socialinių paslaugų teikimu.

4.2. Švietimas ir sveikatos priežiūra

Švietimas. Technologinė pažanga ir Europos integracijos procesai teikia nemažai galimybių
ir kelia iššūkių rajonų šveitimo sistemoms. Sunkią ugdymo įstaigų situaciją rajonuose lemia bloga
ekonominė padėtis, didelis nedarbo lygis ir su tuo susijusios socialinės problemos bei negatyvūs
demografiniai pokyčiai. Kovojant su minėtais sunkumais labai svarbi yra švietimo sistema. Ši
sistema ugdo aktyvius, darbščius bei verslius piliečius, kurie ateityje patys kurs arba užpildys naujai
sukurtas darbo vietas, taip pat padeda kurti išsilavinusią, modernią ir atvirą visuomenę.
Švenčionių rajonas turi pakankamą švietimo įstaigų tinklą. 2007 m. rajone veikė 25 ugdymo
įstaigos: 7 lopšeliai-darželiai, iš jų 4 miesto ir 3 kaimo, 2 darželiai-mokyklos, 1 pradinė mokykla, 4
pagrindinės, iš jų 3 nepilnos, 4 vidurinės mokyklos, iš jų 1 su suaugusiųjų klasėmis, 2 gimnazijos, iš
jų 1 su bendrojo lavinimo klasėmis, 3 meno mokyklos, 1 papildomo ugdymo centras, 2 pagalbos
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mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigos: Pedagoginė psichologinė tarnyba bei Pedagogų švietimo
centras. Moksleiviams yra suteikiamos neblogos neformaliojo švietimo sąlygos. Švenčionių rajone
yra 4 neformaliojo švietimo įstaigos: Švenčionių papildomo ugdymo centras ir trys meno mokyklos
Švenčionėliuose, Švenčionyse ir Pabradėje.
VVG teritorijoje veikia Adutiškio ir Švenčionių miesto vidurinės mokyklos, Švenčionių
gimnazija, septynios pagrindinės ir pradinės mokyklos. 2001-2009 m. net šešis kartus sumažėjo
pradinių mokyklų skaičius. Moksleivių skaičius mažėjo visose ugdymo pakopose. 2001-2009 m.
moksleivių skaičius vidurinėse mokyklose sumažėjo 29 proc., pagrindinėse - 29,6 proc. ir pradinėse
- 2,2 karto (36 lentelė). Spartus moksleivių skaičiaus mažėjimas pradinėse mokyklose iš pagrindų
įpareigoja transformuoti visą ugdymo sistemą rajone.
36 lentelė. Švenčionių VVG teritorijos mokyklų skaičius
Mokslo
metai
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009

Vidurinės/Gimnazijos
Mokyklų Moksleivių
skaičius
skaičius
7
3646
7
3631
7
3649
7
3462
7
3450
7
3352
7
3128
7
2954

Pagrindinės
Mokyklų Moksleivių
skaičius
skaičius
4
1162
4
1145
4
1094
4
1123
4
985
4
963
4
950
3
819

Pradinės
Mokyklų
Moksleivių
skaičius
skaičius
12
565
12
523
12
470
3
332
3
375
3
329
3
267
2
260

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

Moksleivių skaičiaus mažėjimo tendencija pastebima ir visoje Lietuvoje. Vilniaus apskrityje
Trakų, Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybėse 2001-2007 m. bendrojo lavinimo mokyklų
sumažėjo dvigubai, o visoje apskrityje mokyklų sumažėjo ketvirtadaliu (37 lentelė).
37 lentelė. Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius
Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius

Šalyje
Vilniaus apskrityje
Švenčionių r. sav.

20012002
2270
447
26

20032004
1932
413
25

20052006
1534
341
14

20072008
1472
335
14

Vienai bendrojo lavinimo
mokyklai tenka mokinių
2001- 2003- 2005- 20072002
2004
2006 2008
265,4 301,8 351,1 332,5
312,8 326,4 367,8 343,6
211,5 207,0 339,7 302,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Kaip buvo minėta, švietimo sistema apima ugdymo įvairias pakopas. Šioje sistemoje
svarbus vaidmuo tenka ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Jų skaičius 2001-2007 m. tiek Vilniaus
apskrityje, tiek apskrities savivaldybėse kito nežymiai. Švenčionių rajone 2001-2007 m.

buvo

uždaryta tik viena ikimokyklinio ugdymo įstaiga (38 lentelė).
38 lentelė. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius 2001-2007 m.
2001
202
3
8

Vilniaus apskrityje
Elektrėnų sav.
Švenčionių r. sav.

2003
195
3
8

2005
198
3
7

2007
192
3
7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Esamas ikimokyklinio

ugdymo

įstaigų tinklas nepatenkina vietos gyventojų poreikių.

Geriausiai jie tenkinami Vilniaus m. ir Trakų savivaldybėje. Švenčionių raj. sav. 1-6 m. amžiaus
vaikų skaičius, tenkantis vietai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, 2007 m. buvo vienas iš didžiausių
apskrityje. Čia vaikų skaičius, tenkantis vietai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje buvo 2,5 vaiko arba
38,9 proc. didesnis nei vidutiniškai Vilniaus apskrityje.
Švenčionių rajone ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių skaičius sparčiai mažėja. Tai
įtakoja keletas veiksnių. Pirma, rajone kasmet mažėja gimstamumas. Antra, dėl prastos ekonominės
situacijos, daugeliui šeimų uždirbant mažai arba iš viso nedirbant, daug vaikų yra prižiūrima
namuose.
Švenčionių rajone yra
miesto

vaikai.

Centre

Profesinio rengimo centras. Šioje mokykloje mokosi tiek kaimo, tiek
galima

įgyti

miškininkystės

verslo

darbuotojo,

smulkaus

verslo

organizatoriaus, automobilių kėbulo remontininko, virėjos-padavėjos, siuvėjos, pardavėjos-prekių
žinovės, apdailininko (nuo 14 metų) specialybių. Profesinio rengimo centro skyrius veikia ir
Švenčionėliuose. Rajone veikia Pedagogų švietimo centras, kurio kvalifikacijos kėlimo programose
dalyvauja rajono pedagogai.
Galima teigti, kad Švenčionių rajone funkcionuoja pakankamai aukšto lygio pedagogų
atestacijos ir tobulinimo sistema, teigiamai įtakojanti ugdymo kokybę savivaldybės bendrojo
lavinimo įstaigose bei užtikrinanti dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose specialistų.
Pažymėtina, kad rajono savivaldybėje:
- išplėtotas bei racionaliai tvarkomas mokyklų tinklas;
- mokiniams sudaromos lygios galimybės siekti išsilavinimo;
- organizuojamas mokinių pavėžėjimas;
- pedagogams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją;
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- teikiama specialioji ir psichologinė pagalba mokiniams ir tėvams;
- sudaroma galimybė mokytis gimtąja kalba;
- rajone dirba kvalifikuoti pedagogai;
- nepakankama mokyklų materialinė bazė, prasta mokyklų pastatų būklė;
- mokyklinių baldų, atitinkančių higienos normas, trūkumas;
- neišplėtota suaugusiųjų mokymo sistema;
- per dideli mokinių mokymosi krūviai;
- neaktyvios vaikų ir jaunimo organizacijos, silpna nevyriausybinių organizacijų veikla;
-silpni mokyklų kontaktai su vietos bendruomenėmis, tėvais;
- trūksta anglų kalbos mokytojų.
Sveikatos priežiūra. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas rajone teikia Vilniaus
visuomenės sveikatos centro Švenčionių skyrius. Jam priklauso teikti visas paslaugas, kurias
anksčiau teikė higienos centrai, - infekcinių ligų profilaktika ir kontrolė, skiepai, higienos normų
laikymasis.
Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia Švenčionių rajono centrinė
ligoninė (steigėjas - savivaldybė) ir privatus akių ligų kabinetas. Didelis dėmesys skiriamas
pirminei sveikatos priežiūrai. VŠĮ Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras teikia
asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Švenčionių rajono PSPC darbas vykdomas Švenčionių,
Švenčionėlių ir Pabradės poliklinikose. Didžiausias
poliklinikoje

-12256

gyventojas,

prisirašiusių gyventojų skaičius yra Švenčionių

Švenčionėlių poliklinikoje

-

7028 gyventojas ir Pabradės

poliklinikoje - 8960 gyventojas (39 lentelė). Apsilankymų pas gydytojus skaičius proporcingas
prisirašiusių gyventojų skaičiui poliklinikose.
39 lentelė. Švenčionių rajono PSPC darbo rodikliai 2007 m.

Prisirašiusių gyventojų skaičius
Apsilankymų pas gydytojus skaičius
Bendras suaugusiųjų susirgimų skaičius
iš jų:
Dispanserizuotų dėl įvairių susirgimų
skaičius
Vaikų sergamumas iš jų:
Dispanserizuotų dėl įvairių susirgimų
skaičius

Švenčionių
poliklinika
12256
70704
17045

Švenčionėlių
poliklinika
7028
33172
3985

Pabradės
poliklinika
8960
51122
7951

3140

3201

2765

5551
171

1690
357

2189
482

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.
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Rajone veikia 11 kaimo medicinos punktų. Dėl netolimo atstumo iki kitos įstaigos ir mažo
aptarnaujamų gyventojų skaičiaus atsisakyta Cirkliškio, Bačkininkų medicinos punktų, paliekant
personalą teikti pagalbą į namus. 2007 m. apsilankymai kaimo medicininiuose punktuose ir
teikiamos paslaugos parodytos 40 lentelėje.
40 lentelė. Kaimo medicininių punktų paslaugos 2007 m.
Apsilankymai
Med. punkte
2978
2200
1533
1394
1151
1575
1860
748
1696
1443
678
17266

Labanoro
Prienų
Pavoverės
Sarių
Vidutinės
Svirkų
Bendr. slaugytoja N. Spornaja
Milkuškų
Stanislavo
Šventos
Kretuonų
Reškutėnų
Bendr. slaugytoja J. Bagdonienė
Viso:

Namuose
728
771
1491
580
898
845
892
807
520
1051
933
420
538
10474

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

2007 m. duomenimis rajone dirbo 46 gydytojai. Per tris metus šis skaičius beveik
nepasikeitė. Rajone 10 tūkst. gyventojų tenka 15 gydytojo, tai 2,7 karto mažesnis skaičius už šalies
vidurkį ir tris kartus - už Vilniaus apskrities (41 lentelė).
41 lentelė. Gydytojai
Gydytojų skaičius

Vilniaus apskritis
Švenčionių r. sav.

2005
3709
47

2006
3793
45

2007
3877
46

10 000 gyventojų tenka
gydytojų
2005
2006
2007
43,7
44,7
45,7
14,9
14,5
15,0

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Slaugytojų skaičius rajone kito taip pat nežymiai, tačiau slaugytojų skaičiumi, tenkančiu
10000 gyventojų, rajonas 20,5 proc. atsilieka nuo šalies vidurkio ir 20,3 proc. - nuo Vilniaus
apskrities (42 lentelė).
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42 lentelė. Slaugytojai
Slaugytojų skaičius
2005
2006
2007
6288
6326
6173
183
181
180

Vilniaus apskritis
Švenčionių r. sav.

10 000 gyventojų tenka slaugytojų
2005
2006
2007
74,1
74,6
72,8
58,0
58,1
58,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Gydytojų ir slaugytojų santykinai mažesnis

skaičiaus, tenkantis 10000 gyventojų, didina jų

darbo krūvį, blogina darbo sąlygas ir atliekamo darbo kokybę. Gydytojų priimamų per dieną
žmonių kiekis viršija normas.
Kaip buvo minėta, Švenčionių rajonas turi išskirtines gamtines sąlygas: dideli miškų plotai,
vandens telkiniai,

švarus oras.

Tačiau dėl nepatenkinamos pirminės

sveikatos priežiūros

mirštamumas nuo kraujotakos sistemos ligų rajone yra didžiausias Vilniaus apskrityje. Rajone
mirštamumas nuo kraujotakos sistemos ligų, tenkantis

100000 gyventojų, yra 60,0 proc. didesnis

nei vidutiniškai šalyje ir 72,0 proc. - nei Vilniaus apskrityje (43 lentelė).
43 lentelė. Mirtingumas pagal pagrindines mirties priežastis 2001 m. ir 2007 m. (Mirusių
asmenų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)

223,9
214,8

2001 m.
KrauKvėIšorinės
jotapavimirties
kos
mo
priežastys
sistem sistem
os ligos os ligos
628,2
42,3
157,9
583,3
36,2
155,9

245,3
224,9

2007 m.
Kraujot Kvėpa Išoria-kos
-vimo
nės
sistemos sistem mirties
ligos
os ligos priežastys
720,1
57,9
155,4
670,0
53,5
161,8

235,6

1003,0

281,5

1187,5

Piktybiniai
augliai
Šalyje
Vilniaus
apskrityje
Švenčionių r.
sav.

63,4

187,3

Piktybin
iai
augliai

110,0

226,5

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

2007 m. daugiau kaip pusė (51 proc.) mirusių apskrities gyventojų mirė nuo kraujotakos
sistemos ligų (2001 m. - 53 proc.). Švenčionių rajono savivaldybėje vyrų mirtingumas nuo šių ligų
1,4 , o moterų - 1,8 karto viršijo šalies vidurkį.
Svarbu paminėti, kad pirminėje sveikatos priežiūros grandyje labai persipina medicininės ir
socialinės problemos. Labai dažnai medikams tenka teikti ne tik medicinines, bet ir

socialines

paslaugas. Labiausiai tai jaučiama slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių darbe.
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4.3. Kultūra ir sportas

Šiandieninei visuomenei būdingi spartūs pokyčiai tiek politinėje, tiek ekonominėje, tiek
socialinėje

srityse.

Kultūra

yra

kiekvienos

visuomenės

gyvybingumo

prielaida,

skatinanti

sutelktumą bendram darbui, kurianti erdvę kiekvienam individui atskleisti savo gebėjimus ir
talentus.
Vilniaus apskrityje palyginti gerai išvystyta kultūros infrastruktūra,

leidžianti užtikrinti

vietos gyventojų kultūrinius poreikius, sudaranti galimybę įsitraukti į bendruomenių veiklą.
Švenčionių rajono savivaldybėje yra 39 kultūros įstaigos: 22 bibliotekos (iš jų trys
miestuose), trys miestų kultūros centrai, 10 kultūros centrų filialų, Nalšios muziejus ir jo filialas,
VŠĮ Švenčionių turizmo informacijos centras.
Trys rajono miestų kultūros centrai - Švenčionių, Švenčionėlių bei Pabradės ir jų filialai,
nuolat rūpinasi vietos bendruomenių gyventojų kultūros ugdymu ir puoselėjimu, skatina meno
mėgėjų kolektyvų, liaudies meno vystymąsi, sudaro sąlygas gyventojų kūrybinei laisvei, ieško
patrauklių bendravimo formų (44 lentelė).
44 lentelė. Rajono kultūros įstaigos 2008 m.
Miesto
teritorijoje

1

Muziejai
Kaimo teritorijoje

1

Bibliotekos
Viešosios
Viešųjų
miestų
bibliotekų
bibliotekos
kaimų filialai

3

19

Kultūros centrai ir kaimo klubai
Miestų kultūros
Filialai
centrai

3

10

Šaltinis: Švenčionių r. sav. duomenys.

Šie kultūros centrai ir jų filialai rūpinasi vietos gyventojų kultūros ugdymu ir puoselėjimu,
skatina meno mėgėjų kolektyvų, liaudies meno vystymąsi, sudaro sąlygas mėgėjiškai kūrybai, ieško
patrauklių bendravimo formų.
Didelis vaidmuo vykdant ugdomąją kultūrinę veiklą tenka bibliotekoms. Rajonas pagal
bibliotekų skaičių, tenkanti 1000 gyventojų yra pirmaujantis Vilniaus apskrityje ir pagal šį

rodiklį

du kartus lenkia šalies vidutinį lygį ir keturis kartus Vilniaus apskrities (45 lentelė).
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45 lentelė. Bibliotekos 2001-2007 m. pabaigoje
Bibliotekų skaičius
2001
1449
216
24

Šalyje
Vilniaus apskrityje
Švenčionių r. sav.

2003
1418
208
24

2005
1396
206
24

2007
1395
206
24

Bibliotekų skaičius, tenkantis
1000 gyventojų
2001
2003
2005
2007
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
0,7
0,7
0,8
0,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.

Rajono bibliotekų fonduose 2008 m. buvo sukaupta 247 423 egz. knygų. Iš jų: Viešojoje
bibliotekoje - 53670 egz., miestų filialuose - 76456 egz., kaimų filialuose -117197 egz. 2008 m.
gauta 15299 egz. knygų. Iš jų : Viešojoje bibliotekoje - 3094 egz., miestų filialuose - 3981 egz.,
kaimų filialuose - 8224 egz. 2008 m. gauta 7431 egz. periodinių leidinių. Išduota per 2008 metus 282621 egz. spaudinių, t.y. Viešoji biblioteka išdavė 54787 egz., miestų filialai - 116911 egz.,
kaimų filialai - 110923 egz. Rajono bibliotekose suorganizuota 1344 renginių.
Šiandieninė veikianti biblioteka yra ne tik skaitymo, mokymosi, bet ir laisvalaikio
praleidimo vieta. Rajono bibliotekose nuolat vyksta įvairūs renginiai – kūrybos, dainuojamosios
poezijos, literatūros vakarai, šalies ir rajono literatų kūrybos pristatymai, įvairios kūrybos bei
rankdarbių parodos. Daugelis bibliotekos renginių skirti vaikams. Tradiciniais vaikų renginiais
tampa ekskursijos, informacijos dienos, piešinių ir rašinių konkursai, darbelių, karpinių parodos.
Per 2008 m. miestų kultūros centrų ir jų filialų darbuotojai suorganizavo 845 renginius:
diskotekos jaunimui ir moksleiviams - 500, valstybinės šventės - 46, kalendorinės šventės - 54,
edukaciniai renginiai - 66, profesionalių atlikėjų koncertai - 6, pramoginės muzikos koncertai - 21,
įvairūs rajoniniai renginiai.
2008 m. Nalšios muziejuje buvo 54032 eksponatai. Per 2008 metus Nalšios muziejaus
fondai pasipildė 60 vnt. eksponatų: 13 vnt. pagalbinio fondo, 47 vnt. pagrindinio fondo. Muziejuje
konservuota 82 etnografijos eksponatai, organizuota 14 edukacinių programų, 10 renginių, 20
parodų. Išleistas CD „Giesmės Nalšios žemės”, paruoštas katalogas „Nalšios muziejaus audiniai”,
parengtos

9

publikacijos

kultūros

ir

periodinėje

spaudoje,

suorganizuotos

2

mokslinės

Per 2008 metus miestų kultūros centrų ir jų filialų darbuotojai suorganizavo 845

konferencijos.

renginius: diskotekos jaunimui ir moksleiviams - 500, valstybinės šventės - 46, kalendorinės šventės
- 54, edukaciniai - 66, profesionalių atlikėjų koncertai - 6, pramoginės muzikos koncertai - 21,
rajoniniai renginiai.
Rajone gerai išplėtota sporto populiarinimo sistema. Kultivuojamos įvairios sporto šakos,
vyksta varžybos, lenktynės. Vis dėl to kaime jaučiama sporto galimybių stoka: trūksta sporto salių,
įrengtų stadionų, sporto inventoriaus.
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Švenčionių raj. savivaldybės darbuotojams atlikus apklausą apie būdingas rajono miesto ir
kaimo jaunimo laisvalaikio formas, sužinota, kad jaunimas gana pasyviai leidžia laisvalaikį. Net
73,7

proc.

apklaustųjų paminėjo,

kad

pagrindinis laisvalaikio

praleidimas yra televizoriaus

žiūrėjimas. Kitos pagrindinės laisvalaikio formos - susitikinėjimas su draugais, muzikos klausymas.
Tyrimo metu nustatyta, kad miesto jaunimas kur kas daugiau laiko skiria draugams nei
kaimuose gyvenantis jaunimas (atitinkamai 40-50 proc. ir 32-35 proc.). Miesto jaunimas daugiau
laiko skiria sportui, skaitymui. Panaši dalis kaimo ir miesto jaunimo (15 proc. ir 13 proc.) laisvu
laiku dirba už atlygį. Laisvalaikį prie kompiuterio ar Interneto leidžia kas penktas kaimo ir kas
trečias miesto jaunuolis.
Rajone

pasigendama

jaunimui

patrauklių

laisvalaikio

organizavimo

formų

ir

būdų,

pastebima daug inercijos bei tam tikros baimės rizikuoti skatinant įvairesnę jaunimo veiklą.
Dominuoja formalios laisvalaikio organizavimo formos, kurios dažnai neatitinka jaunimo interesų.
Bendruomenė ir nevyriausybinių organizacijų veikla. Visuomeninių organizacijų skaičius
Švenčionių rajone pamažu auga, šiuo metu jų yra 67. Didžioji nevyriausybinių organizacijų dalis
veikia rajono miestuose, apie trečdalį - kaimo vietovėje. Bene daugiausia yra sporto ir medžiotojų
organizacijų - jų esama beveik visose seniūnijose. Švenčionių rajone įregistruoti 2 moterų klubai:
„Regina“ ir „Verbena“. Labai aktyvus 2 metus veikiantis verslininkų klubas „Alternatyva“,
populiarinantis uogų, vaisių, kitus netradicinius žemės ūkio verslus bei amatus.
Rajone veikia 2 tautinių mažumų bendrijos. Taip pat registruotos kitos įvairaus pobūdžio
visuomeninės organizacijos.
Vis aktyviau rajone kuriasi bendruomenių organizacijos. Tokį kūrimąsi skatina didėjantis
bendruomenės

narių

siekis

patiems

spręsti iškylančias problemas,

atstovauti bendruomenės

interesus santykiuose su vietine valdžia. Dėka susikūrusių bendruomenių organizacijų kaimo
gyventojai telkiami bendrai veiklai, ugdomas jų bendruomeniškumas, sprendžiamos bendruomenės
ekonominės, socialinės ir aplinkosaugos problemos, organizuojami kultūros ir sporto renginiai.
Tačiau pastebima, kad kaimo bendruomenių veikla dar nėra kryptinga, jos veikia uždarai, apie jas
žino nedidelė kaimo gyventojų dalis, mažai bendradarbiaujama su kitoms kaimo bendruomenėmis
bei kitomis rajono ar šalies organizacijomis.
2008 m. raj. sav. veiklą vykdė 15 kaimo bendruomenių: Sarių kaimo bendruomenė,
Milkuškų
„Brydė“,

kaimo
Labanoro

bendruomenė,

bendruomenė,
kaimo

visuomeninė

Kunigiškės

kaimo

bendruomenė „Atgaiva“,
organizacija

„Kretuonų

bendruomenės

visuomeninė

Svirkų bendruomenė,
kaimo

bendruomenė“,

organizacija

Kaltanėnų kaimo
Cirkliškio

kaimo

bendruomenė „Žiburys“, Sudotos kaimo bendruomenė Pašaminės kaimo bendruomenė „Pašaminės
draugija, Platumų kaimo bendruomenė, Cirkliškio kaimo bendruomenė „Žiburys“, Sudotos kaimo
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bendruomenė,
visuomeninė
seniūnijos

Pavoverės kaimo
organizacija

bendruomenė

bendruomenė „Žadintuvas“, Modžiūnų kaimo bendruomenės

„VARPAS“,
„Vilija“,

Stanislovavo

Berniūnų

kaimo

kaimo

bendruomenė „Vystutis“,

bendruomenė

„Mojus“,

Dvilonių

Magūnų
kaimo

bendruomenė „DVILONYS“, Adutiškio miestelio bendruomenė. Jų išskirtiniai pavadinimai, keletos
bendruomenių steigimasis toje pačioje seniūnijoje rodo vietos gyventojų aktyvumą ir norą patiems
dalyvauti kuriant savo vietovės gerovę. 2005 m. susibūrė ir įregistruota Švenčionių r. kaimo
bendruomenių asociacija.
VĮ „Registų centras" Juridinių asmenų registre

2004 m. birželio 10 d. įregistruota Vietos

veiklos grupė „Švenčionių partnerystė”, kurios pagrindindis tikslas yra skatinti kaimo plėtrą
Švenčionių rajone;

aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas

rajone; telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų
pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.
Visuomeninių organizacijų efektyviam veiklos organizavimui trukdo jų silpna materialinė
bazė, finansinių lėšų trūkumas. Daugelis organizavijų visai neturį patalpų, o tos, kurios turi,
apleistos patalpos, nesutvarkyta aplinka, trūksta invetoriaus ir kitų priemonių. VVG įvertinusi
esamą padėtį ir atsižveldus į visuomeninių organizacijų poreikius, Vietos plėtros 2009-2014 metų
strategijoje numatė prioritetą ir priemones, kurias įgyvendinus bus išspręstos minėtos problemos.

4.4. Visuomenės saugumas
100 000 Vilniaus apskrities gyventojų 2007 m. teko 3170 užregistruotų nusikalstamų veikų
- 45 proc. daugiau negu vidutiniškai Lietuvoje. Daugiausia nusikalstama buvo Vilniaus miesto
savivaldybėje. Kiek didesnis negu vidutiniškai šalyje nusikalstamumas buvo ir Vilniaus rajono
savivaldybėje. Kitose apskrities teritorijose, ypač esančiose toliau nuo didesnių miestų - Švenčionių,
Trakų rajonų savivaldybėse - nusikalstamumas buvo maždaug dukart mažesnis nei šalyje (46
lentelė).
46 lentelė. 100 000 gyventojų tenka užregistruotų nusikalstamų veikų 2007 m.
Nusikalstamos veikos

Nusikaltimai

2185
3170
1039

2014
2937
955

Šalyje
Vilniaus apskrityje
Švenčionių r. sav.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys.
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Apibendrinant socialinę raidą rajone galima padaryti sekančias išvadas:
- Sukurta ir produktyviai veikia rajone socialinių paslaugų teikimo sistema. Socialinė
parama darosi įvairiapusė ir didėja jos apimtys;
- Išplėtotas bei pradėjo racionaliai veikti mokyklų tinklas, užtikrinta aukštos kokybės
ugdymo sistema;
- Aktyvus rajono kultūrinis gyvenimas, tačiau jaunimui teikiamos laisvalaikio paslaugos
nėra pakankamos ir kokybiškos. Ypatingai šis trūkumas juntamas kaimiškose vietovėse.
- Rajone kuriasi naujos kaimo bendruomenių organizacijos, aktyvėja kaimo gyventojai,
tačiau kaimo bendruomenių organizacijoms trūksta veiklos planingumo ir kryptingumo, kaimo
bendruomenių lyderiams įgūdžių, plačiosios visuomenės įsitraukimo.
Išryškėjo sekančios problemos:
- Didėja socialiai remtinų VVG teritorijos gyventojų skaičius ir pragyvenimo lygis priklauso
nuo įvairių socialinių išmokų;
- Nepakankama mokyklų materialinė bazė, prasta mokyklų pastatų būklė;
- Nepatenkinamas rajono apsirūpinimo lygis gydytojais. Rajone 10 tūkst. gyventojų tenka 15
gydytojo, tai 2,7 karto mažesnis skaičius už šalies vidurkį ir tris kartus - už Vilniaus apskrities;
- Dėl nepatenkinamos pirminės sveikatos priežiūros mirštamumas nuo kraujotakos sistemos
ligų 100000 gyventojų rajone, yra 60,0 proc. didesnis nei vidutiniškai šalyje ir 72,0 proc. - nei
Vilniaus apskrityje;
- Jaunimui teikiamos VVG teritorijoje

laisvalaikio paslaugos nėra pakankamos ir

kokybiškos;
- Nepatenkinama kultūrinių ir sportinių renginių organizavimo materialinė bazė: kultūros
centrų, sporto aikštynų, viešųjų erdvių, pritaikytų laisvalaikio praleidimui;
- Kaimo bendruomenėms trūksta patalpų, nesutvarkyta aplinkos infrastruktūra, viešosios
erdvės.
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5. PAGRINDINIŲ KAIMO PLĖTROS PROBLEMŲ IR VIETOS GYVENTOJŲ POREIKIŲ
IDENTIFIKAVIMAS

5.1. Tyrimo metodai

Siekiant išvengti padarytų klaidų rengiant integruotą bandomąją strategiją buvo panaudoti
efektyvūs tyrimo metodai ir objektyvių naujų žinių gavimo būdai. Visų pirma, buvo naudoti
ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės būklės tyrimo metodai, kurie buvo taikomi
objektyvią statistinę ir kitą informaciją. Visos darbinės grupės

panaudojant

rengiant strategiją pasinaudojo

palyginimo metodu. Buvo lyginami eilės metų gyventojų skaičiaus, kultūrų derlingumo, socialinės
būklės pokyčio ir kt. rodikliai. Rezultate, sudaromos dinaminės eilutės ir nustatomi pokyčiai, raidos
tendencijos. Taip pat, buvo lyginami minėti rodikliai su šalies, apskrities analoginiais rodikliais ir
nustatoma raj. sav. arba VVG teritorijos lygio būklė. Šių metodų pagalba buvo lyginami mažiausiai
du objektai jų tarpusavio santykio įvertinimo tikslu. Buvo tiriama būklė atskirose seniūnijose,
bandant nustatyti pasiekimų lygį ir pasiekimo priežastis, kad jas būtų galima panaudoti kitose
vietovėse. Tam buvo naudotas ekstrapoliacijos metodas, kuris

leido vienos reiškinio dalies tyrimo

išvadą perkelti kitai reiškinio daliai. Dedukcijos metodas buvo naudojamas, kada iš kelių teisingų
teiginių pagal logikos taisykles buvo formuluojamas naujas teisingas teiginys. Be statistinių
duomenų analizės buvo naudojami ir sociologinio tyrimo metodai. Būtu galima išskirti:
-

Kokybinės informacijos apie tiriamąją problemą surinkimas, naudojant kokybinius tyrimo

metodus: struktūruoti grupiniai interviu su tikslinėmis kaimo gyventojų grupėmis, fokusuotomis
pagal gyvenamąją vietą, ir individualūs interviu su tikslinių seniūnijų seniūnais;
-

Kiekybinės, statistiškai išreiškiamos informacijos užtikrinimas, vykdant kaimo gyventojų

apklausas - anketavimą.
Fokusuoto ir individualaus interviu metodas, suteikė kokybinę informaciją: šis metodas
nepateikė tikslių skaičių, priklausomybių, bet įgalina užfiksuoti gyventojų (ir seniūnų) idėjas,
nuomones ir jų ištakas arba priežastis, padeda aptikti naujus, tyrėjams dar nežinomus problemos
aspektus. Kitaip sakant, kokybiniai metodai, orientuoti į atskirus atvejus, o ne į bendras tendencijas.
Jų pagalba gaunama gilesnė (tuo tarpu kiekybiniais metodais - platesnė) informacija, kuri įgalina
atsakyti į klausimą „kodėl”, „kaip” ir pan.
Kiekybiniais metodais (pvz., anketavimu) gauta informaciją apie gyventojų nuomonių
pasiskirstymą, t.y. sužinoma, koks procentas gyventojų vertina vieną ar kitą situaciją, kokie jų
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poreikiai ir siūlomos veiklos kryptys. Kad anketavimo metu gauta informacija reprezentuotų visų
tos vietos gyventojų grupių nuomones, respondentai buvo atrinkti pagal nustatytus kriterijus,
geriausiai žinantis vietovės būklę.
Kaip jau buvo minėta ankstesniuose skyriuose, išeities baze pasirinktas „principo iš apačios
į viršų“ tyrimo metodas, kuris sudarė prielaidą į strategijos rengimą įtraukti didesnį suinteresuotų
gyventojų skaičių, gauti objektyvesnę informaciją ir motyvuoti vietos gyventojus aktyviau dalyvauti
strategijos rengime ir jos įgyvendinime. Rengiant Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją buvo
pasinaudota Bandomosios integruotos strategijos rengimo metu atlikta analize, nes pagal taisykles ji
buvo tobulinama. Naujai rengiamoje strategijoje

buvo praplėstos tyrimo sritys bei patikslinti

gyventojų poreikiai.

5.2. Problemų ir vietos gyventojų poreikių identifikavimas

VVG rengdama bandomąją integruotą strategiją daug dėmesio skyrė kaimo žmonių
poreikiams ištirti ir analizuoti. VVG nariai patys aktyviai organizavo gyventojų interviu bei
apklausas, kurių tikslas buvo išsiaiškinti žmonių požiūrį į rajono situaciją, sužinoti pagrindines
problemas bei poreikius. Tai buvo itin svarbu rengiant vietos plėtros strategiją, nes jos
įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklausė nuo to, kiek aktyviai į šį procesą buvo įtraukti vietos
gyventojai. Tyrimas buvo reikalingas išsiaiškinti vietos poreikius ir po to priimti tinkamus
strateginius sprendimus, be to, gyventojų poreikių tyrimo procesas aktyvina kaimo žmones, jie
įsitikina, kad paisoma jų nuomonės ir norų, todėl aktyviau įsitraukia į vietos plėtros veiksmus.
VVG stengėsi surinkti kuo platesnę informaciją apie savo rajono žmonių poreikius,
identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu siekdama, kad
surinkta informacija reprezentuotų visų kaimo gyventojų nuomones. Tuo tikslu buvo pasitelkti
įvairūs tyrimo metodai:




Fokus grupių interviu;
Moksleivių rašiniai;
Anketinė apklausa.

Fokus grupių interviu - tai struktūruoti grupiniai interviu su tikslinėmis kaimo gyventojų
grupėmis,

vykstantys

neformalios

diskusijos

forma,

kurių

metu

diskutuojama

iš

anksto

numatytomis temomis. Šis metodas padeda gauti kokybinę informaciją, t.y. išryškina esamas
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problemas,

jų

ištakas

arba

priežastis,

nors

ir

nepateikia

tikslių,

skaičiais

išreiškiamų

priklausomybių. Fokus grupių interviu metu surinkta medžiaga itin tinkama pajausti bendrą kaimo
situacijos kontekstą ir kartu naudinga formuluojant anketinės apklausos klausimus bei alternatyvas tokiu būdu kokybinė informacija įgyja ir kiekybinę išraišką. Kitaip sakant, anketavimo pagalba
patikrinama, kiek fokus interviu metu išryškėjusios problemos atspindi bendras kaimo gyventojų
pozicijas.
VVG „Švenčionių partnerystė“ turėjo trijų metų patirtį rengiant ir įgyvendinant vietos
plėtros strategiją. VVG jau buvo atlikusi 9 grupinius interviu su tikslingai atrinktomis gyventojų
grupėmis (neįgalieji, jaunimas, bedarbiai, senimas/pensininkai, ūkininkai ir verslininkai, tautinės
mažumos, vienišos motinos/tėvai, socialiai remtinos šeimos, daugiavaikės šeimos). Kiekvienoje
grupėje dalyvavo po 6-8 atstovus iš įvairių rajono kaimiškų seniūnijų, su kuriais buvo kalbamasi
pagal parengtą pusiau struktūruotą klausimyną. Šių Fokus grupių interviu metu buvo surinkta
išsami medžiaga, kurioje atsispindi pasirinktų tikslinių kaimo žmonių grupių nuomonės, vertinimai,
esamos situacijos matymas.
Moksleivių rašiniai, kaip ir Fokus grupių interviu, padėjo išsiaiškinti tikslinės grupės kaimiškų vietovių vaikų/ jaunimo, - poreikius. Šiai grupei buvo skiriamas išskirtinis dėmesys, nes
būtent jaunimas yra kaimo ateitis. Viena iš skaudžiausių problemų - kaimo senėjimas ir jaunų
žmonių nenoras likti gyventi kaime. Todėl VVG nusprendė, kad jaunosios kartos poreikių paisymas
yra veiksmingas būdas motyvuoti jaunuolius likti gyventi kaime ir kurti geresnį gyvenimą.
Kaimo mokyklų 11-14 metų vaikai (iš Svirkų, Jurgeliškių, Kaltanėnų, Adutiškio, Kuklių,
Pavoverės, Jakelių) buvo paprašyti parašyti rašinius, kuriuose būtų atsakoma į klausimus: „Kaip
įsivaizduojate gyvenvietę/kaimą, kuriame norėtumėte gyventi, į kurį grįžtumėte pabaigę mokslus?“,
„Ką daryčiau/ keisčiau, jeigu aš būčiau seniūnas?“. Buvo gauta 116 moksleivių rašinių.
Rašiniuose

išsakytos

mintys

buvo

tipologizuojamos,

išskiriant

pagrindines

mintis/

pasiūlymus ir po to, pritaikius turinio analizės (content analysis) metodą, buvo skaičiuojamas jų
pasikartojimo dažnis.
Anketinė apklausa. VVG taip pat organizavo kaimo vietovių gyventojų anketinę apklausą,
kuri pateikė kiekybinę informaciją, reprezentuojančią gyventojų nuomonių statistinį pasiskirstymą.
Buvo

parengta anketa ir sudaryta kaimo vietovių gyventojų imtis, proporcingai atspindinti

gyventojų pasiskirstymą pagal seniūnijas, lytį bei amžių. Apklausiamų žmonių atranka buvo
vykdoma sukuriant rajono kaimiškų vietovių gyventojų mini modelį tam, kad būtų galima teigti, jog
anketavimo rezultatai reprezentatyviai atspindi visų vietos gyventojų nuomones.
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimas. Rengiant Vietos plėtros 2009-2014
metų strategiją VVG nariai ir sudarytos darbo grupės, visų pirma, atliko išsamią ekonominės,
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socialinės, aplinkosauginės objektyvios

būklės analizę. Įvertino esamą būklę ir nustatė opiausias

VVG teritorijos problemas. Kitame etape, strategijos rengėjai atliko vietos gyventojų subjektyvių
poreikių tyrimą. VVG organizavo sociologinę apklausą, susitikimus su bendruomenių ir tikslinių
grupių atstovais. Pradėdami rengti strategiją, VVG organizavo mokymus, kuriuose 100 VVG narių
buvo supažindinti su programiniais dokumentais, strategijos rengimo tvarka,

įtraukti į strategijos

rengimą. Apmokytas VVG aktyvas su vietos gyventojais bendruomenėse, seniūnijose įvertino esamą
būklę, nurodė svarbiausias spręstinas problemas ir galimas projektų idėjas.
VVG

stengėsi

surinkti

kuo

platesnę

informaciją

apie

rajono

žmonių

poreikius,

identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu siekdama, kad
surinkta informacija reprezentuotų visų kaimo gyventojų nuomones. Tuo tikslu buvo pasitelkti keli
tyrimo metodai:
- interviu ir įvairaus lygio susirinkimai;
- gyventojų anketinė apklausa.
VVG įvairiapusės subjektyvios informacijos surinkimui atlikti organizavo susitikimus ir
pasitarimus

su įvairiomis

tikslinėmis

grupėmis ir

organizacijų atstovais:

kaimo bendruomenių,

kitų NVO, seniūnais, jaunimo ir kt.
Buvo

surinkta medžiaga,

kurioje atsispindi pasirinktų tikslinių kaimo žmonių grupių

nuomonės, vertinimai, esamos situacijos matymas. Šis metodas padėjo išryškinti esamas problemas,
jų ištakas arba priežastis.
VVG bandomosios integruotos strategijos Švenčionių rajono kaimo gyventojų poreikių
tyrimo rezultatų apibendrinimas. Tiriant Švenčionių raj. kaimo gyventojų poreikius buvo surinkta
gausi ir išsami informacija, VVG identifikavo platų gyventojams aktualių problemų ratą. Pateikiant
visą tyrimų medžiagą susidarytų didelės apimties aprašymas, todėl šiame skyriuje pateikiamas
surinktos tyrimų medžiagos analizės apibendrinimas.
Išanalizavus tyrimų metu surinktą medžiagą, buvo išskirtos pagrindinės gyventojų įvardintų
problemų sritys. Šis išskyrimas yra sąlyginis, nes daugelis problemų yra glaudžiai susiję ir
tarpusavyje persipynę.
Kaimo gyventojų poreikių tyrimas parodė, kad kaimo žmonių gyvenimo kokybė yra žema,
kol kas žmonės sunkiai įžiūri gerėjimo tendencijas.
Tyrimo metu identifikuotos pagrindinės/ probleminės poreikių sritys:
Nedarbas, mažos pajamos.
- Fokus grupių interviu su tikslinėmis kaimo gyventojų grupėmis metu ypač akcentuota, kad
kaime labai trūksta darbo galimybių. Darbo neturintys kaimo gyventojai neretai jau praradę viltį
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susirasti darbą, tai siejama su bendra ekonomine situacija. Darbas laikomas saugaus, patogaus
gyvenimo ir socialinės sėkmės garantu. Daugelis skundėsi Darbo biržos abejingumu ir formalizmu.
- 52 proc. apklaustųjų pagrindine problema įvardino tai, kad sunku susirasti darbą. Ši problema
minima ir mokyklinio amžiaus vaikų rašiniuose, apie trečdalį jų darbo galimybių stoką įvardijo kaip
vieną iš pagrindinių priežasčių išvykti iš savo kaimo. Iš interviu išaiškėjo, kad dabartiniu metu
pensininkai, gaunantys pastovias pajamas, yra vos ne privilegijuotųjų padėtyje, dažnas pensininkas
turi išlaikyti savo bedarbius vaikus.
- Kas trečias apklaustasis kaimo gyventojas pabrėžė sunkų ir nepelningą darbą žemės ūkyje.
Moksleivių rašiniuose taip pat pabrėžiama mažų pajamų kaime problema. Ji siejama su smulkaus,
tradicinio

ūkininkavimo

žemės ūkyje nepelningumu, darbdavių savivale: įstatymų nesilaikymu,

naudojimusi pertekline pigios darbo jėgos pasiūla, darbuotojų savo teisių nežinojimu, baime netekti
kad ir mažai apmokamą darbą.
- Anketavimo rezultatai rodo, jog svarbiausia rajono plėtros kryptimi 40 proc. vietos
gyventojų mato ekonominės veiklos sąlygų gerinimą. Deja, tik 3 proc. apklaustųjų mato galimybes
vystyti savo verslą.
Žinių trūkumas, informacijos stoka.
- Šios problemos dažnai buvo minimos Fokus grupių interviu metu kalbant apie kaimo
žmonių santykius su Darbo birža bei su savivaldybės ir seniūnijų atstovais. Respondentai pasakojo
įvairius atvejus, kai jie tiek finansiškai, tiek ir morališkai nukentėjo, neturėdami pakankamai žinių ir
savo teisių, nesugebėdami išsireikalauti priklausančių pašalpų, lengvatų, kt.
- Pokalbių metu taip pat išaiškėjo, kad kaimo gyventojams trūksta žinių ir išmanymo verslą
pradėti bei vystyti. Apskritai žmonės mažai žino apie rajone veikiančias įstaigas, organizacijas,
jiems trūksta informacijos apie vietos institucijų veiklą.
Kaimo gyventojų pesimizmas, susvetimėjimas, pasyvumas, bendruomeniškumo stoka.
- Fokus grupių interviu medžiaga rodo, kad žmonės nusivylę savo būtimi ir neretas
nebemato perspektyvų, netiki jog kas nors jų gyvenime galėtų pasikeisti į gerą.
- Kaimo gyventojai jaučia bendravimo trūkumą. Ši problema ypač aktuali jaunimui, kuris
apsiriboja apsilankymu šokiuose ir niekur kitur nedalyvauja. Kaimynai linkę nepasitikėti vienas
kitu, gėdijasi vieni į kitus kreiptis paramos.
- Minėta, kad kaimo gyventojai mažai aktyvūs, sunkiai priima naujoves. Dauguma mano,
jog savivaldybės atstovai ar kažkas kitas turėtų suorganizuoti, pagelbėti, išspręsti, pakeisti padėtį.
Patys gyventojai mažai linkę imtis iniciatyvos. Tačiau, jei kas nors surengtų kokį renginį ar steigtų
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kokią organizaciją ar klubą, dauguma sutiktų juose dalyvauti. Toks požiūris paplitęs ir tarp jaunimo
atstovų.
- Kas ketvirtas apklaustas kaimo gyventojas mano, kad svarbiausia rajono plėtros kryptis
turėtų būti gyventojų iniciatyvumo, aktyvumo skatinimas.
- Tik apie trečdalis apklaustų kaimo gyventojų galėjo pasakyti, kad jų gyvenamojoje
vietovėje veikia bendruomenės organizacija. Dažniausiai nurodoma priežastis (48 proc.) - „nėra
aktyvių žmonių, kurie imtųsi iniciatyvos ją suburti“, nors apie 80 proc. apklaustųjų pozityviai
vertintų bendruomenės atsiradimą.
Kaimo senėjimas. Fokus interviu dažnai buvo minima, jog kaime „liko vieni pensininkai“.
- Jaunimas, ieškodamas išsilavinimo, darbo, aukštesnio atlyginimo, geresnių gyvenimo
sąlygų, linkęs išvykti į didesnius miestus. Rajone susiformavo stereotipas, kad išvažiuojantieji - tai
geresnių sugebėjimų, turintys geresnį išsilavinimą. Be to, kaime likusiems jaunuoliams sudėtinga
susirasti potencialius gyvenimo partnerius, kadangi išvyksta daugiau merginų ir taip trikdoma lyčių
pusiausvyra.
Laisvalaikio užimtumo galimybių stoka.
- Apklausa parodė, kad pagrindinis kaimo žmonių laisvalaikio užsiėmimas - televizoriaus
žiūrėjimas (68 proc.), vyresni dar nueina į bažnyčią. Renginių vyksta labai mažai: 40 proc.
apklaustųjų minėjo, kad labiausiai pasigenda koncertų, apie 30 proc. minėjo švenčių/mugių, išvykų
trūkumą. Fokus interviu metu neretai teko girdėti, jog kaimo žmonės iš viso neturi laisvalaikio.
- Ypač laisvalaikio užimtumas aktualus jaunimui - dažnai skundžiamasi, kad kaime
praktiškai nėra pramogų ar kitos, jaunimui įdomios veiklos galimybių. Todėl savo rašiniuose
moksleiviai svajojo apie tai, kad jų gyvenamojoje vietovėje vyktų daugiau pramogų (28 proc.):
atsirastų kavinių, klubų, pramogų centrų, demonstruotų kino filmus, būtų daugiau renginių, švenčių,
kelionių ir pan. Jaunimui taip pat aktualios sporto galimybės (16 proc.), jie norėtų sporto stadionų,
aikštelių (futbolo, krepšinio, tinklinio), sporto klubų, sporto inventoriaus ir pan.
Piktnaudžiavimas alkoholiu.
- 36 proc. apklaustų gyventojų pabrėžė paplitusio piktnaudžiavimo alkoholiu problemą. 14
proc. moksleivių rašinių taip pat gvildenama ši problema, anot jų, kaimas būtų daug patrauklesnis,
jei gatvėse būtų mažiau girtų.
Fokus interviu metu ne vienas paminėjo girtavimą kaip darbo bei laisvalaikio užimtumo
stokos pasekmę. Nors kai kurie teigė, jog paprastai negeriantys net ir netekę darbo nepradeda gerti.
Ypatingai pabrėžta jaunosios kartos girtavimo problema. Interviu metu jaunimo laisvalaikio
skurdumas dažnai buvo siejamas su didėjančiais jaunimo girtavimo mastais.
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Kaimo aplinkos nepatrauklumas, netvarka.
- Šią problemą ypač aktualiai pabrėžė moksleiviai savo rašiniuose. Daugumoje rašinių (66
proc.) minima, kad jaunuoliai pabaigę mokslus mieliau grįžtų į savo gimtinę, jei ji būtų gražesnė,
tvarkingesnė. Pabrėžiama, kad derėtų didesnį dėmesį skirti priemonėms, užkertančioms kelią tiek
gyvenamosios,

tiek

supančios

gamtinės

aplinkos šiukšlinimui,

išreiškiamas susirūpinimas dėl

deginamos žolės.
- Moksleivių rašiniuose išsakomas noras, kad jų gyvenamojoje vietovėje būtų įrengti parkai,
žaidimų aikštelės (22 proc.), baseinai, tvenkiniai (14 proc.), tvarkomi apleisti pastatai, kultūros
paveldo objektai (pvz. bažnyčios).
- Ypač dažnai minėta bloga kaimų ir gyvenviečių kelių, šaligatvių būklė, apšvietimo
problemos. Klausiant kaimo gyventojų „Ką reikėtų daryti, kad pagerėtų gyvenimas?“ net 40 proc.
apklaustųjų sakė, kad reikėtų suremontuoti kelius/gatves, dar 11 proc. teigė, kad svarbu sutvarkyti
gatvių apšvietimą. Jaunimui tai irgi labai svarbu - 38 proc. rašinių kaip pirmaeilės svarbos dalykai
buvo

akcentuojamas

kelių,

šaligatvių

tvarkymas,

valymas,

asfaltavimas

bei

gyvenvietės

apšvietimas.
Paslaugų trūkumas.
- Kaimuose labai mažai teikiamų paslaugų, interviu metu gyventojai minėjo kirpyklų,
avalynės taisyklų, socialinių darbuotojų paslaugų trūkumą.
- Jaunimui labai aktuali įvairesnių, didesnių parduotuvių stoka, ją minėjo penktadalis
moksleivių. Dažnai išreiškiamas noras vietose turėti didesnius prekybos centrus.
- Transporto problemos. Ne vienas kaimo gyventojas interviu metu minėjo, kad trūksta
transporto, tenka mokėti už greitosios pagalbos atvažiavimą ir pan. Daugeliui prieinamas tik
autobusas į bažnyčią ir mokyklų autobusai (jei vairuotojai sutinka). Blogo susisiekimo kaip
problemas įvardino 12 proc. apklaustų kaimo gyventojų. Moksleiviai įvardino į mokyklas vežančio
transporto nepatogumo problemas: per anksti veža į mokyklą, žiemą ilgai tenka laukti stotelėje.
- Saugumo problemos. Fokus grupės su jaunuoliais interviu metu buvo išsakyta, kad
jaunimas prisibijo savo agresyvių, girtaujančių bendraamžių. Vyresni kaimo gyventojai teigė esą jie
bijosi gyventi vieni, nes „policijos ypač naktį neprisišauksi“. Tačiau, giliau panagrinėjus šį
klausimą, daugelis pripažino, kad ši baimė greičiau pagrįsta masinės informacijos priemonių, nei
realia grėsme. Vis dėto anketavimo metu viena iš dažniausiai (41 proc.) minėtų gyvenimo gerinimo
kaime priemonių buvo įvardijamas policijos darbo gerinimas.
- Sveikatos apsaugos problemos. Anketavimo rezultatai parodė, kad sveikatos apsaugos
tinklo tobulinimas - antra pagal svarbą problema, jos sprendimą kaip rajono plėtros prioritetą mato
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30 proc. apklaustųjų. Konkretizuojant šią problemą buvo nurodoma, kad trūksta medicinos
specialistų (stomatologų, psichiatrų ir pan.) - 52 proc., kad medikai nedėmesingi, nelinkę padėti - 20
proc. bei kad toli iki medicinos įstaigų, nepatogus susisiekimas - 17 proc.
VVG, kurdama bandomąją vietos plėtros strategiją, siekė pagerinti visų Švenčionių rajono
kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Vis dėlto, priimdama tam tikrus strateginius spendimus, VVG
orientavosi į konkrečias tikslines kaimo gyventojų grupes.
Socialinės,

ekonominės,

aplinkos

apsaugos

situacijos

ir gyventojų poreikių analizės

rezultatai, konsultavimasis su kaimo bendruomenėmis padėjo Švenčionių VVG identifikuoti tas
kaimo gyventojų grupes, kurioms reikėtų skirti didesnį dėmesį.
Moterys. Situacijos ir gyventojų poreikių analizės metu išaiškėjo, kad moterys stokoja
lavinimosi, kvalifikacijos kėlimo galimybių. Moterys, net ir suprasdamos, kad joms trūksta
profesinių įgūdžių ir žinių, reikalingų norint gauti darbą ar pradėti verslą, dažnai dėl kasdienių
darbų ir kitų pareigų namie nepasinaudoja Darbo biržos ar kitų organizacijų siūlomomis
galimybėmis. Dėl minėtų priežasčių joms taip pat sunkiau pasiekiama informacija apie smulkaus ir
vidutinio verslo paramos programas, fondus, kreditus ir kt. Kita moterims aktuali problema pasitikėjimo savimi stoka. VVG, kurdama bandomąją vietos plėtros strategiją, buvo nusprendusi
tiesiogiai paremti moterų bendro verslo iniciatyvas, didinti moterų socialinį ekonominį mobilumą,
sukuriant sąlygas aktyviau dalyvauti mokymuose, skirtuose kvalifikacijai įgyti ar tobulinti, verslui
pradėti ir pan.
Jaunimas. Švenčionių rajono kaimo vietovėse nemaža dalis jaunų žmonių susiduria su
reikiamos kvalifikacijos ir darbo patirties stokos problemomis. Todėl neretai kaimo jaunuoliams
lieka vienintelis pasirinkimas - nekvalifikuotas darbas. Nematydami perspektyvos pagerinti savo
ekonominę padėtį, jauni žmonės linkę išvykti iš kaimo vietovių ir įsikurti didesniuose Lietuvos
miestuose ar užsienyje. Dėl ekonominės migracijos nuolat senėja statistinis kaimo gyventojas, o
vietos ekonominis potencialas mažėja. Kaimo jaunimas taip pat susiduria su kita aštria problema paslaugų,

laisvalaikio

galimybių ribotumu.

Tikslingai remdama kūrybines jaunimo iniciatyvas,

skatindama jį įsitraukti į aktualių bendruomenės problemų sprendimo procesą, VVG siekia
motyvuoti jaunimą kurtis kaime.
Pagyvenę kaimo gyventojai. Priešingai aukščiau išvardintoms socialinėms grupėms, ši
kaimo gyventojų grupė pasirodė esanti saugiausia tarp kitų kaimo gyventojų. Pensininkai turi
pastovias garantuotas pajamas, kurios, nors ir nedidelės, tačiau teikia saugumo jausmą. Juo labiau,
kad kaimo vietovėse daugelis gyventojų turi nedidelius nuosavus žemės sklypus, kuriuose augina
daržoves ir vaisius, laiko gyvulius, ir taip apsirūpina maistu, o valstybės mokama pensija garbingai uždirbtos pajamos, leidžiančios patogiau gyventi. Tačiau analizėje išaiškėjo, kad
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vyresniojo amžiaus žmonės jaučiasi izoliuoti nuo visuomeninio bendruomenės gyvenimo. Kaimo
gyventojų poreikių tyrimo metu jie nurodė, kad Švenčionių rajone trūksta organizuoto laisvalaikio,
kultūrinių renginių pagyvenusiems žmonėms. VVG, atsižvelgdama į tai, kad šios gyventojų grupės
darbuose, veikloje ir sąmonėje yra sukaupta visa amatų, tradicijų, etnografinės kultūros patirtis,
priėmė strateginius sprendimus skatinti vyresnio amžiaus kaimo gyventojų patirties perdavimą
jaunimui ir vaikams, siekiant išlaikyti Švenčionių rajono krašto etnografiškumą bei išskirtinumą.
Tokiu būdu siekiama stiprinti pagyvenusių kaimo gyventojų socialinę integraciją.
Švenčionių rajono kaimiškų vietovių plėtros strategija bus įgyvendinama dėmesį skiriant ir
kitų socialiai pažeidžiamų/atskirtų kaimo gyventojų grupių įtraukimui į socialinį ekonominį
bendruomenės gyvenimą. Bendruomenės savanoriškos, tarpusavio paramos veiklos skatinimas
numato

pagalbą

vienišiems

senyviems

žmonėms,

rūpinimąsi

socialinės

rizikos

šeimose

gyvenančiomis moterimis ir vaikais. Tuo tarpu verslo mokymai bei individualių ir bendrų
bendruomenės verslo iniciatyvų rėmimas orientuoti į pagalbą bedarbiams kaimo gyventojams.
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimas. VVG turėdama ankstesnę informaciją,
pakartotinai

tyrė esamą būklę ir gyventojų poreikius. VVG rengdama Vietos plėtros 2009-2014

metų strategiją aktyvino gyventojus organizuodama susitikimus su bendruomenių nariais, vietos
valdžios, verslo atstovais, VVG valdybos nariai dalyvavo bendruomenių renginiuose diskutuojant
apie

VVG

teritorijos

kaimo

plėtros

planus.

VVG

seniūnijose

organizavo

diskusijas

su

bendruomenių nariais, seniūnais, rinko poreikius, projektų idėjas. Į strategijos rengimą buvo
įtraukiami ir socialiai pažeidžiami ir atskirti asmenys. Taip VVG stiprino VVG konsultavimosi su
kaimo bendruomenėmis procesą.
Susirinkimų-diskusijų

metu

buvo

identifikuojami

gyventojų

poreikiai,

įvardytos

gyvenamosios vietovės stiprybės ir silpnybės, bendromis pastangomis buvo suformuluotos pačios
aktualiausios vietos problemos.
Dažniausiai susitikimuose akcentuotos išryškėjusios vietos problemos:
- pasyvūs vietos gyventojai, žemas verslumas;
- žemas pragyvenimo lygis, didėjanti bedarbystė, skurdas;
- bloga geriamojo vandens kokybė;
- nevyriausybinės organizacijos neturi patalpų, materialinės bazės savo veiklai vykdyti,
- prastos VVG teritorijos gyventojų laisvalaikio ir užimtumo sąlygos, trūksta aikščių, parkų,
sporto aikštelių, poilsio vietų arba prasta jų kokybė.
Susirinkimu metų buvo įvardintos labiausiai remtinos veiklos sritys:
-verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimas kaime;
-patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas, bendruomenių ir kitų NVO veiklos skatinimas;
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- komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos ir kt.) renovavimas;
- VVG teritorijos viešųjų erdvių (aikščių, parkų, sporto aikštelių, vandens telkinių valymas
ir poilsio vietų įrengimas ) tvarkymas;
- VVG teritorijos gyventojų laisvalaikio ir užimtumo gerinimas.
Susitikimuose nuolat buvo keliama visuomeninių nenaudojamų pastatų būklės ir jų likimo
problema.

Vietos

gyventojai konstatavo,

kad

visoje VVG teritorijoje yra daug išlikusių

visuomeninių pastatų: buvusių darželių, kultūros namų, kolūkių administraciniai pastatai, kurie
beveik

20

metų

yra

nenaudojami,

netvarkomi,

apleisti,

baigia

sugriūti,

gadina

miestelių,

gyvenviečių įvaizdį tai pastatai „vaiduokliai“. Padėtį galėtų pataisyti šiuos pastatus perdavus vietos
bendruomenėms

ir

juose

kuriant

kaimo

bendruomenių,

kitų

nevyriausybinių

organizacijų

daugiafunkcinius centrus, amatų centrus ir kt. Tai būtų vietovės traukos centrai, kuriuose būtų
vykdoma šių organizacijų veikla, įtraukiami vietos gyventojai, sudaromos gyventojams poilsio ir
laisvalaikio praleidimo galimybės.
Gyventojai teigė, kad kaimo kelių būklė nuolat blogėja, kaimo vietovėse nėra asfaltuotų
kelių,

gyvenvietėse

praktiškai nėra

įrengtų

šaligatvių,

nėra dviračių takų,

prastos būklės

apšvietimas, todėl trūksta saugumo. Komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos ir kt.) plėtra
gyventojų nuomone yra didžiausio dėmesio ir lėšų reikalaujanti veiklos sritis kaimo vietovėse.
Gyventojai atkreipia dėmesį, jog viena opiausia vaikų ir

jaunimo užimtumo problema.

Įvairios pastangos organizuoti turiningą laisvalaikį - sukuriant sporto, poilsio, pramogų tinkamą
infrastruktūrą, steigiant bendruomenių užimtumo centrus yra būtinos.
VVG rengdama Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją ir norėdama išsiaiškinti gyventojų
poreikius atliko anketinę apklausą. Apklausos tikslas buvo sužinoti VVG teritorijos gyventojų
nuomonę apie gyvenimo kokybę, aplinkos apsaugos, socialines ir ekonomines problemas ir galimas
VVG teritorijos darnaus vystymosi kryptis. Anketa atskleidė pagrindines VVG teritorijos gyventojų
nuostatas į viešojo gyvenimo tobulinimą ir efektyvų ES lėšų panaudojimą kaimų atnaujinimui.
Apklausos

prisidėjo

rezultatai

prie

darnaus

vystymosi politikos

rengimo,

skatinant

bendruomenės aktyvų dalyvavimą Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos rengimo procese ir
plėtojant glaudesnius partnerystės ryšius tarp visuomenės organizacijų, vietos bendruomenėmis,
vietos valdžios, verslo atstovų.
Apklausos metu naudota struktūruota anketa, kurioje buvo pateikti 59 klausimai apie rajono
aplinkosaugines,

socialines

bei ekonomines problemas ir galimas

VVG teritorijos darnaus

vystymosi politikos kryptis.
Bendruomenės/seniūnijos gyvenimo tendencijų, pasireiškusių per pastaruosius 2-3 metus
įvertinimo diagnostiniai klausimų blokai:
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1) VVG teritorijos įvaizdis, vietos valdymas, viešasis gyvenimas, bendruomeniškumas (8
klausimų);
2) žmogiškieji ištekliai, vietos darbo rinka (5 klausimų);
3) socialinė aplinka, viešosios paslaugos (27 klausimai);
4) verslo aplinka (4 klausimai);
5) gamtinė aplinka ir kultūros paveldas (3 klausimai);
6) fizinė ir inžinerinė infrastruktūra, komunalinės paslaugos, keliai (8 klausimų).
7) Respondentų nuomonė apie opiausias problemos jų gyvenamojoje vietovėje.
8) Respondentų nuomonė, kas gali skatinti vietos gyventojus imtis naujų verslų, panaudojant
vietos išteklius?

9) Respondentų siūlomos vietos plėtros priemonės.
Respondentai vertino pagal nustatytą skalę: (0)-labai blogėja, (1)-blogėja, (2)-daugiau
blogėja nei gėrėja, (3)- situacija iš esmės nepakito, 4- gerėja, (5) -labai gerėja. Atsakymai iki 2 balų
rodo blogėjančią būklę, 4-5 balai rodo teigiamus pokyčius.
Apklausoje dalyvavo 100 VVG teritorijos gyventojų, iš jų 43 proc. vyrų, 57 proc. moterų.
Dalyvavo įvairaus amžiaus grupių atstovai. Didžiausią procentą, t.y. 46 proc. sudarė 36-50 metų
amžiaus grupės, 34 proc. 51-65 metų amžiaus, 17 proc. 26-35 metų amžiaus, 3 proc. 18-25 metų
amžiaus grupių atstovai.
62 proc. respondentų turi aukštąjį išsilavinimą, 28 proc. aukštesnįjį, po 3 proc. vidurinį ir
nebaigtą vidurinį, 4 proc. spec. vidurinį.
55 proc. respondentai buvo biudžetinių įstaigų darbuotojai, 21 proc. valstybės tarnautojai, 14
proc. ūkininkai, 7 proc. verslininkai, 3 proc. pensininkai.
28 proc. pareiškė norą dalyvauti strategijos rengime (17 pav.).

Turime daug idėjų ir noro
dalyvauti rengiant strategiją

28%
38%

Yra keletas žmonių, galinčių
aktyviai dalyvauti programoje
ir inicijuoti projektus

34%

Gyventojai dar nėra įpratę
problemas spręsti kartu, todėl
bus sunku juos įtraukti į
strategijos rengimą

17 pav. Kaip vertinate Jūsų seniūnijos/bendruomenės galimybes rengiant strategiją
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.
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Respondentai buvo paprašyti įvertinti VVG teritorijos

įvaizdį, vietos valdymą, viešąjį

gyvenimą ir bendruomeniškumą.
Apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai VVG teritorijos bendruomenių ir kitų NVO
veiklą,

jų iniciatyvumą,

aktyvumą,

bendruomeniškumo

raišką,

geros kaimynystės ryšius, jų

bendradarbiavimą vertina kaip nepasikeitusią (3 balai). Taip pat vertina ir bendrą rajono įvaizdį ir
jo patrauklumą (3 balai).
Respondentai teigė, kad rajono bendruomenių veikla nėra tokia stipri, jos turi išmokti
skatinti savo narius aktyviai savanoriškai veiklai, įtraukiant vietos gyventojus į bendruomenės
visuomeninį gyvenimą. Kaimo bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų veiklai trūksta
skirtų patalpų, jos nekokybiškai įrengtos, o tai

riboja kaimo bendruomenių plėtrą, bendruomenių

narių kultūros poreikių tenkinimą, nes neturi kur susirinkti, diskutuoti ir kartu leisti laiką.
Nors

dalis

rajono

bendruomenių

turi

sukaupusios

aktyvios

veiklos

patirtį,

yra

įgyvendinusios nemažai bendruomeninių projektų. Tačiau dalies gyventojų pasyvumas trukdo
formuotis bendruomenėje pasitikėjimui ir vienas kito supratimui, sprendžiant kaimo gyventojų
problemas.
Socialinė įtrauktis VVG gali būti sėkminga tik glaudžiai bendradarbiaujant su vietos valdžia,
verslo atstovais. Respondentai vietos valdžios veiklą, bendradarbiavimą vertina - 3,5 balo. Krašto
tradicinio kraštovaizdžio vaizdingumą ir turiningumą vertina kaip gerėjančią padėtį - 4 balo,
seniūnijos gyventojų požiūrį į ūkinių, kultūrinių

veiklos tradicijų, būdingų jų kraštui puoselėjimą-

3,1balo, kultūrinį gyvenimą - 3,6 balo. Kultūrinis gyvenimas gyventojų teigimu jų netenkina,
kultūros įstaigos sunkiai priima naujas idėjas, konservatyvumas neleidžia prisitaikyti prie jaunimo
poreikių.
Gyvenimo sąlygų gerinimas yra svarbiausia VVG teritorijos gyventojų
kadangi

dabarties problema,

socialinė atskirtis didėja. VVG teritorijai būdingi dideli socialinio ir ekonominio

išsivystymo skirtumai,

yra gana daug nedidelių kaimo gyvenviečių, kurias galima pavadinti

„užkampiais“, kur nėra jokios infrastruktūros, o vietos gyventojams sunku tenkinti savo kasdienius
poreikius. Asocialūs asmenys, praradę būstus mieste, keliasi gyventi į atokesnes kaimo gyvenvietes.
Respondentai vertindami VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų kokybę
nėra jomis patenkinti. Galimybę laiku patekti pas gydytojus specialistus, pirminės sveikatos,
greitosios pagalbos, viešąjį saugumą, vienišų su negalia asmenų priežiūros paslaugas vertina 3
balais ir teigia, kad situacija nesikeičia.
Respondentai nurodo būtinybę gerinti kaime socialinių paslaugų teikimą siekiant didesnio
socialinio teisingumo. VVG teritorijoje yra neišnaudotos ne tik ekonominės plėtros, bet ir socialinės
atskirties bei skurdo mažinimo galimybės. Didėja poreikis gauti nestacionarias socialines paslaugas
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darbui su neįgaliaisiais, vienišais, senyvo amžiaus žmonėmis, benamiais ar grįžusiais iš įkalinimo
įstaigų asmenimis, problemiškomis ir socialiai remtinomis šeimomis bei šių šeimų vaikais nėra
patenkintas. Rajono bendruomenės socialinio solidarumo stiprinimas reikalauja daugiau pastangų ir
lėšų nei dabar yra skiriama.
Socialinį darbą su rizikos grupės šeimomis, socialinio būsto (neįgaliesiems, daugiavaikėms
šeimoms ir kt. vertina 2,6 balo, slaugos ir globos įstaigų pakankamumą ir jų paslaugų kokybę
vertina 3,1 balo. Respondentai nurodo būtinybę gerinti kaime socialinių paslaugų teikimą siekiant
didesnio socialinio teisingumo.
Respondentai blogai vertina VVG teritorijos pliažų, maudyklių pakankamumą ir būklę - 1,9
balo, viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų pritaikymą -1,7 balo, viešosios paskirties
masinių varžybų, sveikatingumo renginių, švenčių įvairovę - 1,9 balo.
Sakralines paslaugas, laisvalaikio organizavimą, pramogas,

turizmo plėtrą ir

paslaugas,

infrastruktūros būklę, sporto salių, aikštynų prieinamumą ir kt. vertinimas nesiekia 3 balo, t.y.
daugiau blogėja situacija nei gėrėja (18 pav.).
Respondentai teigė, kad didelė dalis VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų
infrastruktūra yra pasenusi,

apleista, reikalaujanti didelių investicijų. Bendruomenių reikmėms

trūksta sporto salių, aikštynų, trūksta inventoriaus, reikalingas pastatų remontas.
VVG teritorijos gyvenimo kokybę lemia ir neišplėtota laisvalaikio, sporto ir pramogų
infrastruktūra. Lėšų trūkumas neleidžia jaunimui pasiūlyti alternatyvių jaunimo užimtumo formų.
Nesant tinkamos viešųjų paslaugų infrastruktūros nėra galimybių užimti jaunimą, kitus
kaimo

gyventojus,

turiningai

organizuoti

bendruomenės

narių

laisvalaikį,

paskatinti

vietos

gyventojų socialinį aktyvumą, bendruomeniškumą.
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Plaižų, maudyklių, esančių jūsų seniūnijoje
pakankamumas ir būklė

1,9

Viešosios paskirties ir masinio lankomumo vietų
pritaikymas

1,7

Masinių varžybų, sveikatingumo renginių ir
švenčių pakankamumas ir įvairovė

1,9

Sporto salių ir aikštynų atvirumas ir
prieinamumas vietos gyventojams

2,8

Sakralinės paslaugos (laidojimo, šarvojimo salės ir
kt.)

2,3

Laisvalaikio organizavimas (meno saviveikla,
šventės, sporto būreliai ir kt.)

2,4

Pramogos (kavinės, barai, diskotekos ir kt.)

2,5

Turizmas ir rekreacija (poilsiavietės, turizmo
maršrutai, dviračių takai ir kt.)

2,6
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18 pav. VVG teritorijos socialinės aplinkos ir viešųjų paslaugų įvertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.

Nepakankamas vaikų ir jaunimo užimtumas ypač aktualus VVG teritorijai, čia daug
probleminių šeimų, nepakankamai prižiūrimų vaikų. Jaunimas yra labiau pažeidžiamas, plinta
žalingi

įpročiai.

Gyventojai bendruomeniškumą

labiau

sieja

su

geresniu

kultūros

renginių,

bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimu.
Susitikimų su kaimo gyventojais metu išryškėjo kaimo vietovių pačios opiausios problemos:
visuomeninių nenaudojamų pastatų prasta būklė, baigia sugriūti, kelių ir gatvių būklė, apšvietimas,
vandens kokybė, gyvenamosios aplinkos tvarkymas. Transporto sukeliamos dulkės teršia aplinką,
blogina šalia kelio įsikūrusių gyvenviečių ir sodybų gerovę, prastas apšvietimas blogina gyventojų
saugumą. Gyventojai kritiškai vertina kaimų ir miestelių geriamo vandens kokybę, kanalizacijos
būklę ir kt.
Tą

patį

patvirtino

ir

anketinės

apklausos

duomenys.

Respondentai

visuomeninių

nenaudojamų pastatų būklę vertina 2 balais, kelių ir gatvių būklę - 2,8 balo, šulinių vandens kokybę,
centralizuoto vandentiekio kokybę - 2,5 balo, gyvenamosios aplinkos tvarkymas - 2,4 balo ir kt. (19
pav.).
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Visuomeninių nenaudojamų pastatų būklė

2

Kapinių priežiūra

3,5

Gyvenamosios aplinkos (pvz., kiemų, parkų,
aikščių) tvarkymas

2,4
2,6

Buitinių atliekų tvarkymas ir išvežimas
Nuotekų tvarkymas

2,4

Centralizuoto vandentiekio vandens kokybė

2,5
2,5

Šulinių vandens kokybė
Kelių ir gatvių tinklas ir jų dangos kokybė

2,8

Gatvių apšvietimas tamsiu paros metu

2,7
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19 pav. VVG teritorijos fizinės ir inžinerinės infrastruktūros, komunalinių paslaugų, kelių
įvertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.

Gyvenimo sąlygų gerinimas yra svarbiausia VVG teritorijos gyventojų
kadangi

dabarties problema,

socialinė atskirtis didėja. Kaip opiausią gyvenamosios vietovės problemą respondentai

nurodė užimtumą. Respondentai smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą vertina tik 2,5 balo, ūkininkų ir
smulkių įmonių kooperaciją 1,9 balo (20 pav.).
Kad gyvenimas kaime taptų geresnis, respondentai nurodė užimtumo problemos sprendimą,
būtinumą didinti pajamas ir atlyginimus. Teigė, jog būtina kelti kaimo gyventojų profesinę
kvalifikaciją ir skatinti verslininkus kurti naujas darbo vietas, jų veiklą VVG teritorijoje.
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Rajone teikiamą specialistų pagalbą ir
konsultacijas ES paramos gavimo

2,8

Vykdomą žemės reformą

2

Ūkininkų ir smulkių įmonių kooperacija
ir partnerystė

1,9

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra
rajone (ne tik ž.ū. gamyba ar prekyba)

2,5
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20 pav. VVG teritorijos verslo aplinkos įvertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.

Rajonui išsiveržti iš atsilikimo nėra lengva, vietos gyventojų verslumas ir pragyvenimo lygis
yra žemas, rajono ekonomiką pasiekia labai mažos užsienio investicijos, ir kiti barjerai, kurie stabdo
VVG teritorijos vietos plėtrą.
Respondentai į klausimą „Kas gali skatinti vietos gyventojus imtis naujų verslų, panaudojant
vietos išteklius“ didžioji dalis 33 proc., kad tai aktyvus kaimo bendruomenių bei VVG palaikymas,
mokymas ir konsultavimas,

20 proc. - valstybės ir ES

finansinė parama smulkaus ir vidutinio

verslo plėtrai, 30 proc. - didesnės galimybės ateityje panaudoti kultūros paveldą (vietos tradicijas,
šventes, tradicinius valgius ir kt.) verslo plėtrai, 20 -didesnės galimybės ateityje panaudoti esamus
gamtinius išteklius verslo plėtrai.
Respondentai VVG teritorijoje užimtumą vertina 2,6 balo, jaunimo - 2,2 balo, moterų
įsidarbinimo galimybes vertina 2,6 balo, jų netenkina tokios galimybės, ypač šiuo metu esant šalies
ekonominei krizei, VVG teritorijoje ypač stipriai jaučiama didėjanti bedarbystė. Gyventojams
praradus darbą ir pajamas belieka gyventi iš bedarbio pašalpų, didėja gyventojų socialinė atskirtis,
plinta žalingi įpročiai, didėja nusikalstamumas.
Respondentų vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį nėra aukštos, tai lemia jų
gyvenimo kokybę. Tik 24 proc. apklaustųjų pajamos sudaro 501-800 Lt, 17 proc. virš 1000 Lt (21
pav.).
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10%

101-300 Lt

21%

301-500 Lt

17%

501-800 Lt
801-1000 Lt

14%

Virš 1000 Lt

14%

Neatsakė

24%

21 pav. Respondentų vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, Lt
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.

Mažas gyventojų užimtumas ir žemas gyvenimo kokybės lygis kelia nepasitikėjimą ateitimi,
skatina jaunimą, jaunas šeimas išvykti iš VVG teritorijos. VVG teritorijoje darbo jėgos mobilumas
yra nedidelis, didėja nedarbas, jis ypač didelis moterų tarpe. Moterys moka daug įvairių amatų,
tačiau neturi galimybių gebėjimus naudingai realizuoti. Jų teigimu padėtį galėtų pagerinti kaimo
gyventojų perorientavimas nuo žemės ūkio prie alternatyvios veiklos: tautinio paveldo amatų,
kaimo turizmo ar kitų paslaugų. Rajono atokiose kaimo vietovėse egzistuoja didesnis nedarbas,
kuris daugiau paliečia menką profesinį pasirengimą, vaikus auginančias moteris, jaunimą (22 pav.).

Jaunimo iki 25 m. galimybės įsidarbinti
savivaldybės teritorijoje

2,2

Moterų galimybės įsidarbinti
savivaldybės teritorijoje

2,6

Užimtumas (galimybės įsidarbinti
savivaldybės teritorijoje)

2,6

Socialinė rajono gyventojų
diferenciacija (gyvenimo lygio
skirtumas)

2,8

Jaunimo iki 40 m. išvykimas iš rajono

2,8
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22 pav. VVG teritorijos žmogiškųjų išteklių ir vietos darbo rinkos įvertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.

Didelė moterų dalis teigė, kad kaimo moterų diskriminaciją darbo rinkoje galėtų sumažinti
lankstesnės darbo valandos, viešojo transporto darbo gerinimas kaime, galimybė tam tikrus darbus
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atlikti namuose, vaikų darželių steigimas. Moterys teigė, kad kaime nėra sąlygų kaimo moterų
saviraiškai, prastos laisvalaikio užimtumo galimybės, paplitęs smurtas šeimoje, daug šeimyninių
problemų

sukelia

priklausomybės

ligų

paplitimas

kaime.

Trūksta

socialinių

paslaugų,

bendruomeninių centrų, kur galėtų save realizuoti.
Respondentų VVG teritorijos kultūrinio paveldo būklės ir gamtinės aplinkos įvertinimas
pateiktas 23 pav. Vietos gyventojai pasisako už iniciatyvas tausoti ir puoselėti turimą kultūros
paveldą, gamtos išteklius. Rajonas pasižymi gražia ir patrauklia gamta, VVG teritorijoje kultūros
paveldo yra labai daug, kuris gali būti sėkmingai panaudotos kaimo vietovių rekreacinei ir kultūros
funkcijai plėtoti. Kultūros paveldo vertė ir gausa sudaro rajone palankias sąlygas plėtoti pažintinį ir
kultūros turizmą. Rajone yra skatinama turizmo plėtra, yra svarbu atskleisti rajono turizmo visas
plėtros galimybes, kurias, savo ruožtu, lemia aktyvus vietos gyventojų įtraukimas į perspektyvią
veiklą.

2,9

Miškai

2,7

Vandens telkinių švara
Architektūrinio ir istorinio paveldo objektų
rajone būklė

2,7

0

1

2

3

4

5

23 pav. VVG teritorijos kultūrinio paveldo būklės ir gamtinės aplinkos įvertinimas
Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys.

VVG teritorijos gyventojų apklausos rezultatai leido nustatyti opiausias VVG teritorijos
problemas (47 lentelė).
47 lentelė. Respondentų įvardintos pačios opiausios problemos jų gyvenamojoje vietovėje
Eil.
Nr.
1.

Problema
Prasta vandens ir nuotekų valymo sistemų kokybė kelia grėsmę gyventojų
sveikatai.
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2.
3.
4.
5.
6.

Prasta kelių būklė daro neigiamą įtaką gyventojų gyvenimo kokybei ir verslo
plėtrai. Blogas kelių, gatvių apšvietimas neužtikrina gyventojų saugumo.
VVG teritorijoje žemas verslumo lygis, didelė bedarbystė, žemos gyventojų
pajamos, kas blogina VVG teritorijos gyventojų gyvenimo kokybę.
Apleista ir nepritaikyta viešiems poreikiams VVG teritorijos viešoji
infrastruktūra.
Bendruomenės, kultūros, įvairių daugiafunkcinių centrų trūkumas, silpna
materialinė bazė.
Jaunimui, moterims ir kitiems gyventojams
nėra sudarytos tinkamos
laisvalaikio ir užimtumo sąlygos. Trūksta parkų, poilsio zonų, sporto aikštynų ir
kitų viešųjų erdvių pritaikytų poilsiui ir užimtumui.

2
3
4
5
6

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys

Problemų sprendimui respondentai siūlė priemones: geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų šalinimo tinklų plėtra bei modernizavimas, atnaujinti ir geriau prižiūrėti vietinius kelius,
gerinti viešųjų teritorijų apšvietimą, skatinti tradicinių ir netradicinių verslų ir amatų plėtrą rajone,
sutvarkyti VVG teritorijos viešąją infrastruktūrą ją pritaikant gyventojų poreikiams, skatinti
bendruomeniškumą ir kt. (48 lentelė).
48 lentelė. Respondentų svarbiausios vietos plėtros priemonės
Priemonė

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų plėtra bei
modernizavimas, geriamojo vandens kokybės gerinimas.
Atnaujinti ir geriau prižiūrėti vietinius kelius, gerinti viešųjų teritorijų
apšvietimą
Renovuoti
socialinės
infrastruktūros
objektus
seniūnijose
(kultūros,
bendruomenės namus, mokyklą, med. punktą ir kt.). Nenaudojamus
visuomeninės paskirties pastatus panaudoti visuomenės poreikiams.
Ugdyti rajono žmonių, ypač jaunimo ir moterų, verslumą. Skatinti verslo plėtrą
VVG teritorijoje, kurti darbo vietas.
Skatinti tradicinių ir netradicinių verslų ir amatų plėtrą rajone.
Plėtoti įvairias turizmo paslaugas labiau išnaudojant rajono kraštovaizdžio
patrauklumą ir kultūros paveldą.
Stiprinti pilietiškumą, bendruomeniškumą ir ryšius tarp krašto bendruomenių,
kuriant bendruomenių daugiafunkcinius centrus, stiprinant jų materialinę bazę.
Sutvarkyti VVG teritorijos viešąją infrastruktūrą ją pritaikant gyventojų
poreikiams.
Plėtoti pramogų ir laisvalaikio organizavimo paslaugas.
Puoselėti vietos kultūros tradicijas, šventes ir papročius, siekiant išsaugoti krašto
savitumą.
Pritaikyti architektūrinį ir istorinį paveldą viešiesiems poreikiams tenkinti.
Plėtoti paslaugas vienišiems vyresnio amžiaus ir/arba su negalia žmonėms.

Vieta
pagal
svarbą
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Šaltinis: Anketinės apklausos duomenys .
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5.3. VVG atstovaujamos teritorijos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės

objektyvi

Surinkta

statistinė

informacija,

išryškėję

kaimo

gyventojų

poreikiai buvo

svarstomi kaimo bendruomenių, seniūnijų susirinkimuose, apibendrinti ir identifikuoti. Kiekvienos
seniūnijos kaimo gyventojai atliko savo teritorijos SSGG, pristatydami savo teritoriją, kaimo
bendruomenių
sprendimui.

nuveiktus
Visų

rajono

darbus,

gyventojų problemas ir pasiūlymus,

kaimiškose

seniūnijose

VVG

organizavo

galimus projektus jų
susitikimus su seniūnijų

gyventojais.
VVG strategijos rengimo darbo grupės atliko kaimiškosios teritorijos situacijos analizę,
sudarė SSGG (49 lentelė), numatė viziją, prioritetus bei priemones. Strategijos projektą VVG 2009
06 11 pateikė viešam svarstymui ir tvirtinimui konferencijoje, kurios metu buvo pristatytas
parengtas Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos projektas. Projektui

pritarė visos kaimo

bendruomenės.
49 lentelė. VVG teritorijos SSGG
Stiprybės
Rajono teritoriją kerta krašto kelias, jungiantis
Vilnių su Daugpiliu (Latvijos Respublika), ir
geležinkelis, einantis iš Varšuvos per Vilnių į
Sankt Peterburgą. Tankus rajoninių kelių tinklas.

Silpnybės
Prasta vietinių kelių būklė. Kaimo vietovėse didelė
dalis vietinio susisiekimo maršrutų sudaro labai
prastos kokybės žvyrkeliai, tiltai.

Gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai sudaro
sąlygas kurti ir vystyti aktyvaus poilsio,
ekologinio turizmo, kultūrinio, etninio ir kaimo
turizmo produktus.
Nederlingos žemės sąlygoja netradicinių verslų
vystymą.
VVG teritorijoje formuojasi alternatyvių veiklų kaimo turizmo, amatų, paslaugų, kitų smulkių
verslų sektorius.
Dideli vandens plotai, yra sąlygos vystyti
žuvininkystei
Išvystyta medienos, vaistų bei medicininių
priemonių gamybos, maisto, siuvimo pramonė.
Rajone daug tradicinių masinių renginių ir
švenčių, formuojamas patrauklus krašto įvaizdis.
Daugiafunkcinė gyventojų sudėtis sudaro
pagrindą ekonominiams ir kultūriniams ryšiams
su užsienio šalimis.
Kaimo amatų ir verslų tradicijos.

Dalis VVG teritorijos gyvenviečių neturi nuotėkų
valymo įrenginių, nuotėkinės sistemai reikalingas
atnaujinimas ir modernizavimas.

Kaimo bendruomenių išvystymas, jų plėtros
galimybės.

Prastas paslaugų įmonių tinklas seniūnijose, kaimo
vietovėje.
Santykinai žemas rajono gyventojų, ypač kaimo
vietovėse, verslumo lygis, trūksta pirminio kapitalo
verslui pradėti.
Mažas ūkių dydis, jų investicinis pajėgumas, mažai
naudojamas šiuolaikinės technologijos.
Silpnai išvystyta žemės ūkio produkcijos perdirbimo
pramonė
Neišvystyta turizmo informacinė sistema, turistinių
trasų ir pakelės objektų tinklas.
Trūksta apgyvendinimo paslaugas teikiančių
objektų.
Ribota vietinė rinka, žema gyventojų perkamoji
galia, ypač kaimo vietovėse, stabdo smulkaus ir
vidutinio verslo plėtrą.
Neišplėtota viešoji infrastruktūra: trūksta parkų,
viešojo poilsio zonų ir kt.
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Galimybės
Atnaujinti kaimo vietovės infrastruktūrą,
padidinant gyvenamosios vietovės patrauklumą,
gerinant gyvenimo sąlygas gyventojams.
Modernizuoti gyvenviečių vandentiekio ir
nuotekų sistemas.
Turizmo paslaugų plėtra.
Atkurti paveldą pritaikant jį turizmo plėtrai.
Netradicinės žemės ūkio veiklos skatinimas.
Ekologiškos žemės ūkio produkcijos gamyba,
perdirbimas ir prekyba.
Žemės ūkio produkcijos perdirbimo įmonių
steigimas ir vietinės rinkos suformavimas.
Aktyvus bendruomenių dalyvavimas viešųjų
paslaugų teikimo srityje.
Nevyriausybinių organizacijų skatinimas
iniciatyvų skatinimas.

Pritaikyti nenaudojamus pastatus vietos
poreikiams.

Aukštas nedarbo lygis seniūnijose, mažos
įsidarbinimo galimybės. Pramonės koncentracija
miestuose.
Socialinių pašalpų sistema neskatina bedarbių
ieškotis darbo, sudaro sąlygas tapti išlaikytiniais.
Žmonių nusivylimas esama ekonomine padėtimi.
Nepakankamai vykdoma sveikatos profilaktinė
priežiūra. Prasta asmens sveikatos priežiūros įstaigų
materialinė bazė, ypač kaimo vietovėse, trūksta
bendros praktikos gydytojų, stomatologų ir kt.
Trūksta Dienos centrų žmonėms su negalia,
socialinės rizikos šeimų vaikams.
Bloga kultūros, švietimo, sporto įstaigų materialinė
bazė.
Trūksta šiuolaikiniškų sporto, poilsio objektų,
esamus reikalinga modernizuoti.
Didelis probleminių šeimų, jų vaikų skaičius.
Pasyvi visuomenė, jaunimo socialinės atskirties
didėjimas, prasta motyvacija aktyviai veiklai.
Rajone nėra sukurta vieninga interneto paslaugų
teikimo sistema.
Neišplėtota atliekų tvarkymo sistema.
Grėsmės
Nepakankamas Vyriausybės dėmesys atokiems
rajonams, kas skatina VVG teritorijos ekonominį ir
socialinį atsilikimą, didina regionų atskirtį
Kelių būklės blogėjimas darys įtakos pramonės,
turizmo plėtrai.
Nepakankami finansiniai resursai neleis smulkiems
kaimo verslininkams pasinaudoti ES parama.
Trumpas turizmo sezonas, prastos galimybės
pasiūlyti platų ne sezono paslaugų asortimentą.
Kvalifikuotų specialistų migracija į didmiesčius,
užsienį.
Nepalankios demografinės tendencijos- mažėjantis
gyventojų gimstamumas, gyventojų senėjimas.
Senstantys gyventojai, didėjantis socialinių paslaugų
poreikis.
Didėjant nedarbo lygiui galimas darbo vietų
mažėjimas socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Gali padaugėti asocialių šeimų, jose auginamų
vaikų.
Socialinės rizikos grupių asmenų migracijos
didėjimas iš rajono centro į kaimiškąsias seniūnijas.
Dėl nepakankamo finansavimo svarbių kultūros
paveldo nykimas.
Nykstančios etnokultūrinės tradicijos ir vertybės
užleis vietą masinei kultūrai.
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6. VIZIJA, MISIJA IR PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS

6.1. Vizija, misija
Socialinę ekonominę situaciją ir kaimo gyventojų poreikius apibendrinanti SSGG analizė
padėjo VVG įvertinti esamą padėtį rajone bei numatyti viziją.
VVG svarstytoje vizijoje numatyta ne tik įsivaizduojama kaimo ateitis, bet įvertintos ir
realios jos įgyvendinimo galimybės.
Vizijos kūrimo procese dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai. Visi siūlymai buvo atidžiai
nagrinėjami aptariant kiekvieną aspektą. VVG ir bendruomenių atstovų bendro darbo išdavoje buvo
suderinta visiems priimtina Švenčionių r. kaimo vietovių vizija.
VIZIJA - Švenčionių rajono kaimo gyventojai pasieks subalansuotą materialinių ir
dvasinių poreikių tenkinimą. Pagerėjus ekonominei situacijai, išaugus gyventojų pajamoms,
sutvirtėjus bendruomenei ir šeimai, kaimo žmonės gyvens patogiau, turtingiau, prasmingiau.
Patogiau,

Nes pagerės VVG teritorijos inžinerinė
infrastruktūra, kuri įtakos kokybišką
geriamo vandens tiekimą, nuotekų
valymą, mažins gamtos užterštumą,
kokybiškesnės ir lengviau prieinamos
taps medicinos, švietimo bei socialinės
paslaugos.

Švenčionių r. kaimo
vietovių žmonės
gyvens

Prasmingiau,

Turtingiau,

„Nes didės VVG teritorijos gyventojų kultūrinis
lygis, poreikiai ir motyvacija,
pilietinis
aktyvumas,
žmonės
aktyviai
dalyvaus
visuomeniniame gyvenime, turiningai leis
laisvalaikį įrengtose kultūros, sporto ir gamtos
rekreacinėse erdvėse“.

Nes, be žemės ūkio šakos, bus plėtojami
alternatyvūs kaimo verslai, ypač kaimo
turizmas, didės užimtumas, gyventojų
grynosios pajamos, kils pragyvenimo lygis ir
žmogiškasis orumas.
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VVG stengiasi surasti šiuolaikinius aktualių problemų sprendimo būdus, įvertinant kaimo
gyventojų problemas ir realizuojant jų lūkesčius. Daugelis numatytų veiklų yra naujoviškos
pasirinktoje teritorijoje.
VVG vaidmenį Švenčionių rajono kaimo vietovių plėtros procese apibrėžia jos suformuluota
misija.
MISIJA

-

VVG

„Švenčionių

partnerystė“-efektyviai

veikianti,

nuolat

besimokanti

organizacija, savo veiklą grindžianti lygiaverčio bendradarbiavimo su visomis kaimo plėtroje
dalyvaujančiomis institucijomis ir kaimo bendruomenėmis. VVG siekia pagerinti gyvenimo kokybę
Švenčionių rajono kaimo vietovėse, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką kaime, ugdant gyventojų
verslumą, stiprinant bendruomenių įtaką ir padedant įgyvendinti vietos iniciatyvas.
Visi VVG strateginiai sprendimai ir įgyvendinimo priemonės buvo derinamos su vietos
gyventojų bei juos atstovaujančių organizacijų siūlymais ir koreguotos remiantis konsultavimo metu
surinktomis preliminariai numatomų rengti projektų idėjomis.

6.2. Strategijos prioritetų, priemonių aprašymas, veiklos sritys

VVG, remdami
analize, ir apsvarsčiusi
sritis.

atlikta vietovės ekonomine, socialine studija, gyventojų poreikių, SSGG
kartu su vietos bendruomene suformulavo prioritetus, priemones ir veiklos

Prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas: tikslai, numatomas poveikis ir kt.

pateikiama 50 lentelėje. 51 lentelėje pateikiamas prioritetų, priemonių tinkamos finansuoti išlaidos,
paramos intensyvumas, paramos gavėjų tinkamumo kriterijai, veiklos sritys, projektų idėjos ir kt.
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50 lentelė. Strategijos prioritetų, priemonių tikslai bei numatomas poveikis
I PRIORITETAS. VVG TERITORIJOS VERSLŲ ĮVAIRINIMAS IR UŽIMTUMO
GERINIMAS
Prioriteto tikslas - remti verslo kūrimąsi ir plėtrą, sukuriantį naujas darbo vietas ir veiklas bei
papildomų pajamų šaltinius VVG teritorijoje.
Numatomas poveikis – didės kaimo gyventojų verslų įvairovė, bus sukuriamos papildomos
darbo vietos, didės pridėtinė vertė ir kaimo gyventojų pajamos, kils pragyvenimo lygis. Gerės
gyventojų ekonominė, socialinė padėtis, sumažės atskirtis tarp miesto ir kaimo.
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
Priemonės tikslas - Kurti ir modernizuoti mikroįmones VVG teritorijoje, skatinant kaimo
gyventojų, ypač jaunimo ir moterų, verslumą.
Numatomas priemonės poveikis – bus sukurtos naujos arba modernizuotos jau veikiančios
mikroįmonės. Išlaikytos esamos ir sukurtos naujos darbo vietos kaimo gyventojams, padidintas
gyventojų užimtumas plėtojant alternatyvias ūkio veiklas kaime.
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Priemonės tikslas - didinti vietos gyventojų pajamas ir užimtumą, plėtojant kaimo turizmą
VVG teritorijoje.
Numatomas priemonės poveikis – bus įsteigtos naujos arba modernizuotos veikiančios
kaimo turizmo sodybos, pagerės gyventojų užimtumas sukuriant naujas darbo vietas, padidės jų
pajamos. Bus padidintas kaimo turizmo paslaugų patrauklumas, pagerinta rekreacinė aplinkos
infrastruktūra, išsaugotos ir atgaivintos kaimo paveldo ir kulinarinio paveldo vertybės.
II PRIORITETAS. VVG TERITORIJOS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA SIEKIANT
GERINTI GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĘ
Prioriteto tikslas – kurti patrauklią aplinką, skatinančią gyventi ir dirbti VVG teritorijoje
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių
amatų plėtra
Priemonės tikslas - rekonstruoti, atnaujinti pastatus, pritaikant juos bendruomenės poreikius
atitinkančiai daugiafunkciniai paskirčiai
Numatomas priemonės poveikis – bus renovuoti visuomeninės paskirties objektai, įkurti
daugiafunkciniai visuomeninės paskirties centrai. Juose įsikurs kaimo bendruomenės.
Įkurtuose
centruose bus teikiamos įvairios socialinės paslaugos. Ypatingas dėmesys bus skiriamas galimybe
naudotis sukurta baze neįgaliesiems, jaunimui, moterims. Pagerės VVG teritorijos organizacijų
veikla, sustiprės jų materialinė bazė. Bus sustiprinta vietos partnerystė, sustiprės kaimo
bendruomenės veikla sprendžiant kaimo gyventojų problemas.
Bus įkurti amatų centrai, kuriuose
bus atgaivinami ir išsaugomi tradiciniai amatai. VVG
teritorijos jaunimas ir visi VVG teritorijos gyventojai turės galimybę susipažinti su krašto amatais,
bus apmokomi amatų verslo.
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas
Priemonės tikslas - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti VVG teritorijos vietovėse.
Numatomas prioriteto poveikis - bus sutvarkytos VVG teritorijos viešosios erdvės, išsaugoti
kultūrinio kraštovaizdžio komponentai, sutvarkyti privažiavimai. Bus įrengtos prieigos prie vandens
telkinių, sutvarkyti parkai, poilsio zonos,
sporto aikštynai.
VVG teritorijos tikslinės grupės:
jaunimas, moterys, neįgalieji ir kt. turės galimybę naudotis sporto baze, kelti sveikatingumą ir
turiningai praleisti laisvalaikį, plėsis jų bendravimo galimybės.
Bus atnaujintos arba naujai įrengtos vandens gerinimo, geležies šalinimo, nuotekų tvarkymo
sistemos.
Bus aprūpintas didesnis VVG teritorijos gyventojų skaičius centralizuotai tiekiamu
kokybišku geriamu vandeniu, sutvarkytas nuotekų surinkimas ir išvalymas. Sumažinta gamtos tarša,
naudojant kokybišką vandenį pagerės gyventojų sveikatingumas.
Bus išsaugotas vietovės identitetas, padidintas vietovės patrauklumas.
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51 lentelė. Detalus prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas
I PRIORITETAS. VVG TERITORIJOS VERSLŲ ĮVAIRINIMAS IR UŽIMTUMO GERINIMAS
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Gamybinių ir kitų, būtinų projekto įgyvendinimui, pastatų ir (ar) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą, kai
darbai atliekami ūkio būdu pagal ŽŪM patvirtintus normatyvinius įkainius
2. Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas
3. Verslo infrastruktūros kūrimas (apšvietimas, privažiavimas, kanalizacijos sistema, kt.)
4. Interneto svetainės sukūrimas
5. Bendrosios išlaidos
6. Projekto viešinimo išlaidos
Paramos intensyvumas: iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 100 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
Visiems pareiškėjams:
1. Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t.y. kaime, miestelyje, mieste iki 6000 gyventojų
2. Pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų.
Mikroįmonei:
1. Mikroįmonė turi būti įregistruota ir veikianti kaimo vietovėje, t.y. vietovėje iki 6000 gyventojų ir užsiimti ne žemės ūkio veikla
2. ne mažiau kaip vienas mikroįmonės darbuotojas turi būti reikiamos kvalifikacijos arba įsipareigoti išklausyti mokymo programą bei pateikti tai
patvirtinantį sertifikatą iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
3. Ne mažiau kaip 50 proc. mikroįmonės darbuotojų turi būti nuolatiniai kaimo gyventojai.
Kaimo gyventojui:
1. Pareiškėjas turi būti reikiamos kvalifikacijos arba įsipareigoti išklausyti mokymo programą bei pateikti tai patvirtinantį sertifikatą iki paskutinio
mokėjimo prašymo pateikimo datos
2. Pareiškėjas kaimo vietovėje turi užsiimti konkrečia, projekte numatyta alternatyvia arba ne žemės ūkio veikla, mažiausiai dvejus pastaruosius
metus iki paraiškos pateikimo bei vykdyti šio verslo finansinę atskaitomybę arba įsipareigoti vykdyti finansinę atskaitomybę nuo paraiškos paramai
pateikimo datos
3. Pareiškėjas turi turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos, numatytos projekte, pažymėjimą, jei tai numato projekte numatytą veiklą
reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai.
Naudos ir kokybės projektų kriterijai:
1. Pareiškėjas nėra gavęs investicinės paramos iš kitų ES fondų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
2. Sukuriamų darbo vietų skaičius
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3. Projektas įgyvendinamas mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje ir (arba) probleminėje VVG teritorijoje
4. Pareiškėjas yra mikroįmonė arba fizinis asmuo, registruota ir veikianti kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos
pateikimo
5. Projektas, kurio vidinė grąžos norma yra didesnė, lyginant su kitais pateiktais projektais.
Veiklos sritis
Projektų idėjos
Paramos gavėjai
1.1.1. Ne žemės ūkio veiklos mikroįmonių
1)pelno siekiantys projektai, ne žemės ūkio 1. pelno siekianti mikroįmonė, galinti užsiimti
plėtra
veiklos produktų gamybai ir paslaugų teikimui, gamybine ir (arba) komercine veikla;
išskyrus
neremiamas
ekonomines
veiklas, 2. kaimo gyventojas.
nurodytas Paslaugų žemės ūkiui, kurioms
taikoma pelno mokesčio lengvata, sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.
1K-313 ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
programos priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra
įgyvendinimo taisyklių išvardintas neremiamas
ekonomines veiklas ir produktus.
2) Kiti
1.1.2. Ne žemės ūkio veiklos paslaugų
1)pelno siekiantys projektai, ne žemės ūkio 1. pelno siekianti mikroįmonė, galinti užsiimti
mikroįmonių modernizavimas
veiklos produktų gamybai ir paslaugų teikimui, gamybine ir (arba) komercine veikla;
išskyrus
neremiamas
ekonomines
veiklas, 2. kaimo gyventojas.
nurodytas Paslaugų žemės ūkiui, kurioms
taikoma pelno mokesčio lengvata, sąraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.
1K-313 ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
programos priemonės „ Verslo kūrimas ir plėtra
įgyvendinimo taisyklių išvardintas neremiamas
ekonomines veiklas ir produktus.
2) Kiti
1.1.3. Amatų centrų plėtra
1) pelno siekiantys projektai, skirti kalvystės,
1. pelno siekianti mikroįmonė, galinti užsiimti
medžio, keramikos, tekstilės, tautinių drabužių,
gamybine ir (arba) komercine veikla;
kulinarinio paveldo ir kt. amatų centrų įkūrimui, 2. kaimo gyventojas.
renovavimui, įrangos įsigijimui
2) pelno siekiantys projektai, tradiciniams
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amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų
gaminiais, įskaitant tradicinių amatų
prekyviečių įrengimą
3) Kiti
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Projekto reikmėms skirtų pastatų ir (arba) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medžiagų įsigijimą, kai darbai atliekami ūkio
būdu, pagal ŽŪM patvirtintus normatyvinius įkainius
2. Naujos technikos, technologinių įrengimų, įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas
3. infrastruktūros kūrimas:
3.1. verslo infrastruktūros (apšvietimas, privažiavimas, kanalizacijos sistema, t.t.);
3.2. nedidelio masto informacinės infrastruktūros (informaciniai stendai, turistinių vietų nuorodos, kt.);
3.3. rekreacinės infrastruktūros (prieiga prie gamtos objektų, nedidelio masto apgyvendinimo paslaugos, pakrančių sutvarkymas, kt.);
4. Kaimo turizmo paslaugų teikimo rinkodara, plėtra (Interneto svetainės sukūrimas, kt.)
5. Bendrosios išlaidos
6. Projekto viešinimo išlaidos
Paramos intensyvumas: iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 100 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
1. Pareiškėjas turi turėti reikiamą kvalifikaciją arba įsipareigoti baigti specializuotus mokymo kursus bei pateikti tai patvirtinantį pažymėjimą iki
paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo datos.
2. Pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų
3. Projekto vykdytojas turi turėti verslo liudijimą arba individualios veiklos, numatytos projekte, pažymėjimą
4. Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t.y. kaime, miestelyje, mieste iki 6000 gyventojų
5. Naujai kuriamos kaimo turizmo sodybos plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,7 ha (šis kriterijus taikomas tiktai naujai kuriamoms kaimo turizmo
sodyboms)
6. Įgyvendinus investicijas kaimo turizmo sektoriuje, numerių skaičius apgyvendinamosiose patalpose privalo neviršyti Turizmo įstatyme nustatyto
skaičiaus
Naudos ir kokybės projektų kriterijai:
1. pareiškėjas nėra gavęs Bendrijos investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
2. Pareiškėjas vykdo ekonominę ir (arba) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo
3. Pareiškėjas yra ūkininkas iki 40 metų amžiaus
4. Sukuriama tradicinė sodyba, puoselėjanti kaimo architektūrą, kulinarinį paveldą
6. Projekte numatyta įdiegti inovaciją
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7. Projektas įgyvendinamas šalia turizmo maršrutų
8. Projektas, kurio vidinė grąžos norma yra didesnė ir (arba) pagal kitus ŽŪM nustatytus kriterijus.
Veiklos sritis
Projektų idėjos
1.2.1.Kaimo turizmo kūrimas ir plėtra, įskaitant 1) pelno siekiantys projektai, kaimo turizmo
amatų plėtrą kaimo turizmo sodybose.
sodybų kūrimas;
2) pelno siekiantys projektai , veikiančių kaimo
turizmo sodybų plėtra
3) pelno siekiantys projektai , amatų plėtra
kaimo turizmo sodybose
1.2.2. Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas 1) pelno siekiantys projektai, stovyklaviečių
ir plėtra.
įrengimas
2) pelno siekiantys projektai, stovyklaviečių
plėtra

Paramos gavėjai
1. Ūkininkas.
2. Kaimo gyventojas.

1. Ūkininkas.
2. Kaimo gyventojas.

II PRIORITETAS. VVG TERITORIJOS ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA SIEKIANT GERINTI GYVENTOJŲ GYVENIMO KOKYBĘ
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Darbų ir paslaugų pirkimo
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės
technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu
5. Daugiamečių augalų įsigijimo
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo
Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui: iki 500 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus
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4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų)
5. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius
6. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės
7. Pareiškėjo projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas
8. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis
Naudos ir kokybės projektų kriterijai:
1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones
2. Pareiškėjas – kaimo bendruomenė
3. Projektas, stiprinantis kaimo socialinius ryšius
4. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius
5. Remontuojant visuomeninės paskirties pastatus/patalpas numatomas įrengti įvažiavimas neįgaliesiems
6. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas
Veiklos sritis
Projektų idėjos
Paramos gavėjai
2.1.1.Kaimo bendruomenių
1) projektai, skirti bendruomenių patalpų ir
1. kaimo bendruomenė
pastatų rekonstravimas
bendruomenės namų rekonstravimui, įrangos įsigijimui, 2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
gerovės sutvarkymui
viešieji juridiniai asmenys
2) projektai, skirti pastatų pritaikymui daugiafunkcinei
3. savivaldybės institucijos
paskirčiai, įvairių socialinių paslaugų teikimui (išskyrus Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
einamąjį remontą)
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
3) kiti
2.1.2. Viešųjų juridinių
1) projektai, skirti kultūros centrų, bibliotekų, religinių
1. kaimo bendruomenė
asmenų pastatų
bendruomenių ir kt. pastatų ir patalpų rekonstravimui
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
rekonstravimas
2) projektai, nukreipti minėtos paskirties objektų
viešieji juridiniai asmenys
pritaikymui kaimo gyventojų tikslinių grupių poreikių
3. savivaldybės institucijos
tenkinimui (išskyrus einamąjį remontą)
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
3) Kiti
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
2.2.3. Krašto tradicinių amatų 1) projektai, skirti kalvystės, medžio, keramikos,
1. kaimo bendruomenė
centrų kūrimas
tekstilės, tautinių drabužių, kulinarinio paveldo ir kt.
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
amatų centrų įkūrimui, rekonstravimui, įrangos
viešieji juridiniai asmenys
įsigijimui
3. savivaldybės institucijos
2) projektai, skirti iniciatyvų rėmimui, tradiciniams
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais,
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą
3) Kiti
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2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Darbų ir paslaugų pirkimo
2. Statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės
technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu
5. Daugiamečių augalų įsigijimo
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo laikotarpiu
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu projektu, pirkimo
Paramos intensyvumas: iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų
Maksimali paramos suma 1 projektui – iki 690 tūkst. Lt
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai:
1. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus
2. Pareiškėjas yra registruotas ir/arba veikia kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų
3. Pareiškėjo projektas atitinka strategijos prioriteto ir priemonės, pagal kurią teikiamas projektas, tikslus
4. Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje (vietovėje, kurioje gyvena iki 6 tūkst. gyventojų)
5. Projektas, drenažo sistemų įrengimu ir (arba) atnaujinimu, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimu ir (arba)
atnaujinimu, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse iki 300 gyventojų
6. Projektas, vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimu ir (arba) atnaujinimu, gali būti įgyvendinamas kaimo vietovėse iki 500
gyventojų
7. Pareiškėjo projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės
8. Pareiškėjo projekte pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas
9. Pareiškėjo projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei viešai prieinama vieta, turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą
10. Pareiškėjo projektas yra viešojo pobūdžio (ne pelno), teikia visuomeninę naudą, tenkina viešuosius poreikius
11. Pareiškėjo projekte numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas kitų EB fondų lėšomis
Naudos ir kokybės projektų kriterijai:
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1. Pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal strategijoje numatytas priemones
2. Projekto rezultatai atitinka tikslinių grupių poreikius
3. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra novatoriškas
4. Projekto rezultatai turi teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį
5. Projekto rezultatai mažina regionų plėtros skirtumus
6. Projekto rezultatais naudosis didesnis gyventojų skaičius
7. Projekto rezultatai daro teigiamą poveikį aplinkai
8. Projektas, kurio rezultatais naudosis didesnis kaimo gyventojų skaičius
9.Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai (prisideda savanorišku darbu)
Veiklos sritis
2.2.1. Visuomeninės
paskirties viešųjų ir
kultūrinio kraštovaizdžio
komponentų sutvarkymas
ir įrengimas verslo
sąlygų gerinimui,
turiningo laisvalaikio
praleidimui

Projektų idėjos
1) projektai, skirti visuomeninės paskirties objektų teritorijų
sutvarkymui: turgaus aikščių, kapinių teritorijų sutvarkymui
ir kt.
2) projektai, skirti poilsio ir pramogų aikščių įrengimui,
parkų, poilsio zonų, prieigų prie vandens telkinių,
stovyklaviečių įrengimui ir sutvarkymui
3) projektai, skirti kultūrinio kraštovaizdžio komponentų
išsaugojimui, privažiavimų sutvarkymui
4) projektai, skirti atliekų perkrovimo aikštelių įrengimui
4) Kiti

Paramos gavėjai
1. kaimo bendruomenė
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
viešieji juridiniai asmenys
3. savivaldybės institucijos
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).

2.2.2. Geriamojo vandens
sistemų renovavimas ir
įrengimas

1) projektai, skirti geriamojo vandens tiekimo sistemų
įrengimui
2) projektai, skirti veikiančių geriamojo vandens tiekimo
sistemų renovavimui
3) projektai, skirti vandens geležies šalinimo sistemų
įrengimui ir atnaujinimui

1. kaimo bendruomenė
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
viešieji juridiniai asmenys
3. savivaldybės institucijos
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).

2.2.3. Nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir
įrengimas

1) projektai, skirti nuotekų tvarkymo sistemų įrengimui
2) projektai, skirti veikiančių nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimui

1. kaimo bendruomenė
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
viešieji juridiniai asmenys
3. savivaldybės institucijos
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
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savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
2.3.4. Įvairių sporto šakų
žaidimo aikštynų, sporto
salių, žaidimo aikštelių
įrengimas ir
rekonstrukcija

2.4.5. Viešųjų teritorijų
apšvietimo gerinimas

1) projektai, skirti futbolo, krepšinio, tinklinio aikštynų
įrengimui ir sporto salių rekonstrukcijai, inventoriaus
įsigijimui
2) projektai, skirti sporto aikštynų, sporto salių pritaikymui
tikslinėms grupėms: jaunimui, neįgaliesiems, moterims,
pagyvenusiems žmonių ir kt.
3) projektai, skirti vaikų žaidimo aikštelių įrengimui ir
sutvarkymui
1) projektai, skirti saugomo įrangos įsigijimui, montavimui
2) projektai, skirti viešųjų VVG teritorijos žmonių sueigos
vietų apšvietimo gerinimui ir kt.

1. kaimo bendruomenė
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
viešieji juridiniai asmenys
3. savivaldybės institucijos
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
1. kaimo bendruomenė
2. kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys
viešieji juridiniai asmenys
3. savivaldybės institucijos
Pareiškėjas gali teikti vietos projekto paraišką
savarankiškai arba kartu su partneriu (-iais).
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52 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimo rodikliai
Eil.
Nr.
1.

1.1
1.2
1.3.
1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Rodiklis
Parengta ir įgyvendinta projektų pagal KPP 3 krypties
„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos
įvairinimas“ priemones
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Kaimų atnaujinimas ir plėtra
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų
rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros
gerinimas
Paramos gavėjų skaičius pagal KPP 3 krypties „Gyvenimo
kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“
priemones
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Kaimų atnaujinimas ir plėtra
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų
rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros
gerinimas
Paramos suma vietos projektams pagal KPP 3 krypties
„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos
įvairinimas“ priemones
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Kaimų atnaujinimas ir plėtra
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų
rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros
gerinimas
Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo
atnaujinimo vietos projektai
Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius
Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius
Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio
komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių skaičius
Sukurtų darbo vietų skaičius :
Sukurtų darbo vietų vyrams
Sukurtų darbo vietų moterims
Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims
Vietos projektų pobūdis (proc.):
- pelno
– ne pelno
Įkurta amatų centrų
Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais,
skaičius (procentais nuo visų VVG teritorijos gyventojų)

Matavimo
vnt.
Vnt.

Kiekis

Vnt.
Vnt.

5
10

Vnt.

14

Vnt.

27

Vnt.

56

Vnt.
Vnt.

5
10

Vnt.

14

Vnt.

27

Lt

6 590 200

Lt
Lt

400 000
600 000

Lt

1 410 800

Lt

4 179 400

Skaičius

47

Vnt.
Vnt.
Vnt.

14
3
19 (iš jų – 2
vandentvarkos
projektai)
15
10
5
5

Vnt.
Skaičius
Skaičius
Skaičius
Proc.

Vnt.
Skaičius,
proc.
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7. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS
7.1. Strategijos įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas

VVG bus atsakinga už strategijos įgyvendinimą. Strategijos įgyvendinimą VVG organizuos
pagal šiuos norminius dokumentus: „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader
plėtros strategijų įgyvendinimas”,
„Kaimo

atnaujinimas

ir

metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės

plėtra“ įgyvendinimo

administravimo

taisyklėmis.

Vadovaudamasi minėtais dokumentai VVG numatė strategijos įgyvendinimo planą:

strategijos

įgyvendinimo etapus, finansinį planą,

(Leader

jo pagrindimą,

metodu)

strategijos įgyvendinimo priežiūros ir

vertinimo sistema.
Strategijos įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas. VVG strategiją planuoja įgyvendinti
nuo 2010 m. pagal strategijos įgyvendinimo etapus: parengiamasis; vietos projektų atrankos ir
įgyvendinimo

organizavimo; strategijos administravimo; strategijos įgyvendinimo

viešinimo

(53

lentelė).
VVG

strategijos įgyvendinimo laikotarpiu numato skelbti 5 kvietimus teikti vietos projektų

paraiškas. 2014-2015 m. rugsėjo VVG skiria projektams užbaigti ir atsiskaityti už jų įgyvendinimą.
Projektų įgyvendinimo laikotarpiu priimamos vietos projektų ataskaitos, vertinami vietos pareiškėjų
pateikti mokėjimo prašymai. VVG teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM strategijos
įgyvendinimo ataskaitas bei mokėjimo prašymus
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53 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimo etapai

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.

Metai
Ketvirčiai
Pasirengiamasis etapas
Viešųjų pirkimų organizavimas
Strategijos įgyvendinimą administruojančių
asmenų atranka ir įdarbinimas
Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas
dokumentacijos rengimas ir suderinimas su
NMA prie ŽŪM
Vietos projektų atranka ir vertinimas ir
įgyvendinimo organizavimas
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas
skelbimas
1 kvietimo skelbimas: Visos I, II prioritetų
priemones
2 kvietimo skelbimas: Visos I, II prioritetų
priemones
3 kvietimo skelbimas: Visos I, II prioritetų
priemones
4 kvietimo skelbimas: Visos I, II prioritetų
priemones
5 kvietimo skelbimas: Visos I, II prioritetų
priemones
Vietos projektų vertinimas
Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas
Vietos projektų vykdytojų mokėjimo
prašymų vertinimas
Vietos projektų patikrų organizavimas
Ataskaitų rengimas ir teikimas NMA
Mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas
NMA

1

2010
2 3

X
X

X

X

X

4

X

1

2011
2 3

4

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3

4

1

X

X

X

X

X

X

X

X

2014
2 3

4

1

2015
2 3

4

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
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VVG
personalas.

per

parengiamąjį

etapą

suformuos

strategijos įgyvendinimą administruosiantį

Parengs visą reikiamą strategijos įgyvendinimo dokumentaciją, kurioje bus pateikta

visa informacija, kurią turi žinoti vietos projektų pareiškėjai: prioritetai ir priemonės,
skelbiamas kvietimas, kvietimo suma,

kuriems

pareiškėjų tinkamumo kriterijai, tinkamos finansuoti išlaidos

ir kt.
VVG numato nuolat aktyvinti ir konsultuoti potencialius vietos projektų pareiškėjus ir
projektų vykdytojus. VVG vykdys viešinimo veiksmus: surengs
seminarus

seniūnijose,

kuriuose

kaimo

gyventojai bei kaimo

susitikimus,

informacinius

organizacijų

atstovai bus

supažindinami su LEADER metodo galimybėmis, parengta strategija. VVG pateiks visą reikiamą
informaciją,

potencialiems

administravimo klausimais.

projektų

teikėjams

vietos

projektų

rengimo,

įgyvendinimo

ir

VVG atliks strategijos įgyvendinimo administravimo funkciją, bet ir

konsultuos vietos projektų pareiškėją, bus organizuojami mokymai potencialių vietos projektų
vykdytojų aktyvumui skatinti ir įgūdžiams ugdyti, teiks konsultacijas potencialiems paraiškų
teikėjams rengiant projektus, juos įgyvendinant.
Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo organizavimo etape VVG skelbs kvietimus teikti
vietos projektų paraiškas, atliks vietos projektų vertinimą.
Vietos projektų atrankos ir tvirtinimo procedūra pateikta 24 pav.

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

129

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija
VIETOS PROJEKTŲ (VP) ATRANKOS IR TVIRTINIMO PROCEDŪRA
Avanso mokėjimas VVG

NMA
Pavyzdinę dokumentaciją rengia NMA

Kvietimo teikti VP dokumentacijos rengimas ir tvirtinimas

Galutinę dokumentaciją rengia ir tvirtina
VVG prieš tai suderinusi su NMA

Kvietimo teikti VP skelbimas
VP paraiškų rinkimas
VP paraiškų administracinės atitikties vertinimas (kai taikoma)

VVG

VP paraiškų prioritetiškumo vertinimas (kai taikoma)
Tinkamumo skirti lėšas VP įgyvendinti vertinimas
Vertinimo ataskaitų rengimas ir teikimas VVG valdymo organui ir NMA
Sprendimo skirti lėšas VP įgyvendinti priėmimas

VVG, dalyvaujant NMA atstovui
veto teisėmis

Sprendimo skirti lėšas VP įgyvendinti
tvirtinimas

NMA

24 pav. Projektų atranka ir tvirtinimas
Už vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų kokybę bus atsakinga VVG, VVG paskirs
vietos projektų paraiškų vertintojus, kurie įvertinę vietos projektų paraiškas parengs vietos projektų
paraiškų vertinimo ataskaitas ir teiks jas VVG valdymo organui. Sprendimą dėl lėšų vietos projektui
įgyvendinti skyrimo

priims VVG valdymo

organas.

Šis sprendimas įsigalios jį patvirtinus

Agentūrai. Įsigaliojus sprendimui dėl lėšų vietos projektui įgyvendinimo skyrimo, VVG dalyvaus
trišalių sutarčių sudaryme, derins vietos projektų vykdytojų pirkimo, įnašų natūra tinkamumo
dokumentus ir atliks kitas procedūras nurodytas 25 pav.
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VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROCEDŪRA
Trišalių VP vykdymo sutarčių sudarymas

VVG, NMA, VP vykdytojas

VP vykdytojų pirkimo dokumentų išankstinis derinimas

VVG

VP vykdytojų pirkimų vykdymas, VP viešinimas, mokėjimo prašymų
(MP) pildymas ir teikimas

VP vykdytojas

Įnašo natūra pripažinimas tinkamu VP vykdytojo nuosavu indėliu
VP vykdytojų MP rinkimas
VVG

VP vykdytojų MP administracinės atitikties vertinimas
VP vykdytojų MP perdavi mas į NMA centrą

NMA

VP vykdytojų MP tinkamumo vertinimas ir lėšų pervedimas

VP vykdytojas

VP įgyvendinimo ataskaitų rengimas

VVG

VP įgyvendinimo rinkimas ir vertinimas

VVG, NMA
VP patikros

25 pav. Vietos projektų įgyvendinimas
Vadovaudamasi
įgyvendinimo

ataskaitas:

minėtais

norminiais

ketvertines

ir

dokumentai

galutinę

VVG

strategijos

teiks

įgyvendinimo

Agentūrai
ataskaitą.

strategijos
Galutinė

strategijos įgyvendinimo ataskaita VVG pateiks tik baigus įgyvendinti strategiją, t.y baigus
įgyvendinti visus vietos projektus.
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7.2. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas

Strategijos įgyvendinimo finansinis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos kaimo 20072013 metų plėtros programos priemonių aprašymais ir jų priedais, 2007 12 12 Žemės ūkio ministro
Nr. 3D-549 įsakymu patvirtintomis atrankos taisyklėmis „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“
priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, 2007 12 11 Žemės ūkio ministro Nr. 3D-544
įsakymu patvirtinta

„Paramos skyrimo vietos plėtros strategijoms įgyvendinti tvarka ir paramos

dydžio skaičiavimo metodika pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą“, ir
atsižvelgiant į vietos gyventojų poreikius.

Pagal minėtus dokumentus strategijos įgyvendinimui yra

numatyta 7 940 000 Lt parama, iš kurių 1 349 800 Lt VVG

skyrė vietos plėtros strategijos

įgyvendinimo administravimo išlaidoms (tame tarpe yra ir viešinimo išlaidos).
VVG, vadovaudamasi aukščiau išvardintais dokumentais ir KPP krypties „Gyvenimo
kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonės „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ reikalavimų, Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijoje skyrė 5 590 200 Lt, 85 proc. lėšų,
numatytų „Kaimų atnaujinimo ir plėtros“ vietos projektams finansuoti.
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijoje finansinių išteklių paskirstymas pagal prioritetus,
finansavimo šaltinius parodytas finansiniame plane 54 lentelėje.
54 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos įgyvendinimo finansinis planas
Eil.
Nr.

1.

1.1.
1.2.

2

2.1.

Finansavimo šaltiniai
Paramos lėšos, Lt
Projektų
vykdytojų įnašas,
Lt
VVG teritorijos verslų įvairinimas ir užimtumo gerinimas 1 000 000 Lt,15 proc.
2 000 000
1000 000
1000 000
I. PRIORITETAS. VVG
TERITORIJOS VERSLŲ
ĮVAIRINIMAS IR UŽIMTUMO
GERINIMAS
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir
800 000
400 000
400 000
plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos
1 200 000
600 000
600 000
skatinimas
Kaimų atnaujinimas 5 590 200 Lt, 85 proc.
II PRIORITETAS. VVG
TERITORIJOS ATNAUJINIMAS IR
6 211 334
5 590 200
621 134
PLĖTRA SIEKIANT GERINTI
GYVENTOJŲ GYVENIMO
KOKYBĘ
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties
1 567 556
1 410 800
156 756
Prioritetai

Projektų
vertė, Lt
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2.2.
3.
5.

6.

pastatų rekonstrukcija ir atnaujinimas,
tradicinių amatų plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių
infrastruktūros gerinimas
Iš viso projektų įgyvendinimui:
Išlaidos, susijusios su vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo
administravimu, 17 proc. (tame tarpe
viešinimo išlaidos)
IŠ VISO:

4 643 778

4 179 400

464 378

8 211 334

6 590 200

1 621 134

1 349 800

1 349 800

-

9 561 134

7 940 000

1 621 134

Finansiniame plane lėšų paskirstymas atitinka ir gyventojų poreikius, kadangi didelė dalis
apklaustų gyventojų pagrindine gyvenamosios vietovės problema laiko neišplėtotą infrastruktūrą
(prastą pastatų, vandens tiekimo ir nuotekų sistemų, viešųjų erdvių ir pan. būklę).
VVG pelno nesiekiantiems projektams finansuos 90 proc. projekto vertės iš paramos lėšų, o
10 proc. sudarys privatus įnašas. Pelno siekiančių projektų vertė iš paramos lėšų bus finansuojama
50 proc., kitą lėšų dalį turės padengti pareiškėjas iš savų privačių lėšų.
Strategijos įgyvendinimo išlaidos yra realios, parama yra būtina, nes be jos strategija
negalėtų būti įgyvendinta tokia pat apimtimi, per tą patį laikotarpį ir tokios pat kokybės.
Vadovaudamasi pateiktu finansiniu planu VVG organizuos strategijos įgyvendinimą pagal
numatytus prioritetus ir jų priemones.
Paramos lėšų strategijai įgyvendinti poreikį VVG planuoja gauti pagal numatytą poreikio
planą, kuris pateiktas 55 lentelėje.
55 lentelė. Paramos lėšų strategijai įgyvendinti poreikis pagal metus
Eil.
Nr.

1.

2.

3.

Tinkamų
finansuoti
išlaidų
kategorijos
pavadini mas
Išlaidos vietos
plėtros strategiją
atitinkantiems
vietos
projektams
finansuoti
Išlaidos,
susijusios su
vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo
administravimu
IŠ VISO:

Tinkamos
finansuoti
išlaidos iš
viso, Lt

2010

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal metus, Lt
2011
2012
2013
2014

1 090 200

2015

6 590 200

1000000

1500000

1500000

1500000

1 349 800

230 000

230 000

230 000

230 000

230 000

199 800

7 940 000

1 230 000

1 730 000

1 730 000

1 730 000

1 320 200

199 800
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VVG administracinį personalą suformuos tik gavusi finansinę paramą išlaidoms susijusios
su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimu.

7.3. Strategijos įgyvendinimo priežiūra bei vertinimas

Strategijos įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo sistema užtikrina sklandų
strategijos

įgyvendinimą,

įgyvendinimo

kuri

apima

priežiūros organizavimą.

vietos

projektų

atrankos

procedūras

Priežiūros tikslas - pasiekti

ir kokybišką
bei strategijos

strategijos įgyvendinimo

efektyvumą ir teigiamą jos poveikį VVG teritorijos plėtrai.
Atsižvelgiant į strategijos tikslus, uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir specifiką, VVG
numatė programos įgyvendinimo kontrolės formą, periodiškumą, rodiklius. Pradėjus įgyvendinti
strategiją, bus sudarytas strategijos įgyvendinimo
vadovas,

priežiūros komitetas, kuriam vadovaus projekto

parengtas strategijos įgyvendinimo priežiūros planas. Jame bus pateikiama strategijos

vykdymo plano eiga, kurioje matysis priemonės įgyvendinimo pradžia ir pabaiga, atsakingi
asmenys. Pagal minėtus rodiklius, projekto vadovas ir kiti atsakingi už strategijos įgyvendinimą
asmenys, vykdys strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir, nustatytais terminais, teiks ataskaitą VVG
valdybai. Komiteto nariai organizuos savo darbą vadovaudamiesi parengtu ir VVG valdybos
patvirtintu

komiteto

darbo

reglamentu.

Strategijos

įgyvendinimo

priežiūros komitetas stebės

strategijos įgyvendinimo eigą, teiks pasiūlymus strategijos įgyvendinimo procesui tobulinti.
Strategijos įgyvendinimo vertinimas bus vykdomas siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti
strategijoje numatyti tikslai ir strategijos įgyvendinimo rodikliai, kurie atitinka strategijos tikslus.
Įgyvendinant strategiją bus sukurta priežiūros sistema, kuri leis:


kontroliuoti ir užtikrinti kokybišką strategijos įgyvendinimo eigą;



nustatyti atsakomybę už strategijos vykdymą;



atlikti strategijos koregavimą pasikeitus socialinei-ekonominei situacijai ar įvykus

kitiems jai įtakos turintiems pokyčiams;


skleisti gerąją patirtį ir užtikrinti strategijos poveikio sklaidą visiems rajono gyventojams.
Komitetas

vykdydamas

strategijos

įgyvendinimo

priežiūrą

vadovausis

strategijos

įgyvendinimo planu bei strategijos įgyvendinimo rodikliais (56 lentelė).
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56 lentelė. Strategijos įgyvendinimo priežiūros rodikliai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
13.

14.

15.
16.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
18.
19.
20.
21.
22.

Rodiklio pavadinimas

Mato vnt.

Paskelbta kvietimų teikti vietos projektų paraiškas
Pateikta paraiškų strategijai įgyvendinti
Pateiktų paraiškų pasiskirstymas pagal strategijos prioritetus,
priemones ir veiklos sritis
Pateiktų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė
Pasirašyta sutarčių su projektų įgyvendintojais:
Pasirašytų sutarčių vertė
Paramos gavėja

kartai
vnt.
vnt./proc.
tūkst.Lt
vnt.
tūkst.Lt
skaičius/proc.

Atmesta paraiškų
Atmestų paraiškų
Įsisavinta strategijos įgyvendinimo lėšų
Įgyvendinta projektų
- pelno projektai
-ne pelno projektai
Įgyvendintų projektų finansinė vertė
- pelno projektai
-ne pelno projektai
Numatytas kofinansavimas:

piniginiu įnašu;

nekilnojamu turtu;

savanorišku darbu.
Faktinės kofinansavimo apimtys:

piniginiu įnašu;

nekilnojamu turtu;

savanorišku darbu.
Suteikta konsultacijų potencialiems projektų pareiškėjams/projektų
vykdytojams
Įkurta amatų centrų
Sukurta iš viso darbo vietų:
Vyrams
Moterims
Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims
Atnaujinta ir įrengta bendruomenės patalpų/visuomeninės paskirties
pastatų
Atnaujinta ir įrengta viešųjų erdvių/objektų
Atnaujinta ir išsaugota kaimo kraštovaizdžio komponentų
Kaimo gyventojai, kurie naudojasi projektų rezultatais
Kaimai (kaimo vietovės), kuriose vykdomi projektai

Vietos

projektų

vykdytojai periodiškai teiks

VVG

ataskaitas bei mokėjimo prašymus. VVG atliks vykdomų
patikras vietoje.

vnt./proc.
tūkst. Lt
Lt/proc.
skaičius/proc.
Vnt./proc.
Vnt./proc.
Tūkst. Lt
Tūkst. Lt
Tūkst. Lt
Tūkst. Lt
Vertė tūkst. Lt
Žm.val./vertė tūkst. Lt
Tūkst. Lt
Vertė tūkst. Lt
Žm.val./vertė tūkst. Lt
skaičius
skaičius
Skaičius
Skaičius/proc.
Skaičius/proc.
Skaičius/proc.
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius

valdybai projekto

įgyvendinimo

vietos projektų planines ir neplanines

Ataskaitą po kiekvieno patikrinimo bus teikiama VVG valdybai.

VVG teiks

Agentūrai strategijos įgyvendinimo ataskaitas.
.
Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“

135

Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija

8. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMAS, DAUGIASEKTORIŠKUMAS

Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ yra naujos savivaldos
įgyvendinimo

Lietuvoje

pradininkė.

Ji

pirmoji dalyvavo

įgyvendinant

Baltijos

šalių

kaimo

bendruomenių partnerystės programą, parengė ir įgyvendino Švenčionių rajono skurdo ir socialinės
atskirties mažinimo strategija 2002-2003 m. Švenčionių rajono partnerystės grupės pagrindu buvo
įsteigta Švenčionių rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“, kuri tęsė pradėtą veiklą,
parengė ir įgyvendino 2006-2008 m. bandomąją

integruotą kaimo plėtros strategiją. VVG,

pasinaudodama ankstesne patirtimi tobulino parengtą 2006 - 2008 m. strategiją ir parengė Vietos
plėtros 2009-2014 metų strategiją.

Švenčionių rajono partnerystės grupė, vėliau - Švenčionių

rajono vietos veiklos grupė „Švenčionių partnerystė“ jau nuo 2000 m. šalyje naudoja novatoriškas
strategijos

rengimo

ir įgyvendinimo

idėjas,

kurios grindžiamos

vienu pagrindiniu LEADER

principu „iš apačios į viršų“.
Naujoviškumas apsprendžia tai, kad sudaromos sąlygos iniciatyvoms „iš apačios į viršų“,
įtraukiant į kaimo problemų sprendimą

vietos gyventojus. Šalyje veikusi strateginio planavimo

sistema buvo ir yra grindžiama principu „iš viršaus į apačią“. Strateginiai planai rengiami rajono
administracijos darbuotojų, jų turinį apsprendžia raj. sav. Tarybos politinės nuostatos.
VVG, rengdama Vietos plėtros 2009-2014 metų
gyventojais.

Taikant

partnerystės

principą,

buvo

strategiją, daug konsultavosi su vietos
apjungti valdžios

nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių atstovai

ir patys

institucijų,

verslo

ir

kaimo žmonės aktualioms

kaimo problemoms spręsti. Buvo skatinama vietos iniciatyva ir įvairių kaimo plėtros dalyvių
partnerystė, siekiant kelti jų gyvenamosios vietovės žmonių gyvenimo kokybę bei ekonominę
gerovę. Pastarieji ne tik išsakė vietovės problemas ir poreikius, bet ir patys rengė strategiją, numatė
priemones, kurios yra svarbiausios jų gyvenamojoje vietovėje. Tai suteikė galimybes įgyti naujos
patirties ir netradiciškai pažvelgti į „senų“ problemų sprendimą. Naujoviškumui priskiriamas ir
VVG strateginio

planavimo

objektas. Strateginiai planai buvo rengiami rajono savivaldybė,

regionų, ūkio šakų mastu. Kaimas, miestai iki 6000 gyventojų nebuvo socialinės, ekonominės
analizės ir strateginio planavimo objektu. Tokia įsivyravusi praktika didino socialinę atskirtį tarp
didmiesčių

ir

periferinių

vietovių.

VVG

strategijoje

išlaikytas

VVG

teritorijos vientisumas

ekonominiu, socialiniu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu. Prie naujoviškumo, reikėtų priskirti ir
strategijos turinio sandara. Tik Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijoje reikia įvertinti VVG, kaip
organizacijos gebėjimus vykdyti produktyvią veiklą, o pačioje strateginėje dalyje nenumatomos
konkrečios priemonės ir vietovės, kur jos bus įgyvendintos. Mūsų manymu, tai racionalu, nes
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„gimdoma intriga“ iki pat strategijos įgyvendinimo pabaigos. Kiekviename kvietime lieka galimybė
visiems pretendentams teikti paraiškas ir pretenduoti į paramą. Tai motyvuoja vietos organizacijas
ir fizinius asmenis dalyvauti strategijos įgyvendinimo procese.
Naujoviškumas pasireiškia ir integruotame požiūryje į vietos klausimų sprendimą. Kaip
buvo minėta, pirmoji strategija net ir buvo pavadinta „ integruota bandomoji strategija“. VVG siekė,
strategijos įgyvendinimas užtikrintų ne vienos krypties, o daugiasektorinę vietos plėtrą, kuri

kad

užtikrintų

pagerinti socialinius, kultūrinius, aplinkosauginius, infrastruktūros ir kitus išsiaiškintus

vietos gyventojų plėtros poreikius. Vietos gyventojai ieško būdų pritaikyti gyvenamąją aplinką
daugiafunkcinei veiklai, kur sėkmingai galėtų būti vykdoma ūkinė veikla ir sudarytos tinkamos
gyventojų gyvenimo sąlygos.
Naujoviškumas - naujų sprendinių konkrečios teritorijos poreikiams patenkinti suradimas.
Parengta strategija sudaro prielaidą ir novatoriškumo priemonių įgyvendinimui VVG teritorijoje.
Visų pirma, tai

naujų sprendinių

VVG

teritorijos poreikiams patenkinti suradimas. Strategijoje

bus įgyvndinamos priemonės, kurios nebuvo įtrauktos į kitas plėtros strategijos priemones.
Rengiant strategiją pateiktos originalios ir novatoriškos projektų idėjos. Ruošiamasi teikti projektus:
- Įsteigti „Menų fermą“, kuri teiks verslo ir kaimo bendruomenės. Bendras sumanymas,
palaikomas seniūnijos. Rezultatas - viso rajono amatininkų ir menininkų darbų nuolat veikianti
ekspozicija, amatų demonstravimas (naujos darbo vietos) , edukaciniai projektai, kaimo žmonių
vakaronės.
- Kaimo pirties ir skalbyklos įrengimas – inicijuoja kaimo bendruomenė, palaiko seniūnija.
-

Bitininkystės ir žvakių iš vaško gamybos demonstravimo ir mokymo centro įkūrimas

Adutiškyje – verslininko projektas, jei ne programa, jis net nebandytų rengti - Leader paskatino!
-

Labanoro miestelio turgaus, poilsio ir pramogų aikštės įrengimas - verslo, seniūnijos ir

Kaimo bendruomenes bendras projektas - naujas partnerystes variantas!
-

prieigų prie vandens telkinių sutvarkymo projektai – susipažinę su programos reikalavimais,

kaimo žmonės patys imasi raginti žemėtvarkos specialistus tvarkyti žemės nuosavybes dokumentus.
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategija turi integruotą požiūrį ir aprėpia daugiasektorinę
veiklą. Rekonstruojant visuomeninės paskirties pastatus, numatoma pritaikyti juos bendruomenės
sueigos renginių organizavimui,

jaunimo sveikatingumo ir sporto sąlygų gerinimui, kultūrinės

veiklos organizavimui ir kitoms tikslinėms paskirtims. Tų pačių nuostatų numatoma prisilaikyti
gerinant viešąją infrastruktūrą, išsaugojant kultūros paveldą, skatinant verslo plėtrą.
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9. STRATEGIJOS ATITIKTIS EB HORIZONTALIOSIOS SRITIMS

Strategijos prioritetai atspindi pagrindines kaimo plėtros kryptis, kurios turi daug tarpusavio
sąlyčio taškų. Vienas iš prioritetus jungiančių aspektų yra keturios bendrosios (horizontalaus
lygmens) sritys: darnus vystymasis, lygių galimybių, regioninės plėtros ir informacinės visuomenės
kūrimas.

Strategija atitinka Europos Sąjungos numatytas struktūrinės paramos panaudojimo

horizontaliąsias sritis.
Strategijos indėlis įgyvendinant ES horizontaliuosius prioritetus išsamiau pateiktas 57
lentelėje.
57 lentelė. Vietos plėtros strategijos atitiktis ES horizontaliosioms sritims
ES
horizontaliosios
sritys

Strategijos atitikimo pagrindimas
Darnus vystymasis suprantamas kaip ekonomikos, socialinės plėtros ir
aplinkos apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų
tarpusavio priklausomybę bei numatomas įgyvendinimo pasekmes. Darnus
vystymasis lemia lanksčią, žiniomis grindžiamą ekonomiką, demokratiją,
teisingumą ir socialinę sanglaudą, aplinkos apsaugą ir išmintingą išteklių

Darnus

vartojimą - kad būtų sudarytos ilgalaikės sąlygos žmogaus gyvenimo

vystymasis

kokybei gerinti ir visuomenės pažangai.
Tai suprasdama ir to siekdama, VVG strategijoje numatė priemones,
kurios

turės teigiamą poveikį darniam vystymuisi VVG teritorijoje.

Strategija prisidės prie

kultūrinio, socialinio ir ekonominio VVG teritorijos

augimo, prie aplinkosaugos ir gamtos išteklių prieinamumo. Strategija
tenkina dabartinius plėtros poreikius, kartu nepažeisdama ateities kartų
poreikių įgyvendinimo galimybių.
Lietuvoje pasiekta pažanga įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybe.
Tačiau daugelis darbo rinkos rodiklių (nedarbo, skurdo lygis, vertikalioji ir
Lygios

horizontalioji darbo rinkos segregacija, gaunamas atlygis už darbą) rodo,

galimybės

kad praktikoje vyrų ir moterų padėtis skiriasi.
Strategija parengta atsižvelgiant į lygias galimybes, užtikrinant visų
norinčių vyrų ir moterų dalyvavimą strategijos rengime.
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numatyti prioritetai,

priemonės turės teigiamą poveikį lygių galimybių

plėtrai. Strategijos įgyvendinimas sieks užtikrinti lygias galimybes visiems
žmonėms, visų pirma socialiai atskirtoms grupėms, pasinaudoti naujomis
plėtros teikiamomis galimybėmis: galimybe naudotis fizine infrastruktūra,
tobulinti įgūdžius ir įgyti naujų, gauti kitą tiesioginę ar netiesioginę pagalbą
siekiant išlikti aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo dalyviais ar jais
tapti. Lyčių lygybės įsigalėjimas bus naudojamas kaip priemonė įgyvendinti
moterų ir vyrų bei kitų tradiciškai diskriminuojamų socialinių grupių lygias
galimybes visose remiamose srityse. To pasiekti padės lygių galimybių
principo laikymasis investuojant pagal visas strategijos prioritetines kryptis,
bus skatinama jų integracija į pilnavertį gyvenimą, mažinant socialinęekonominę atskirtį.
Šios strategijos įgyvendinimas remsis Lietuvos nacionalinės regionų
plėtros

politikos suformuluotomis veiklos kryptimis.

Regioninis plėtros

strategijos aspektas yra integruotas į bendrą VVG plėtros viziją, strategijos
prioritetus,
įgyvendinimas

priemones,
turės

jų

teigiamą

tikslus.

Strategijoje

įtaką

numatytų

regioninei plėtrai.

VVG

priemonių
teritorija

patenka į Vilniaus apskrities administracines ribas ir yra jos sudėtinė dalis.
VVG formuluojant strategijos prioritetus, priemones, o vėliau atliekant
Regioninė plėtra

projektų atranką, VVG atsižvelgs į regioninę plėtros politiką, kaimiškųjų
probleminių teritorijų poreikius. Regioninį plėtros strategijos aspektą padės
užtikrinti ir tai, jog įgyvendinant

strategiją, vietos ir regioniniai partneriai

aktyviai įsitrauktų į investicijų planavimo ir įgyvendinimo procesą bei
padėtų jas nukreipti tokiu būdu, jog jos geriausiai atitiktų vietos poreikius ir
potencialą,

efektyviau prisidėtų prie šios strategijos tikslų įgyvendinimo.

Įgyvendinus strategiją VVG teritorijoje bus sudarytos galimybės plėtoti
palankią socialinę, ekonominę ir kultūrinę aplinką, kuri turės teigiamą
poveikį bendrai regioninei plėtrai.
Siekiant žinių visuomenės, labai svarbus aspektas yra spartus ir pigus
žinių sklidimas, kuriam sąlygas geriausiai sudaro efektyvus informacinių ir
Informacinė

ryšių

technologijų (IRT) naudojimas.

Informacinės visuomenės plėtros

visuomenė

pobūdis lemia platų galimą investavimą į kaimo plėtrą.
Strategijoje VVG numatė priemones viešųjų pastatų atnaujinimui ir
pritaikymui visuomenės poreikiams.

Informacinei visuomenei teks svarbus

vaidmuo padedant įgyvendinti šios strategijos tikslus. Kaimo bendruomenių
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centruose bus sudarytos galimybės šių patalpų lankytojams užtikrinti
galimybę naudotis viešuoju interneto ryšiu ir gauti
paslaugas,

didinti

neįgaliesiems.

prieinamumą

Įgyvendinant

informacinę visuomenę

-

kaimiškųjų

strategija

-

vietovių
pagrindinis

kitas informacijos
gyventojams
siekis

ir

plėtojant

padidinti bendrą naudojimosi IRT lygį bei

sumažinti skaitmeninę skirtį.
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10. VIETOS PLĖTROS 2009 - 2014 METŲ STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS IR
PAPILDOMUMAS KPP, KITIEMS NACIONALINIAMS IR REGIONINIAMS
STRATEGINIAMS DOKUMENTAMS

Strategija
savivaldybės

derinant

parengta

strateginio

planavimo

ir

papildant

dokumentus.

nacionalinius,
Strategijoje

Vilniaus
numatyti

regiono,

Švenčionių

prioritetai,

priemonės

atitinka bei papildo minėtų dokumentų prioritetus bei tikslus, priemones. Įgyvendinus strategijoje
numatytus prioritetus, priemones ji prisidės prie Valstybės ilgalaikės raidos, Lietuvos ūkio
(ekonomikos) plėtros iki 2015 m., Nacionalinės darnaus vystymosi, Regioninės politikos iki 2013
m. strategijų prioritetų bei jų tikslų įgyvendinimo, kurie numatyti šiuose strateginio planavimo
dokumentuose:
1) Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą LR Seimo 2002 m. lapkričio 12 d.
nutarimu Nr. IX-1187;
2) Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategiją, patvirtintą LR Vyriausybės
2002 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 853;
3) Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją (2003 m.);
4) Regioninės politikos iki 2013 m. strategiją (2005 m.);
5) Lietuvos

ES

įgyvendinančias

struktūrinių
Sanglaudos

fondų

panaudojimo

skatinimo,

2007-2013

Ekonomikos

m.

augimo,

strategiją

Žmogiškųjų

ir

ją

išteklių

plėtros veiksmų programas;
6) Lietuvos 2007–2013 metų kaimo plėtros strategiją bei Lietuvos kaimo plėtros 2007 –
2013 m. programą;
7) Vilniaus regiono plėtros planu 2007-2013 m.;
8) Švenčionių rajono plėtros strateginiu planu iki 2010 m.
Parengta strategija atitinka Europos Regioninį Plėtros Fondą, kuris remia urbanistinės
aplinkos,

bendruomeninės

urbanistinės

infrastruktūros

gerinimą,

viešosios

infrastruktūros

paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtra

ir

(esančių viešųjų

pastatų, kultūros centrų, ir t.t.), modernizavimą ir pritaikymą kaimo vietovėse, bendruomeninių,
universalių daugiafunkcinių centrų skatinimą kaimo

vietovėse,

institucijų,

teikiančių socialines

paslaugas, modernizavimą ir įkūrimą. Pagal šį fondą remiamos tos pačios veiklos sritys, tie patys
pareiškėjai, numatytas tos pačios apimties paramos dydis ir programos vieną

kitą papildo ir

užtikrina tęstinumą vietos ir regioninėje plėtroje.
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Europos sanglaudos fondas remia nuotekų tinklo, geriamo vandens tiekimo tinklo įrengimą
ir tvarkymą.

Rengiant strategiją atliktais tyrimais nustatyta, kad minėtos problemos VVG

teritorijoje yra pačios aktualiausios ir jų sprendimui turi būti panaudojamos ne tik strategijai
įgyvendinti skirtos lėšos, bet ir kitų fondų, t.y. Europos sanglaudos fondas, regioninį plėtros fondą
Strategija bus derinama ir su Europos žuvininkystės fondu, kai Švenčionių r. sav įsikūrusi
žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė rengs Žuvininkystės regiono 2009-2013 metų vietos
plėtros strategiją, ŽRVVG ir VVG strategijų lygmeniu bus nustatyta takoskyra tarp remiamų
veiklos sričių.
Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės suderintos ir atitinka 2007-2013 metų Lietuvos
kaimo plėtros programos (KPP) 3 krypties „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir kaimo
ekonomikos įvairinimas“ priemonės: parama verslo kūrimui ir plėtrai, kaimo turizmo veiklos
skatinimas,

kaimo

atnaujinimas ir plėtra priemonėmis ir IV krypties („LEADER metodo

įgyvendinimas“) priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“(58 lentelės).
58 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos atitiktis Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos kryptims, priemonėms
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos prioritetai,
priemonės

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013
metų programos kryptys,
priemonės

1 prioritetas. VVG teritorijos verslų įvairinimas ir užimtumo
gerinimas
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas
2 prioritetas. VVG teritorijos atnaujinimas ir plėtra siekiant
gerinti gyventojų gyvenimo kokybę
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija ir
atnaujinimas, tradicinių amatų plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių infrastruktūros gerinimas

3 kryptis „Gyvenimo kokybės
kaimo vietovėse ir kaimo
ekonomikos įvairinimas“:
- Parama verslo kūrimui ir plėtrai
- Kaimo turizmo veiklos skatinimas
- Kaimo atnaujinimas ir plėtra

Strategijoje numatyti prioritetai, priemonės atitinka minėtų krypčių tikslus, uždavinius,
priemonių aprašymus, finansinį pagrindimą, nepažeidžiant kitų KPP krypčių tikslų.
Strategijoje numatyti prioritetai,

priemonės,

veiklos sritys atitinka patvirtinto Vilniaus

regiono plėtros plano 2007-2013 m. prioritetus, tikslus. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos
pirmas prioritetas siekia ekonomikos augimo, verslų įvairinimo, darbo vietų kūrimą, kaip ir
Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m. pirmasis prioritetas. Strategijos antras prioritetas
siekia tų pačių tikslų kaip Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m.antras ir trečias prioritetai.
(59 lentelė).
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59 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos atitiktis Vilniaus regiono plėtros planui
2007-2013 m.
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos
prioritetai, priemonės
1 prioritetas. VVG teritorijos verslų
įvairinimas ir užimtumo gerinimas
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos
skatinimas
2 prioritetas. VVG teritorijos atnaujinimas ir
plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo
kokybę
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų
rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų
plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių
infrastruktūros gerinimas

Vietos plėtros 2009-2014 metų

Vilniaus regiono plėtros plano 2007-2013 m.
prioritetai
1 prioritetas. Progresyvi ir nuolat auganti
ekonomika.
1 tikslas. Verslo aplinkos gerinimas.
2 tikslas. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
skatinimas.
3 tikslas. Turizmo potencialo didinimas.
2 prioritetas. Produktyvūs ir konkurencingi
žmogiškieji ištekliai.
3 tikslas. Sporto ir kultūros infrastruktūros vystymas
ir patrauklumo didinimas.
3 prioritetas. Sveika ir kokybiška gyvenimo
aplinka.
1 tikslas. Viešųjų paslaugų kokybės gerinimas.
2 tikslas. Susisiekimo infrastruktūros gerinimas.
4 tikslas. Aplinkos infrastruktūros gerinimas
(vandentiekio, nuotekų, atliekų tvarkymo sistemų
modernizavimas).

strategija atitinka ir papildo Švenčionių rajono

plėtros

strateginį plano iki 2010 m. numatytus plėtros prioritetus, tikslus. Vietos plėtros 2009-2014 metų
strategijos pirmasis prioritetas siekia tų pačių tikslų kaip ir Švenčionių rajono

plėtros strateginiu

plano iki 2010 m antrasis prioritetas, strategijos antrasis atitinka ir siekia tų pačių tikslų kaip ir
Švenčionių rajono plėtros strateginiu plano iki 2010 m. pirmasis ir trečiasis prioritetai (60 lentelė).
60 lentelė. Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos atitiktis Švenčionių rajono plėtros
strateginiu planu iki 2010 m.
Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijos
prioritetai, priemonės

Švenčionių rajono plėtros strateginio plano iki
2010 m. prioritetai

1 prioritetas. VVG teritorijos verslų
įvairinimas ir užimtumo gerinimas
1.1 priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.2 priemonė. Kaimo turizmo veiklos
skatinimas
2 prioritetas. VVG teritorijos atnaujinimas ir
plėtra siekiant gerinti gyventojų gyvenimo
kokybę
2.1 priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų
rekonstrukcija ir atnaujinimas, tradicinių amatų
plėtra
2.2 priemonė. VVG teritorijos vietovių
infrastruktūros gerinimas

1 prioritetas. Infrastruktūros plėtra bei aplinkos
apsauga.
1 tikslas. Viešosios infrastruktūros modernizavimas ir
pritaikymas visuomeniniams poreikiams.
2 tikslas. Aplinkos kokybę gerinančių sistemų
diegimas.
2 prioritetas. Verslo ir investicijų skatinimas, darni
žemės ūkio ir kaimo plėtra.
1 tikslas. Kurti verslo plėtrai palankią aplinką, skatinti
investicijas bei didinti verslo įmonių
konkurencingumą.
2 tikslas. Vystyti rajono turizmo infrastruktūrą, plėtoti
turizmo paslaugas.
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3 tikslas. Žemės ūkio sektoriaus gebėjimas prisitaikyti
prie besikeičiančios verslo aplinkos.
4 tikslas. Ugdyti rajono gyventojų verslumą, remti
naujai steigiamas įmones, skatinti verslo kooperaciją.
5 tikslas. Tvarios kaimo bendruomenės ugdymas ir
kaimo teritorinės savivaldos ugdymas.
6 tikslas. Vystyti netradicines žemės ūkio šakas bei
alternatyvias veiklas kaime, išsaugant Švenčionių
rajono privalumus.
3 prioritetas. Žmogiškųjų išteklių ugdymas bei
tobulinimas, gyvenimo kokybės užtikrinimas.
1 tikslas. Išsaugoti ir plačiau panaudoti rajono
kultūrinį bei rekreacinį savitumą, pritaikyti saugomas
teritorijas lankymui.
2 tikslas. Informacinės visuomenės kūrimas.
3 tikslas. Aktyvių darbo rinkos priemonių taikymas,
kuriant naujas darbo vietas bei keliant darbuotojų
kvalifikaciją
4 tikslas. Socialinės infrastruktūros atnaujinimas bei
kultūrinės veiklos plėtra.
5 tikslas. Sumažinti socialinę atskirtį, išplėsti
socialinių paslaugų spektrą.
6 tikslas. Kokybiškos, visiems prieinamos ir tęstinės
švietimo sistemos sukūrimas.
7 tikslas. Sukurti socialinių ir viešųjų paslaugų teikėjų
įvairovę, gerinti paslaugų tiekimo bazę.

Strategijoje numatyti prioritetai ir priemonės yra tarpusavyje suderinti ir vieni kitus papildo.
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PRIEDAI
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Priedo pavadinimas
VVG steigiamojo susirinkimo protokolas, steigiamojo susirinkimo sutartis
VVG įstatai
Valdybos narių sąrašas
Valdybos narių gyvenimo aprašymai (CV) su priedais
Dokumento, įrodančio valdybos nario iki 25 m. amžių, kopija
Valdybos narių mokymo kursų (programų kodai 596131007 ir 596131008) baigimo
pažymėjimų kopijos
VVG narystės VVG tinkle pažymėjimas
Partnerystės sutartys su Lietuvos vietos veiklos grupėmis
Partnerystės sutartys su užsienio vietos veiklos grupėmis
VVG veiklos ir strategijos rengimą viešinimą pagrindžiantys dokumentai
Strategijos rengimo darbo grupė (sudėtis)
VVG narių dalyvavimą strategijos rengimo procese įrodanti medžiaga: dalyvių sąrašai,
susirinkimų, susitikimų protokolai, nuotraukos
Prioritetų, priemonių, veiklos sričių bei lėšų aptarimą su bendruomenių atstovais įrodanti
medžiaga
Kaimo bendruomenių skaičių savivaldybėje patvirtinanti pažyma; bendruomenių pritarimą
strategijai pagrindžiantis dokumentas
VVG atstovaujamos teritorijos žemėlapis
VVG valdybos narių pritarimai Vietos plėtros 2009-2014 metų strategijai
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