ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2015-2023 M.
KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Elektrėnai
2015 m.

2

3

TURINYS
I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI
1.
VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija
2.
VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė
3.
VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG)
4.
VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka
II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?
5.
VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
6.
VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir
EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis sritimis
7.
VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos
Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS)
III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
8.
LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas
9.
VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
10.
VPS įgyvendinimo veiksmų planas
11.
VPS finansinis planas
12.
VPS įgyvendinimo rodikliai
13.
VPS įgyvendinimo vidaus stebėsena ir valdymas
IV DALIS. PRIEDAI
1 priedas. VVG teritorijos situacijos analizei naudojama 2011 m. statistinė informacija
apie VVG teritorijos gyventojus: VVG teritorijos gyventojai ir jų pasiskirstymas pagal
amžių, lytį, gyvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį.
2 priedas. VVG teritorijos situacijos analizei naudojama 2014 m. statistinė informacija
apie VVG teritorijos gyventojus: VVG teritorijos gyventojai ir jų pasiskirstymas pagal
amžių, lytį, gyvenamąją vietovę, užimtumą, socialinę padėtį.
3 priedas. Veikiančių ūkio subjektų skaičius pagal EVRK 2
4 priedas. NEET asmenys pagal seniūnijas
5 priedas. VVG teritorijoje veikiančios NVO, dalyvavusios projektinėje veikloje
(teikusios projektus kultūros veiklos ir sporto programoms, vietos projektus)
6 priedas. VVG narių sąrašas
7 priedas. Tyrimo ataskaita
8 priedas. Verslo liudijimus įsigijusių asmenų skaičius Vilniaus apskrityje
9 priedas. Asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius Vilniaus apskrityje
I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI

Psl.
3
5
40
42
43
44
45

50
65
75
85
86
90
95

97

99
100
101
102
103
104
105

1. VVG vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir VVG misija
1.1.

Informacija apie VVG
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė (toliau – Elektrėnų VVG) įsteigta 2006 m.
Steigiamojo susirinkimo metu buvo pritarta parengtiems VVG įstatams, pasiūlyti VVG
steigėjai: po vieną atstovą iš verslo, pilietinės visuomenės ir vietos valdžios srities. Vietos
veiklos grupė Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2007 m. sausio 16 d., tą pačią dieną
buvo patvirtini ir VVG įstatai, kuriais vadovaujantis VVG pradėjo vykdyti veiklą. Elektrėnų
savivaldybės vietos veiklos grupė jungia visą Elektrėnų savivaldybės gyvenamąją vietovę,
išskyrus Elektrėnų miesto teritoriją. VVG būstinė įsikūrusi Elektrinės g. 8, Elektrėnuose.
Vietos veiklos grupės valdymo organai: visuotinis narių susirinkimas; kolegialus vietos
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veiklos grupės valdymo organas – valdyba; vienasmenis vietos veiklos grupės valdymo
organas – pirmininkas.
Aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas, kuris renka valdybą ir
tvirtina valdymo organų funkcijas. Valdybos nariai yra atsakingi, kad VVG veikla būtų
sėkminga: vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūrą, svarsto ir priima
sprendimus VPS įgyvendinimo eigos, pakeitimų ir kitais klausimais, vertina rezultatus. VVG
savo veikloje siekia skaidrumo ir atsakomybės, išlaikydama visuomenės pasitikėjimą,
skatindama NVO veiklą, stiprindama santykius su įvairiomis NVO, verslo ir vietos valdžios
įstaigomis. VVG veiklą, jos formavimą ir naujų narių priėmimą reglamentuoja įstatai.
Elektrėnų VVG jungia 44 narius: 16 pilietinės visuomenės atstovų (36 proc.), 11 verslo
atstovų (25 proc.), 3 tarybos deleguoti valdžios atstovai (7 proc.), kiti – fiziniai asmenys (32
proc.). Tarp VVG narių yra verslo ir pilietinės visuomenės atstovų iš kiekvienos seniūnijos
(Pridedamas sąrašas, Priedas Nr. 6). Pagal įstatus, vietos veiklos grupės nariu tampa asmuo,
raštu pateikęs norą tapti vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį. Tapti VVG
nariais savo atstovus gali deleguoti juridiniai asmenys, Elektrėnų savivaldybės administracija,
verslo, nevyriausybinės ir kitos organizacijos.
VVG valdyba atitinka jos sudarymui keliamus reikalavimus. VVG valdybą sudaro 13
narių:
 3 vietos valdžios atstovai (23 proc.): valdybos pirmininkė Živilė Dastikienė, Jonas
Grybauskas, Arūnas Kanapeckas;
 4 verslo atstovai (31 proc.): Saulius Girčys (UAB „Vivalsa“), Linas Sindaravičius
(ūkininkas), Inga Čizienė (individuali veikla), Rita Marcinkevičienė (ūkininkė);
 6 pilietinės visuomenės atstovai (46 proc.): Viktorija Juknevičienė (Pastrėvio
bendruomenė), Stasys Virganavičius (Kazokiškių bendruomenė), Vytas Barzdaitis
(Semeliškių bendruomenė), Silva Bielskienė (Semeliškių bendruomenė „Strėva“),
Lilija Stasiulionienė (Kietaviškių bendruomenė), Inga Sūnelaitienė (Vievio
bendruomenės centras).
Valdyboje yra 5 jauni asmenys, kurių amžius iki 40 m.: Linas Sindaravičius, Inga
Čižienė, Inga Sūnelaitienė, Viktorija Juknevičienė, Živilė Dastikienė.
Valdyboje išlaikyta lyčių pusiausvyra, t.y. moterų ir vyrų santykis sudaro 54 proc. ir 46
proc.
VPS administracijos darbuotojai:
Projektų vadovas, atsakingas už strategijos įgyvendinimą, administravimą, kontrolę ir
viešinimą.
Finansininkas, atsakingas už finansus, buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Administratorius-konsultantas, atsakingas už strategijos įgyvendinimą, administravimą,
dokumentacijos tvarkymą, vietos projektų vertinimo organizavimą ir vykdymo kontrolę,
strategijos viešinimą.
1.2.

VVG vertybės:
Lyderystė – įsipareigojimas imtis atsakomybės skatinti kitus veikti bei pasitelkus jų pagalbą
siekti bendrų užsibrėžtų tikslų.
Inovatyvumas – įsipareigojimas taikyti naujas idėjas ir naujus problemų sprendimo būdus.
Savarankiškumas – gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus ir vykdyti veiklą.
Pareigingumas – įsipareigojimas tinkamai atlikti pavestas pareigas.
Pilietiškumas – įsipareigojimas tinkamai atlikti pareigas valstybei, tautai.
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Sąžiningumas – įsipareigojimas veikti sąžiningai.
Viešumas – būti atviriems naujiems nariams, pritariantiems organizacijos vertybėms, misijai ir
veiklai.
Atskaitomybė – įsipareigojimas atsiskaityti už vykdomą veiklą, teikti įvairias ataskaitas.
Skaidrumas – įsipareigojimas informaciją apie veiklą, finansavimą pateikti viešai ir aiškiai.
Tolerancija – įsipareigojimas išklausyti skirtingas nuomones, diskutuojant, konsultuojantis
ieškoti bendrų sprendimų.
VVG veikla grindžiama pilietiniu aktyvumu, lyderyste, lygiomis galimybėmis,
atsakingumu, viešumu, skaidrumu, tolerancija, pagarba bei sąžiningumu, orientuota į
inovatyvumą ir partnerystės grupės veiklos tęstinumą.
1.3.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m.
Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorija – patraukli ir patogi gyventi,
dirbti, aktyviai ilsėtis. Aplinka palanki plėtoti viešąsias paslaugas, smulkųjį verslą bei socialinį
verslumą. Kraštas patrauklus turistams dėl gražaus gamtovaizdžio, istorijos ir kultūros
paveldo, puoselėjamų tradicijų, išplėtotų laisvalaikio, sporto, turizmo viešųjų paslaugų.

1.4.

VVG misija
Elektrėnų sav. VVG vienija nevyriausybinių organizacijų, savivaldos institucijų ir verslo
sektoriaus atstovus rengiant ir įgyvendinant Vietos plėtros strategiją, skatina VVG teritorijos
gyventojų lyderystę, socialinę įtrauktį bei gebėjimus aktyviai dalyvauti ekonominėje veikloje.
Elektrėnų sav. VVG misija – jungti įvairių socialinių grupių atstovus, kurti patrauklią ir
inovatyvią aplinką kaime, skatinti vietos gyventojų socialinį, ekonominį aktyvumą, stiprinti
bendruomeniškumą, įtraukiant įvairaus amžiaus gyventojus, ypač jaunimą į problemų
sprendimo procesus.

2. VVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių
analizė
2.1.

Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas ir identitetas

Geografinė padėtis, plotas. Elektrėnų savivaldybė įsteigta, vykdant Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų reformą. Įsteigimo data – 2000 m. kovo 19 d. (įvyko rinkimai į
savivaldybių tarybas). Teritorija suformuota iš Trakų rajono ir Kaišiadorių rajono savivaldybių
dalies teritorijų. Savivaldybės centras – Elektrėnų miestas – buvo pradėtas statyti 1960 metais,
kaip elektrinės statytojų ir darbuotojų gyvenvietė. Vardas dirbtinis, nuo žodžio elektra, suteiktas
1962 m., siekiant įamžinti tuomet didžiausią elektrinę Lietuvoje. Lietuvos istorijos instituto
duomenimis, pirmosios rašytinės žinios apie Elektrėnus – 1960 m., Vievį – 1522 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas1

1 pav. Elektrėnų savivaldybės teritorijos lyginamasis svoris Vilniaus apskrityje 2014 m.
pradžioje
Elektrėnų savivaldybė yra Vilniaus apskrityje. Teritorijos plotas – 509 km2. Ji užima 0,78
proc. Lietuvos ploto ir 5,2 proc. Vilniaus apskrities ploto (žr. 1 pav.).
VVG teritorijos administracinis suskirstymas. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos
grupės teritorija (toliau VVG) yra vientisa savivaldybių požiūriu, ją sudaro visa Elektrėnų
savivaldybės administracinė ir geografinė teritorija neįskaitant Elektrėnų miesto ploto, kuris
sudaro 21,3 km2, VVG teritorijos plotas – 487,7 km2.. Ji užima 95,8 proc. bendro savivaldybės
teritorijos ploto. VVG teritorijoje yra Vievio miestas, Semeliškių miestelis, 276 kaimai. Teritoriją
sudaro 8 seniūnijos: Elektrėnų, Vievio, Kietaviškių, Semeliškių, Pastrėvio, Kazokiškių, Beižionių
(žr. 2 pav.).2
1

Lietuvos statistikos departamentas. Oficialiosios statistikos portalas. Teritorija (žemės plotas) 2014 m.
pradžioje. http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliuanalize?portletFormName=visualization&hash=5ccd20b4-6f90-493a-83d5-7d9f06cc2dfa
Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Struktūra ir kontaktai. Valdymo
struktūros schema. Interaktyvus, peržiūrėta adresu http://elektrenai.lt/index.php?1779073384
2
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Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija. 2012.p.9. 3

2 pav. Elektrėnų sav. administracinė teritorija ir seniūnijos
Didžiausią VVG teritorijos plotą – 15 165 ha užima Vievio seniūnija, mažiausią – 1836 ha
Elektrėnų seniūnija, kadangi Elektrėnų miestas neįeina į VVG teritoriją (žr. 1 lentelė).
1 lentelė
Seniūnijų teritorijų plotai 2015 m. pradžiai
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seniūnija
Plotas, ha
Beižionių seniūnija
5140
Elektrėnų seniūnija (be Elektrėnų miesto)
1836
Gilučių seniūnija
2481
Kazokiškių seniūnija
6218
Kietaviškių seniūnija
5562
Pastrėvio seniūnija
5680
Semeliškių seniūnija
6671
Vievio seniūnija
15165
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos internetinis puslapis 4

VVG teritorijos administracinis suskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves. VVG
teritorijoje 11 proc. gyvenamųjų teritorijų sudaro viensėdžiai (vienkiemiai), maži kaimai iki 200
gyventojų 85 proc. gyvenamųjų teritorijų. Likusios VVG teritorijos gyvenamosios teritorijos tai
11 kaimų ir miestelių nuo 201 iki 1000 gyventojų bei 1 Vievio miestas iki 6 tūkst. gyventojų (2
lentelė).
2 lentelė
VVG teritorijos susiskirstymas pagal gyvenamąją vietovę
Seniūnijos
Beižionių
Elektrėnų (išskyrus Elektrėnų
miestą)

Vienkiemiai/
viensėdžiai

Kaimai iki
200 gyventojų

2
2

27
9

Kaimai ir
miesteliai nuo
201 iki 1000
gyventojų
0
1

Miesteliai nuo
1001 iki 2999
gyventojų

Miestuose nuo
3000 iki 6000
gyventojų

0
0

0
0

Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Veikla. Planavimo dokumentai.
Elektrėnų savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija. Interaktyvus, peržiūrėta adresu
http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Elektrenu-savivaldybes-strateginis-pletros-planas-20142020-m/2
4
Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Struktūra ir kontaktai. Administracija.
Interaktyvus, peržiūrėta adresu http://www.elektrenai.lt/index.php?1018368518
3
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Gilučių
Kazokiškių
Kietaviškių
Pastrėvio
Semeliškių
Vievio

0
10
1
0
4
22
1
0
0
20
2
3
23
1
0
0
33
1
0
15
65
4
0
Viso: 26
209
11
0
Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai 5

0
0
0
0
0
1
1

VVG teritorijos gyventojų skaičius pagal gyvenamąsias vietoves. Daugiausiai gyventojų
Elektrėnų VVG teritorijoje gyvena Vievio mieste ir mažuose kaimuose iki 200 gyventojų. 1 proc.
VVG teritorijos gyventojų gyvena viensėdžiuose, 61 proc. - kaimuose ir 38 proc. - Vievio mieste.
Gyventojų viensėdžiuose ir vienkiemiuose 2011-2014 m. sumažėjo 18 proc. (37 gyv.), Vievio
mieste – 4 proc. (417 gyv.), o kaimuose gyventojų padaugėjo 4 proc. (333 gyv.). Seniūnijoje
gyventojų skaičius kito įvairiai: Gilučių, Kazokiškių ir Pastrėvio seniūnijose mažėjo gyventojų
mažesniuose kaimuose iki 200 gyv., bet padaugėjo kaimuose iki 1000 gyv. (atitinkamai sumažėjo
4 proc., 3 proc., 6 proc. gyventojų, o padaugėjo 7 proc., 1 proc., 1 proc.). Kietaviškių seniūnijoje
gyventojų mažėjo kaimuose, bet padaugėjo vienkiemiuose (55 proc.). Beižionių seniūnijoje
kaimuose gyventojų padaugėjo 1 proc., tačiau vienkiemiuose mažėjo 26 proc. Vievio seniūnijoje
gyventojų kaimuose iki 200 gyv. ir kaimuose iki 1000 gyv. didėjo 3 proc., tačiau Vievio mieste
gyventojų sumažėjo beveik 8 proc., taigi galima daryti išvadą, jog gyventojai iš miesto keliasi
gyventi į užmiesčius ar kaimus (R1) (žr. 3 lentelė).
3 lentelė
Elektrėnų VVG gyventojų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietovę
Vienkiemiai/
viensėdžiai

Kaimai iki 200
gyventojų

2011
2014
2011
2014
Beižionių
127
94
37
39
Elektrėnų (išskyrus
3
405
439
Elektrėnų miestą)
Gilučių
45
46
256
246
Kazokiškių
229
223
Kietaviškių
5
11
590
582
Pastrėvio
284
267
Semeliškių
647
655
Vievio
30
22
1635
1849
Viso: 210
173
4083
4300
Šaltinis: Elektrėnų sav. seniūnijų pateikti duomenys 6

Kaimai ir
miesteliai nuo 201
iki 1000 gyventojų
2011
2014
216
219
329
350

Miesteliai nuo
1001 iki 2999
gyventojų
2011
2014
-

Miestuose nuo
3000 iki 6000
gyventojų
2011 2014
-

225
320
830
483
593
698
3694

-

5518
5518

243
324
822
488
589
775
3810

-

5101
5101

VVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos
grupės teritorija yra patogioje geografinėje padėtyje, netoli sostinės. VVG teritoriją kerta viena
judriausių magistralių Lietuvoje – A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda. VVG teritorija įsikūrusi tarp
Vilniaus ir Kauno, tad turi gerą susisiekimą su didžiausiais Lietuvos miestais. Elektrėnų VVG
geografinė padėtis yra ypač palanki ekonominei plėtrai bei logistikai – Elektrėnai išsidėstę šalia
automagistralės Vilnius - Klaipėda, nuo savivaldybės centro tik 50 km iki Vilniaus tarptautinio
oro uosto, 50 km iki automagistralės „Via-Baltica“. VVG teritorija yra tarp magistralinio kelio
A2 Vilnius – Panevėžys ir magistralinio kelio Vilnius – Gardinas. Šalia Elektrėnų savivaldybės
VVG teritorijos iš rytinės pusės eina europinis transporto koridorius Vilnius–Panevėžys–Ryga
(R2). Elektrėnų savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinėje studijoje
5

Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Interaktyvus puslapis, peržiūrėta
adresu http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#elek
6
Elektrėnų sav. seniūnijų pateikti duomenys, saugomi Elektrėnų sav. VVG būstinėje
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pateiktais duomenimis7, Elektrėnų savivaldybės susisiekimo sistemą sudaro 195 km valstybinės
reikšmės ir 645 km vietinių automobilių kelių tinklas. Visi magistraliniai, krašto keliai ir didžioji
dalis rajoninių kelių padengti asfaltbetonio danga. Vietinės reikšmės keliuose patobulintos kelių
dangos VVG teritorijoje 2011-2013 m. sudarė apie 20 proc. ir šis rodiklis yra didesnis už šalies
vidurkį (18 proc.) (R3).
Elektrėnų savivaldybės VVG teritorija – viena vandeningiausių Lietuvoje. Teka Neris,
Bražuolė, Rugtupys, Aliosa, Sukra, Spengla, Žiežmara ir Strėva. Yra apie 100 ežerų, iš jų
didžiausi – Vievis, Ilgis, Vaisietis. Be natūralių vandens telkinių, savivaldybėje gausu žmogaus
sukurtų telkinių – Elektrėnų marios (1289 ha), Pastrėvio tvenkiniai ir kt. Elektrėnų kraštas
pasižymi daugeliu puikių kraštovaizdžio vertybių – miškais, kalvomis, daugybe vandens telkinių:
ežerų, upių, tvenkinių8 (R4).
Elektrėnų VVG teritorijoje vystoma pramogų, sporto infrastruktūra, plėtojami dviračių
maršrutai, teikiamos vandens turizmo, žvejybos ir kitos paslaugos. Veikia „Speedway“ kartingo
trasa, yra įsikūręs Sostinių golfo klubas, Elektrėnų mariose vyksta buriavimo regatos, tarptautinės
vandens dviračių varžybos, vystomas medicinos turizmas: Abromiškių reabilitacijos ligoninė yra
Lietuvos medicinos turizmo klasterio narė, čia gydytis atvyksta vis daugiau žmonių ne tik iš
Lietuvos, bet ir iš užsienio.
2.2.

VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė

Rengiant Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015–2023 metų vietos plėtros
strategiją reikėjo išsiaiškinti esamą vietos socialinę – ekonominę situaciją bei gyventojų ir
organizacijų poreikius. Todėl buvo vykdoma Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės
teritorijos gyventojų poreikių analizė, kuriai buvo naudojamas kiekybinis (anketinė apklausa)
tyrimo metodas.
Kiekybinį tyrimą atliko UAB „Konsultus“ pagal 2015 m. liepos 15 d. pasirašytą sutartį
Nr. 15/07/15. Šiam tyrimui atlikti pasirinktas anketinės apklausos metodas. Šis metodas
pasirinktas naudoti dėl nesudėtingos duomenų analizės, nedidelių administravimo išlaidų
(apklausą pildo pats respondentas), standartizavimo (respondentai gauna tuos pačius galimus
atsakymo variantus) bei galimybės surasti skirtumus tarp įvairių grupių (gauta informacija leidžia
respondentus grupuoti ir vertinti skirtumus tarp grupių). Taip pat svarbu, jog anketinė apklausa
užtikrina respondentų anonimiškumą, kas sustiprina pateiktų atsakymų patikimumą. Suderinus
klausimynus 2015 m. liepos 28 d. buvo pradėtas tyrimo vykdymas.
Klausimynai skirti gyventojams, verslininkams bei ūkininkams buvo atspausdinti ir
platinami bendruomeninių organizacijų, veikiančių VVG teritorijoje, susirinkimų metu bei
seniūnijose vykdant susitikimus su VVG teritorijoje veikiančiais verslo atstovais. Jaunimo
anketinė
apklausa
buvo
patalpinta
internetiniame
puslapyje
(http://www.manoapklausa.lt/apklausa/657497563/), kurio nuoroda buvo platinama siunčiant
elektroniniu paštu VVG teritorijai priklausančių seniūnijų, mokyklų ir nevyriausybinių
organizacijų atstovams.
Tyrimo generalinę aibę sudarė VVG teritorijos gyventojai. Todėl tyrimui atlikti buvo
vykdoma netikimybinė tikslinė tiriamųjų atranka pagal pagrindinį požymį – „gyvenamoji vieta“.
Šiame tyrime naudota socialinių mokslų tyrimuose paprastai naudojama 5 proc. paklaida, kurią
naudojant gaunamas 95 proc. tikimybės lygis. Nustatyta, kad kiekybiniame tyrime privalo
dalyvauti ne mažiau kaip 400 respondentų. Iš viso šiame tyrime dalyvavo 606 respondentai, o tai
yra 4,81 proc. generalinės aibės. Tad atsižvelgiant į visas rekomendacijas buvo nustatyta, kad
7

Elektrėnų savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija, saugoma Elektrėnų VVG

būstinėje
Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Interaktyvus, peržiūrėta adresu
http://regionai.stat.gov.lt/lt/vilniaus_apskritis/elektrenu_savivaldybe.html
8
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tyrimo rezultatai yra patikimi ir reprezentatyvūs. Tyrimui buvo pasirinktas aprašomosios
statistinės duomenų analizės metodas. Gautų duomenų interpretavimas bei lyginamoji analizė
pateikta Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų poreikių tyrimo
ataskaitoje.
Vertindami gautus VVG teritorijos gyventojams skirtos anketos duomenis (priedas Nr. 7)
ir apibendrindami respondentų ES paramos prioritetų vertinimą, apibraukiant vieną skaičių, kai 1
reikšmė – paramą teikti mažiausiai būtina, o 5 reikšmė – paramą teikti būtina, prioritetine tvarka
galima išskirti 10 pagrindinių gyventojų poreikių:
1. Moksleivių ir jaunimo užimtumo gerinimas;
2. Verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimas kaime;
3. Gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, parkų, sporto aikštelių ir pan.) tvarkymas;
4. Sveikos gyvensenos populiarinimas ir sveikatos profilaktikos priemonių
įgyvendinimas.
5. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimas.
6. Komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtra.
7. Kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimas.
8. Vandens telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas.
9. Gyventojų ir jų turto saugumo užtikrinimas.
10. Patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas.
Tačiau įvertinus verslo atstovams skirtos anketos duomenis ir apibendrinus respondentų
ES paramos prioritetų vertinimą pastebima, jog jų nuomonė labai mažai skiriasi nuo gyventojų
apklausoje dalyvavusių respondentų. Pateikiame prioritetine tvarka išdėstytus, 10 pagrindinių
verslo atstovų poreikių:
1. Moksleivių ir jaunimo užimtumo gerinimas;
2. Verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimas kaime;
3. Komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtra.
4. Gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, parkų, sporto aikštelių ir pan.) tvarkymas;
5. Vandens telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas.
6. Kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimas.
7. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimas.
8. Patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas.
9. Sveikos gyvensenos populiarinimas ir sveikatos profilaktikos priemonių
įgyvendinimas.
10. Socialinės atskirties mažinimas (parama ir įtraukimas į aktyvią veiklą).
Įvertinus jaunimo apklausoje dalyvavusių respondentų nuomone, labiausiai jaunimui iki
29 metų trūksta:
1. Sutvarkytų viešųjų erdvių ir sąlygų organizuoti jaunimo užimtumą trūkumas (vietos
susirinkimams, vietos repeticijoms, muzikos aparatūros, sporto salių, salės renginiams rengti,
aikštynų, parkų, poilsio zonų ir pan.);
2. Įvairių darbo vietų pasirinkimo trūkumas;
3. Laisvalaikio praleidimo formų pasirinkimo trūkumas.
Taip pat respondentai teigia, jog trūksta informacijos apie vykdomus renginius,
nedalyvauja veiklose, nes jos jiems nepatinka, labai mažai respondentų žino apie LEADER
metodu įgyvendintus projektus. Tad jaučiamas poreikis daugiau įtraukti jaunus asmenis į
vykdomą veiklą, projektų rengimo ir įgyvendinimo procesą ir pan.
Elektrėnų sav. VVG rengdama naują VPS siekė glaudaus bendradarbiavimo tarp pilietinės
visuomenės, valdžios ir verslo atstovų, kuris paskatintų partnerius susitelkti ir vykdyti bendras
veiklas. Rengiant VPS VVG atstovai organizavo susitikimus, mokymus NVO, verslo ir valdžios
atstovams, VVG valdybos nariams, VVG nariams, VPS rengimą pristatė bendruomenių
susirinkimų, VVG teritorijoje vykusių renginių, švenčių metu. Susitikimuose akcentuota, kad
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ateinančiame laikotarpyje parama bus skiriama projektams, kuriais sprendžiamos socialinės
atskirties mažinimo problemos, skatinamas jaunimo užimtumas, verslumas, inovacijos ir darbo
vietų kūrimas.
VVG siekdama išsiaiškinti potencialių pareiškėjų vietos projektų poreikį VPS seniūnijose
organizavo susitikimus su vietos bendruomenių, įvairių nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių
įstaigų, verslo atstovais, kitais aktyviais kaimo gyventojais (Pastrėvio seniūnijoje vyko 2
susitikimai, Vievio seniūnijoje – 2, Elektrėnų – 2 (kartu su Gilučių sen. atstovais), Beižionių – 1,
Kietaviškių – 1, Kazokiškių – 1, Semeliškių – 1). Susitikimų metu dalyviai išsakė esamas
problemas bei idėjas ateinančiam 2014-2020 m. laikotarpiui, nurodė, kaip efektyviau panaudoti
lėšas, kad būtų gauta didesnė ekonominė nauda ir taip prisidėta prie socialinės įtraukties
skatinimo bei skurdo mažinimo, naujų darbo vietų kūrimo, VVG pristatė parengtos jaunimo,
verslo atstovų apklausos ir bendruomenių poreikių tyrimo anketos rezultatus, supažindino, į
kokias veiklos sritis, gyventojų nuomone, yra tikslingiausia nukreipti paramos lėšas.
VVG organizavo 4 mokymus (2015 m. rugpjūčio-rugsėjo mėn.), kuriuose klausytojai
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, nustatė
prioritetus, paskirstė išlaidas.
Vyko 4 susitikimai su verslo atstovais, išsiaiškinome, kokiose seniūnijose veikia mažiausiai
verslo subjektų, analizavome priežastis. Savo nuomonę veikiantys verslininkai ir planuojantys
organizuoti verslą išreiškė ir pildydami apklausos anketas, užpildyta 113 anketų.
Taip pat buvo organizuotas susitikimas su rajoninės spaudos atstovais, kuriame aptartos
bendradarbiavimo priemonės ir būdai su vietine spauda.
Įgyvendinant VPS didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo užimtumui skatinti, todėl buvo
suorganizuoti 2 susitikimai (2015 m. gegužės 19 d. ir 2015 m. rugpjūčio 17 d., dalyvavo 20
jaunimo atstovų) su jaunais žmonėmis iš įvairių teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų:
Elektrėnų mokinių savivaldų informavimo centro atstovais, Vievio kultūros centro jaunimo
erdvės atstovais, Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovais, Jaunimo biuro
atstovais, jaunais žmonėmis, ketinančias pradėti verslą ir jau vykdančiais verslą, jaunaisiais
ūkininkais.
VPS pritarta Elektrėnų VVG narių susirinkime, vykusiame 2015 m. rugsėjo 10 d. Parengta
VPS pristatyta visuomenei VVG konferencijos, vykusios Elektrėnų savivaldybės viešojoje
bibliotekoje 2015 m. rugsėjo 10 d., metu.
2.3.

VVG teritorijos socialinė situacija

Gyventojų kaitos tendencijos. Remiantis Statistikos departamento duomenimis9, 2011 m.
Elektrėnų savivaldybėje10 vidutinis metinis skaičius buvo 25 061 gyventojas, 2012 m. – 24 700
gyventojų, 2013 metais – 24 396 gyventojai. Didžioji dalis Elektrėnų savivaldybės gyventojų
gyvena Elektrėnų ir Vievio miestuose11. 2011-2013 m. kas trečias Elektrėnų savivaldybės
gyventojas gyveno kaime, miestiečiai sudarė didžiąją visų gyventojų dalį. Tačiau Elektrėnų
savivaldybėje kasmet 0,2 proc. gyventojų kaime daugėja, o mieste mažėja, taigi galima daryti
išvadą, kad gyventojai iš miesto keliasi į kaimą (R5). 2011 m. kaime gyveno 32,31 proc.
gyventojų, o 2012 m. - 32, 51 proc., 2013 m. - 32,76 proc. Lietuvoje ir Vilniaus apskrityje
pastebima priešinga situacija: kaimuose gyventojų mažėja (4 lentelė).
Lietuvos
statistikos
departamento
internetinis
puslapis.
Interaktyvus,
peržiūrėta
adresu
http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?
10
Duomenys pateikiami kartu su savivaldybės centru
11
Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaita, peržiūrėta
adresu http://www.evsb.lt/visuomenes-sveikata/visuomenes-sveikatos-stebesena/288-ataskaita.html
9
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4 lentelė
Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietovę 2011-2013 m.

Metai
2011
2012
2013

Elektrėnų savivaldybė
Vilniaus apskritis
Lietuva
Miesto
Kaimo
Miesto
Kaimo
Miesto
Kaimo
gyventojai,
gyventojai,
gyventojai,
gyventojai,
gyventojai,
gyventojai,
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
proc.
67,69
32,31
78,16
21,84
66,75
33,25
67,49
32,51
78,29
21,71
66,85
33,15
67,24
32,76
78,52
21,48
67,01
32,99
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita už 2013 m12.

Išanalizavus Elektrėnų sav. VVG teritorijos demografines tendencijas pastebima, kad VVG
teritorijoje gyventojų miršta daugiau negu gimsta, gimstamumo rodikliai žemi, bet augantys,
VVG teritorijoje gyventojų skaičius 2011-2014 m. mažėjo: VVG teritorijoje nuo 2011 m. iki
2014 m. gyventojų sumažėjo 1 proc. (R6), 2014 m. VVG teritorijoje užregistruota 13 384
gyventojų, t. y. 121 gyventojais mažiau nei 2011 m. Vertinant vyrų ir moterų demografinę
situaciją, Elektrėnų VVG teritorijoje tendencija išlieka ta pati – vyrų yra mažiau, o moterų –
daugiau, tiek moterų, tiek vyrų skaičius kasmet mažėja. 2011 m. VVG teritorijoje užregistruoti
6456 vyrai ir 7049 moterys, t. y. moterų, gyvenančių teritorijoje, buvo apie 4 proc. (593) daugiau
nei vyrų, 2014 m. tendencijos nesikeitė – vyrų buvo 4 proc. (492) mažiau nei moterų (žr. 5
lentelė).
5 lentelė
Gyventojų skaičiaus pokytis Elektrėnų sav. VVG teritorijoje
Metai

Gyventojų skaičius

Vyrai

Moterys

2011 m.

13505

6456

7049

2014 m.

13384
6446
6938
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos pateikta informacija 13

Natūrali gyventojų kaita (toliau - NGK). Remiantis Elektrėnų visuomenės sveikatos
biuro ataskaita14, Elektrėnų savivaldybėje 2012 m. užfiksuotas didžiausias gimstamumo rodiklis
nuo 2006 m. (10,7 atv./1000 gyv.). Duomenys panašūs su šalies rodikliu (10,2 gimusieji 1000
gyv.) ir nežymiai mažesni už gimusiųjų skaičių apskrityje (11,4 atv./1000 gyv.). 2012 m.
Elektrėnų savivaldybėje gimstamumo rodiklis buvo vienas didžiausių ir siekė vidutinį
gimstamumo rodiklį Vilniaus apskrityje (10,3 atv./1000 gyv.). 2013 metais Elektrėnų
savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, ir Vilniaus apskrityje, gimstamumas sumažėjo.
Mirusiųjų skaičius 2011–2012 m. Elektrėnų savivaldybėje žymiai nekito ir siekė 12,8613,9/1000 gyv. Savivaldybės mirčių statistika buvo panaši su šalies – 13,7 atv./1000 gyv., tačiau
buvo viena mažiausių palyginus su kaimyninėmis savivaldybėmis.
Kaip ir visoje Lietuvoje, Elektrėnų savivaldybėje 2013 metais mirė mažiau negu 2012
metais. Pagrindinės mirties priežastys jau daugelį metų išlieka tokios pačios: pirmauja
kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastys (transporto įvykiai,
atsitiktiniai paskendimai, savižudybės).
Elektrėnų savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro sveikatos stebėsenos 2013 m. ataskaita, peržiūrėta
adresu http://www.evsb.lt/visuomenes-sveikata/visuomenes-sveikatos-stebesena/288-ataskaita.html
13
Elektrėnų savivaldybės administracijos pateikti duomenys, surinkti iš seniūnijų, saugomi Elektrėnų VVG
kabinete.
14
Elektrėnų visuomenės sveikatos biuro internetinis puslapis, interaktyvus, peržiūrėta adresu:
http://www.evsb.lt/veikla/veiklos-ataskaitos/312-metine-ataskaita-uz-2014-metus.html
12
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Teritorijai būdingas neigiamas natūralus gyventojų prieaugis. NGK Elektrėnų VVG
teritorijoje 2011 m. buvo -54, 2012 m. – -50, 2013 m. – -39. Elektrėnų savivaldybės VVG
teritorijoje, kaip ir visoje savivaldybėje ir Lietuvoje, demografinė situacija prastėja: gyventojų
gimsta mažiau negu miršta (R7). 2012 m. VVG teritorijoje situacija pagerėjo: gimė 17 kūdikiais
daugiau negu 2011 m., tačiau mirusiųjų skaičius, kad ir mažesnis nei 2011 m., viršijo gimusiųjų
skaičių 34 asmenimis. 2013 m. gimė 5 kūdikiais mažiau, mirė 12 žmonių daugiau nei 2012 m.
Kiekvienoje seniūnijoje rodikliai kasmet skiriasi, tendencijos nėra aiškios: Kietaviškių
seniūnijoje 2011-2013 m. gimė vienodas kūdikių skaičius, o Kazokiškių seniūnijoje kasmet
miršta daugiau gyventojų, Gilučių seniūnijoje 2013 m. gimė 7 kūdikiais daugiau nei 2012 m., t.
y. 13 kūdikių, mirė 5 gyventojai, vadinasi NGK +8, o 2011 m. NGK čia buvo -4, Semeliškių
seniūnijoje 2013 m. gimė 21 kūdikis, mirė 15 gyventojų, natūrali kaita +6, o 2011 m. NGK čia
buvo -3, Pastrėvio seniūnijoje 2011 m. gimė 7 kūdikiai, mirė 14 gyventojų, natūrali kaita -7, o
2012 m. NGK čia buvo +7, 2013 m. gimė 5 gyventojais mažiau nei mirė. Beižionių seniūnijoje
2012-2013 m. gimdavo po vieną kūdikį, o mirdavo po 4 gyventojus. Prasčiausia situacija Vievio
seniūnijoje, kur 2011 m. gimė 70 kūdikių, mirė 96 žmonės, NGK – -26, o 2013 m. gimė 62
kūdikiai, mirė 103 gyventojai, natūrali kaita -41 (R8) (6 lentelė).
6 lentelė
Gyventojų gimstamumas ir mirštamumas Elektrėnų sav. VVG teritorijoje
Gimė

Seniūnija
Beižionių

2011 m.
4

2012 m.

Mirė
2013 m. 2014 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

1

1

4

5

4

4

5

Elektrėnų (be
6
Elektrėnų miesto)

10

11

7

9

13

12

11

Gilučių

5

6

13

9

9

9

5

7

Kazokiškių

2

6

5

1

6

6

8

11

Kietaviškių

11

11

11

13

17

26

11

20

Pastrėvio

7

16

6

11

14

9

11

11

Semeliškių

13

17

21

12

16

17

15

19

Vievio

70

68

62

78

96

101

103

97

Iš viso:
118
135
130
135
172
185
169
181
Šaltinis: Civilinės metrikacijos skyriaus duomenys (Informacija saugoma Elektrėnų sav. VVG būstinėje)

Remiantis Statistikos departamento duomenimis, 2014 m. Lietuvoje buvo 2,921 mln.
gyventojų. Daugiausiai – 62 proc. – buvo darbingo amžiaus gyventojų, 22 proc. buvo pensinio
amžiaus gyventojai, o jauniausių gyventojų, vaikų iki 15-os metų, buvo 16 proc. Lietuvoje
visuomenė sensta.
2014 m. beveik kas penktas Elektrėnų sav. gyventojas buvo pensinio amžiaus (22 proc.).
Mažiausią gyventojų dalį (15 proc.) sudarė vaikai iki 15 m. Daugiausia (63 proc.) savivaldybėje
buvo darbingo amžiaus gyventojų15.
Elektrėnų VVG teritorijoje daugiausiai darbingo amžiaus žmonių, tačiau kaip ir visoje
šalyje visuomenė sensta (R9), vaikų iki 13 m. yra mažiau nei pensinio amžiaus žmonių: 2011 m.
vaikų iki 13 metų buvo 694 mažiau nei 65 m. ir vyresnių, o 2014 m. vaikų iki 13 metų buvo 807
mažiau nei asmenų, vyresnių kaip 65 metai. Per trejus metus 7-13 metų gyventojų sumažėjo 106
gyv., nuo 40 iki 64 sumažėjo 108 gyv., nežymiai padaugėjo gyventojų 14-29 m. (58 gyv), 30-39
Lietuvos statistikos departamento duomenys. Interaktyvus puslapis, peržiūrėta adresu:
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=8be8cb6c-23954859-8873-8596db205a58
15

14

m. (8 gyv.), gyventojų iki 7 m. skaičius padidėjo nežymiai (10 gyv.) (R10) (7 lentelė). 16.
7 lentelė
Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių Elektrėnų sav. VVG teritorijoje
Metai

Iš viso Iki 7 m.(įsk.)

7-13m. (įsk.)

14-29 (įsk.)

30-39 (įsk.) 40-64 m. (įsk.)

65 m. ir vyresni

2011 m.

13505

928

2167

2903

4269

2430

4161

2447

808

2014 m. 13384 818
822
2225
2911
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos pateikta informacija 17

Nagrinėjant gyventojų skaičių pagal tautinę sudėtį, Elektrėnų savivaldybėje gyvena didesnė
procentinė dalis rusų ir lenkų nei atitinkamai visoje Lietuvos Respublikoje. VVG teritorijoje
pagal tautybę daugiausiai lietuvių (83 proc.) ir lenkų (10 proc.) (žr. 3 paveikslas).

Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenys 18

3 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę Elektrėnų sav. VVG teritorijoje
Vilniaus teritorinės darbo biržos 2013 m. duomenimis19, didžiausias nedarbas registruotas
Ukmergės (13,4 proc.), Šalčininkų (11,8 proc.) ir Vilniaus rajono (11,3 proc.) savivaldybėse.
Mažiausias – Trakų rajono (6,3 proc.), Elektrėnų (7,3 proc.) ir Vilniaus miesto (7,3 proc.)
savivaldybėse (R11). Daugumą darbo ieškančiųjų sudaro neturintys profesinio pasirengimo
asmenys (51,4 proc.) ir ilgalaikiai bedarbiai (31,3 proc.). Lietuvos statistikos departamento

Lietuvos
statistikos
departamento
duomenys.
Interaktyvus
puslapis,
peržiūrėta
adresu
http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6af56e23c94519
17
Elektrėnų savivaldybės administracijos pateikti duomenys saugomi Elektrėnų VVG kabinete.
18
Lietuvos statistikos departamento duomenys. Interaktyvus puslapis, peržiūrėta adresu:
http://statistics.bookdesign.lt/table_046.htm?lang=lt
19
Vilniaus rajono visuomenės sveikatos priežiūros ataskaita 2013 m. Interaktyvus puslapis, peržiūrėta adresu
http://web.vrsa.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=7040
16
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duomenimis20, Elektrėnų savivaldybėje užimtųjų gyventojų 2012-2013 m. sumažėjo beveik 9
proc., lyginant situaciją visoje Vilniaus apskrityje didžiausias neigiamas užimtųjų gyventojų
pokytis yra Trakų r. ir Elektrėnų savivaldybėse, užimtų gyventojų daugėjo Vilniaus miesto ir
Ukmergės rajono savivaldybėse (žr. 8 lentelė).
8 lentelė
Gyventojų užimtumas Vilniaus apskrityje
Užimtieji, tūkst.
Teritorija
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.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Pokytis

374,1

380,4

385,2

11,1

11,2

10,4

10,2

-1

9,3

11,3

11,7

+2,4

6,0

5,6

5,1

-0,9

9,7

10,1

10,3

+0,6

15,5

13,1

12,9

-2,6

11,7

14,2

16,3

+4,6

269,4

275,5

276,7

+7,3

41,3

40,2

42,0

+0,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, pateiktais Lietuvos statistikos
departamento, 2011 m. 98,3 procento visų 10 metų ir vyresnių gyventojų turėjo aukštąjį,
aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį, vidurinį, pagrindinį ir pradinį išsilavinimą. 1,7 procento 10 metų
ir vyresnių gyventojų buvo nebaigę pradinės mokyklos, jos nelankė arba buvo neraštingi 21.
Elektrėnų savivaldybėje aukštąjį išsilavinimą, 2011 m. duomenimis, turėjo 14 proc. visų
gyventojų, 16 proc. turėjo aukštesnįjį (įskaitant specialųjį vidurinį) išsilavinimą, tačiau yra beveik
2 proc. gyventojų, kurie nebaigė pradinės, nelankė mokyklos, neraštingi (R12) (žr. 9 lentelė).

9 lentelė
Gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą Elektrėnų savivaldybėje
Lietuvos statistikos departamento duomenys. Interaktyvus puslapis, peržiūrėta adresu
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Informacija+apie+gyventoju+uzimtuma.pdf/d6a46170-012d-40d0afdd-f8c1621a6eee
21
Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenys, pateikiami Lietuvos statistikos
departamento puslapyje, peržiūrėtas adresu
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Gyv+pagal+i%C5%A1silavinima_ir_kalbu_mokejima.pdf/b75c5e7a
-e733-48fa-95e4-83d485c6726a
20
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Aukštasis

Aukštesnysis (įskaitant Vidurinis Pagrindinis
specialųjį vidurinį)

Pradinis

Nebaigė pradinės,
nelankė mokyklos,
neraštingi

3593
4100
7491
3722
3406
422
Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, pateikiamais Lietuvos statistikos
departamento

Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, 2011 m.
pagrindinis Lietuvos gyventojų pragyvenimo šaltinis buvo darbo užmokestis22. Darbo užmokestį
kaip pagrindinį pragyvenimo šaltinį nurodė 35,9 procento gyventojų (2001 m. – 28,6 proc.). Taip
pat didelė dalis gyventojų nurodė, kad buvo išlaikomi šeimos ir (ar) kitų asmenų – tokį atsakymą
į klausimą apie pagrindinį pragyvenimo šaltinį pasirinko 27,5 proc. gyventojų (2001 m. – 33,3
proc.). Elektrėnų savivaldybėje 2011 m. surašymo duomenimis, pagrindinis gyventojų
pragyvenimo šaltinis buvo darbo užmokestis 40 proc. (9997 gyv.), 26 proc. (6507 gyventojai)
buvo išlaikomi šeimos ir kitų asmenų, 22 proc. (5525) – pensijų gavėjai, tik 1,45 proc. (362) gavo
pajamas iš verslo (R13) (žr.10 lentelė).
10 lentelė
Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį
Gyventojų sk.
Elektrėnų savivaldybėje

Gyventojų skaičius
Lietuvoje

Darbo užmokestis

9997

1093058

Pajamos iš savo šeimos verslo

211

44107

Pajamos iš žemės ūkio veiklos

136

37880

Pajamos iš nuosavybės ar investicijų

15

3725

Pensija

5525

715572

Pašalpa

1669

214885

Stipendija

127

16776

Valstybės išlaikomas

327

29667

Šeimos ir (ar) kitų asmenų išlaikomas

6507

837501

Kitas pragyvenimo šaltinis

452

49803

9

455

Pajamų šaltinis

Nenurodė

Iš viso:
24975
3043429
Šaltinis: Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo duomenys, pateikiami Lietuvos statistikos
departamento

Remiantis VMI pateikiamais duomenimis23, Elektrėnų savivaldybėje 2014 m. 1000
gyventojų teko 25 asmenys, įsigiję verslo liudijimus. Lyginant su kitomis Vilniaus apskrities
savivaldybėmis, pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus skaičių, tenkančių 1000 gyventojų,
Elektrėnų savivaldybė atsiliko nuo Vilniaus r., Trakų, Širvintų savivaldybių, kur gyventojų,
turinčių verslo liudijimą, atitinkamai 1000 gyv. teko 30, 31 ir 30. Elektrėnų sav. šiek tiek lenkė
Ukmergės ir Šalčininkų savivaldybes (23 asmenys, turintys verslo liudijimą, tenkantys 1000
gyv.), tik Švenčionių rajone 1000 gyv. teko 22 asmenys, įsigiję verslo liudijimų. Tačiau lyginant
Lietuvos statistikos departamento interaktyvus puslapis, peržiūrėtas adresu
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/204992/14.6_Informacija+apie+gyventoju+pragyvenimo+saltinius.pdf/424d
8196-8c95-42ed-b7c3-a753d9162431
23
VMI internetinis puslapis, peržiūrėta adresu: https://www.vmi.lt/cms/gyventojai
22
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su 2011 m., Vilniaus r. savivaldybėje įsigijusių verslo liudijimus, tenkančių 1000 gyventojų,
skaičius nekito, Elektrėnų sav. ir Švenčionių r. padidėjo 2 gyventojais, o visur kitur augo didesniu
skaičiumi, nuo 3 Šalčininkų r. iki 11 Trakų sav. (R13-1) (8 Priedas).
Elektrėnų savivaldybėje 2014 m. 1000 gyventojų teko 15 asmenų, vykdančių individualią
veiklą, o 2011 m. – 10 gyventojų. Lyginant su kitomis Vilniaus apskrities savivaldybėmis, pagal
gyventojų, vykdančių individualią veiklą, skaičių, tenkančių 1000 gyventojų, 2014 m. Elektrėnų
savivaldybė atsiliko nuo Vilniaus r., Trakų, Širvintų, Ukmergės savivaldybių, kur gyventojų,
vykdančių individualią veiklą, atitinkamai 1000 gyv. teko 21, 21, 16 ir 20, Elektrėnų sav. lenkė
tik Šalčininkų ir Švenčionių sav. Lyginant su 2011 m. Elektrėnų sav. lenkė Širvintų, Švenčionių,
Šalčininkų savivaldybes, bet atsiliko nuo Vilniaus r., Ukmergės, Trakų savivaldybių. (R13-2) (9
Priedas).
Elektrėnų VVG teritorijoje 2011 m. buvo 5203 dirbantieji, o gaunančių senatvės pensiją –
2782, 2014 m. dirbančiųjų sumažėjo 121 gyventoju (2014 m. buvo 5082), o pensiją gaunančiųjų
padaugėjo 39 gyventojais (2014 m. – 282124).
Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. Socialinės pašalpos gavėjai sudaro apie 9 proc.
Elektrėnų savivaldybės gyventojų: socialinės rizikos šeimų skaičius 2013 m. lyginant su 2011
išaugo 2,08 proc., o Lietuvoje ir Vilniaus apskrityje socialinės rizikos šeimų nuolat mažėja (R14)
(žr.11 lentelė).
11 lentelė
Socialinės rizikos šeimų skaičius 2011-2013 m.
Metai
Elektrėnų savivaldybė
Vilniaus apskritis
Lietuva
2011
141
1 865
10 608
2012
138
1 832
10 389
2013
144
1 791
10 235
Šaltinis: 2013 m. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita

Tačiau socialinės rizikos šeimų padaugėjo VVG teritorijoje 7 proc. (R15). Vievio,
Kietaviškių, Semeliškių ir Pastrėvio seniūnijose jų padaugėjo, Gilučių ir Kazokiškių mažėjo,
mažiausioje Beižionių seniūnijoje socialinės rizikos asmenų nėra, o Elektrėnų seniūnijoje (be
Elektrėnų miesto) situacija nekito.
Remiantis Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pateiktais
duomenimis25, skurdą patiriančių asmenų Elektrėnų sav. VVG teritorijoje kasmet mažėja.
Elektrėnų VVG teritorijoje skurdą patiriančių asmenų sumažėjo 15 proc. visose seniūnijose,
išskyrus Semeliškių, kur skurdą 2015 m. patiria 5 proc. asmenų daugiau nei 2011 m. (žr. 12
lentelė).
12 lentelė
Socialinės atskirties grupių žmonių skaičius VVG teritorijoje
Vietovė

Skurdą patiriantys asmenys (šeimų
skaičius)

Socialinės rizikos šeimos

2011

2014

2011

2014

Elektrėnų seniūnija be Elektrėnų miesto

50

41

5

5

Vievio seniūnija

425

337

48

51

Kietaviškių seniūnija

80

69

3

7

Semeliškių seniūnija

111

117

8

12

24
25

būstinėje

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija, duomenys saugomi Elektrėnų sav. VVG kabinete.
Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenys, saugomi Elektrėnų VVG

18

Pastrėvio seniūnija

70

62

7

9

Beižionių seniūnija

35

22

1

0

Kazokiškių seniūnija

47

42

16

13

Gilučių seniūnija

45

40

7

5

95

102

Iš viso
863
730
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Elektrėnų sav. Socialinės paramos skyriaus duomenimis26, Elektrėnų VVG teritorijoje skurdą
patiriančių asmenų 2011 m. buvo 1876, o 2014 m. 33 mažiau – 1843, socialinės rizikos šeimose
augančių vaikų skaičius 2011 m. - 187, 2014 m. socialinės rizikos šeimose augo 178 vaikai, t. y.
9 vaikais mažiau nei 2011 m. Elektrėnų VVG teritorijoje socialinės rizikos šeimose augančių
vaikų skaičius, gyvenančių viensėdžiuose (vienkiemiuose), 2011 m. buvo 18, o 2014 m. -16,
gyvenančių gyv. vietovėse iki 200 gyventojų (išskyrus viensėdžius), 2011 m. 18, 2014 – 13
vaikų, gyvenančių gyv. vietovėse nuo 201 iki 1000 gyventojų 2011 m. - 26, 2014 m. - 30,
gyvenančių gyv. vietovėse nuo 1001 iki 2999 gyventojų 2011 m. - 35, 2014 m. 36, o gyvenančių
gyv. vietovėse nuo 3000 iki 6000 gyventojų 2011 m. - 90, o 2014 m. - 83. Socialinės rizikos
šeimose augančių vaikų skaičius didėja, sumažėjo tik viensėdžiuose ir vietovėse iki 200 bei 6000
gyv.
Elektrėnų savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, nėra globėjų rezervo, todėl esant
būtinybei paimti vaiką iš šeimos, jį tenka įkurdinti vaikų globos namuose. 2013 m. stacionari
vaikų globa (7 proc. daugiau nei 2011 m.), socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymas asmens
namuose paslaugos 2013 m. teikiamos 14 proc. gavėjų daugiau nei 2011 m., ypač išaugo
transporto paslaugų poreikis, transporto paslaugomis per du metus panoro naudotis beveik
dvigubai daugiau socialinių paslaugų gavėjų – 42 proc. (žr. 13 lentelė). Taigi įvairių socialinių
paslaugų poreikis išlieka (R16).
13 lentelė
Socialinių paslaugų gavėjai 2011–2013 m. Elektrėnų savivaldybėje
Paslaugos pavadinimas

2011 m.
53
61
127
43
34

Stacionari suaugusiųjų globa
Stacionari vaikų globa
Socialinių įgūdžių ugdymas vaikų dienos centruose
Dienos socialinė globa asmenims su negalia
Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas
apnakvindinimas
Higienos priemonės
1
Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens namuose
471
Aprūpinimas mokinio reikmenimis (paslaugomis)
110
Pagalbos namuose paslaugos (su pagalbos pinigais)
138
Maisto produktų pirkimo talonai
336
Karštas maistas (pietūs)
8
Pirties ir skalbimo paslaugos
226
Techninės pagalbos priemonės
323
Transporto paslaugos
67
Šaltinis: 2013 m. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaita

Gavėjų skaičius
2012 m.
59
66
120
42
63
3
492
117
122
141
12
227
283
75

2013 m.
51
86
118
46
71
4
548
112
125
55
10
224
309
115

Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje, kaip ir visoje šalyje, gyventojų skaičius mažėja,
miršta daugiau žmonių negu gimsta, tačiau kasmet gimstamumo rodikliai nežymiai didėja. Prasti
Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija, duomenys saugomi
Elektrėnų sav. VVG kabinete.
26
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demografiniai rodikliai, senėjanti visuomenė ir darbingo amžiaus žmonių mažėjimas didina naštą,
tenkančią dirbantiems asmenims. Todėl VVG teritorijoje reikia didinti jaunimo užimtumą,
skatinti jų aktyvų dalyvavimą privataus verslo kūrimo procese, taip sukuriant darbo vietas ir
išsaugant darbingo amžiaus asmenis nuo emigracijos.
Remiant jaunimo iniciatyvas bus kuriamos jauniems žmonėms patrauklios laisvalaikio
užimtumo galimybės, vykdoma ugdomoji bei šviečiamoji veikla, siekiama, kad jauni žmonės
patys prisidėtų prie patrauklios kaimo aplinkos kūrimo, įgytų didesnę socialinę patirtį, pasijustų
lygiaverčiais bendruomenės gyvenimo dalyviais, kartu tai būtų jaunimo žalingų įpročių ir
socialiai nepageidaujamo elgesio plitimo prevencija.
Gyventojų senėjimo procesas turi įtakos tiek socialiniai, tiek ekonominei plėtrai: didėja
sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos, įvairių socialinių paslaugų poreikis, tačiau tai, kad
daugėja išsilavinusių ir daug patirties turinčių pensinio amžiaus žmonių, gali teikti ir naudos –
vyresnio amžiaus žmonės nori užsiimti įvairia veikla, panaudoti savo žinias ir įgūdžius, ir turi
tam daug laisvo laiko. Įtraukus juos į verslo kūrimo ir kitą projektinę veiklą būtų galima
pasinaudoti jų vertinga patirtimi.
VVG teritorijos ekonominė situacija
Ekonominė situacija. Elektrėnų savivaldybėje bedarbystė viena mažiausių Lietuvoje.
Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriaus Elektrėnų poskyrio duomenimis27, 2015 m.
sausio 1 d. nedarbo lygis nuo darbingo amžiaus gyventojų sudarė apie 5,5 proc., 2012 m. buvo
apie 8,9 proc. 2011 m. surašymo duomenimis, didžiausias ekonominio aktyvumo lygis
užfiksuotas Neringos sav. – 68,3 procento, Visagino sav. – 66,6, Vilniaus m. sav. – 65,5, Vilniaus
r. sav. – 62,6, Klaipėdos m. sav. – 60,7, Elektrėnų sav. – 60,6, Šiaulių m. sav. – 60,2 proc.
Lyginant su šalies duomenimis, Vilniaus regione 2011-2013 m. buvo pastebimas santykinai
nedidelis nedarbo lygis. Didžiausias – Švenčionių, Šalčininkų, Vilniaus, Ukmergės rajone,
mažiausias – Trakų r., Vilniaus m., Elektrėnų savivaldybėje28 (R17) (žr. 14 lentelė).
14 lentelė
2.4.

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis Vilniaus apskrityje
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus
2011 m., proc.
2013 m., proc.
gyventojų santykis
Vilniaus rajono savivaldybė
16,9
12,8
Vilniaus miesto savivaldybė
10,8
8,1
Ukmergės rajono savivaldybė
14,5
14,5
Trakų rajono savivaldybė
10,3
7,4
Švenčionių rajono savivaldybė
13,5
11,4
Širvintų rajono savivaldybė
11,3
10,6
Šalčininkų rajono savivaldybė
16,0
13,4
Elektrėnų savivaldybė
9,8
9,1
Vilniaus apskritis
11,9
9,3
Lietuvos Respublika
15,9
10,9
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pokytis
4,1
2,7
0
2,9
2,1
0,7
2,6
0,7
2,6
5

Elektrėnų savivaldybėje nedarbo lygis nuo 2012 m. kasmet mažėja, taip pat ir VVG
teritorijoje. Didžiausias skirtumas tarp 2011 m. ir 2013 m. sausio mėnesio bedarbių skaičiaus, kai
27

Vilniaus TDB Trakų skyriaus Elektrėnų poskyrio informacija, raštas saugomas Elektrėnų VVG būstinėje
Lietuvos statistikos departamento puslapis, interaktyvus, peržiūrėta adresu:
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectOut/PxSort.asp?file=2365&PLanguage=0&MainTable=M3050101&MainTableP
restext=Registruoti%20bedarbiai,%20t%C5%ABkst.&potsize=864
28
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bedarbių VVG teritorijoje sumažėjo 352 gyventojais, tačiau didžioji dalis bedarbių yra VVG
teritorijoje – 2012-01-01 jie sudarė net 66 proc. visų savivaldybės bedarbių, o 2015 m. sausio 1 d.
– 55 proc. (R18) (žr. 15 lentelė).
15 lentelė
Bedarbių skaičius Elektrėnų savivaldybėje ir Elektrėnų sav. VVG teritorijoje
Bedarbių skaičius
Elektrėnų savivaldybėje

Moterys

Vyrai

Bedarbių skaičius (be Elektrėnų
miesto gyventojų)

2012-01-01

1828

762

1066

1217

2013-01-01

1531

677

854

866

2014-01-01

1242

584

658

708

Data

2015-01-01

844
372
472
464
Šaltinis: Vilniaus TDB Trakų skyriaus Elektrėnų poskyrio informacija 29

Vilniaus TDB Trakų skyriaus Elektrėnų poskyris registravo Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje veiklą vykdančių darbdavių laisvas darbo vietas: per 2011 m. buvo užregistruotos 279
laisvos darbo vietos, 2012 m. – 892, per 2013 – 2443 per 2014 m. – 2227 laisvos darbo vietos
(R19). Kiekvienais metais Vilniaus teritorinė darbo birža atlieka darbdavių apklausas ir parengia
Įsidarbinimo galimybių barometrą Vilniaus apskrityje ateinantiems metams. 2015 m. parengtame
barometre didelės galimybės Elektrėnų savivaldybėje įsidarbinti pardavimo vadybininkams,
finansininkams, siuvimo technologams, tarptautinių krovinių transporto priemonių vairuotojams,
plataus profilio statybininkams.
Remiantis Darbo biržos duomenimis30, gyventojų, kurie buvo registruoti Vilniaus TDB
Trakų skyriaus Elektrėnų poskyryje ir įsigijo verslo liudijimą bei pradėjo savarankiškai dirbti
2013 m. buvo beveik dvigubai daugiau (40 proc.) nei 2011 m., o 2014 m. buvo 22 proc. daugiau
(R20) nei 2011 m. Kitų grupių atstovų (pensininkai, moksleiviai, neįgalieji, tėvai auginantys
vaikus) verslo liudijimų įsigijimo procentas kito nežymiai 1-2 proc. (4 pav.).

29

Vilniaus TDB Trakų skyriaus Elektrėnų poskyrio informacija, raštas saugomas Elektrėnų sav. VVG

būstinėje
30

Vilniaus teritorinės darbo biržos Trakų skyriau raštas, saugomas Elektrėnų sav. VVG būstinėje

21

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. ataskaita 31

4 pav. Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, pasiskirstymas pagal užimtumą
Remiantis Vilniaus apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių
mokėtojų skyriaus Trakų poskyrio pateikta informacija, Elektrėnų sav. gyventojų, įsigijusių
verslo liudijimus 2011 m. buvo 584, 2012 m. - 552, 2013 m. - 575, 2014 m. - 616 gyv.32.
Jaunimo užimtumas. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis33, jaunimo
Elektrėnų savivaldybėje 2014 m. sumažėjo 11 proc. (R21) Jaunimo užimtumo tendencijos
panašios, kaip ir visos savivaldybės gyventojų: 2014 m registruotų darbo biržoje jaunų asmenų
skaičius mažėjo ir sudarė 2,7 proc., o 2011 m. buvo 8,7 proc., beveik dvigubai daugiau (69 proc.)
jaunų žmonių įsitraukė į veiklas atvirose jaunimo erdvėse (15 lentelė). Galima daryti prielaidas,
kad jaunimo užimtumo didėjimas yra susijęs su nusikalstamos veikos mažėjimu.
16 lentelė
Jaunimo (14-29 m.) užimtumas Elektrėnų savivaldybėje

Metai

Savivaldybėje
gyvenantys
jauni žmonės

Registruotų jaunų
bedarbių skaičius
savivaldybėje

2011 m.

5575

487

Nepilnamečių, įtariamų
(kaltinamų) padarius
nusikalstamas veikas,
skaičius
40

2014 m.

4961

137

25

Atviros jaunimo erdvės
veikloje dalyvaujantys
jauni žmonės
40
90

Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės pateikti ir Lietuvos statistikos departamento
duomenys
31

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. ataskaita, saugoma Elektrėnų sav. VVG
būstinėje.
32
Vilniaus apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Trakų
poskyrio raštas, saugomas Elektrėnų sav. VVG būstinėje
33
Lietuvos statistikos departamento internetinis puslapis, peržiūrėtas http://osp.stat.gov.lt/temines-lenteles19
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Nepaisant to, kad jaunimo nedarbas mažėja, 2015 m. liepos 1 d. Elektrėnų savivaldybės
jaunimo reikalų koordinatoriaus pateiktais duomenimis34, NEET (nemotyvuotų, nesimokančių ir
nedirbančių) asmenų daugiausiai yra VVG teritorijoje (R22): 85 proc. visų galimybių neturinčių
dirbti asmenų, 100 proc. visų neaktyvių asmenų, 66 proc. visų jaunuolių nerandančių jų įgūdžius
ir kompetencijas atitinkančio darbo (4 priedas).
ES struktūrinė parama. Iki 2014 m. Elektrėnų sav. VVG teritorijoje 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos Elektrėnų savivaldybės administracija pritraukė už 13,6 mln. eurų, pagal
Lietuvos 2004–2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą gauta 1,029 mln. eurų, iš Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų – 681 tūkst. Eur (žr. 17 lentelė)35.
17 lentelė
ES 2007-2013 m. struktūrinė parama pagal seniūnijas
Seniūnija

Lėšų suma (tūkst. Eur)

Elektrėnų (be Elektrėnų miesto)

0,47

Beižionių

0,72

Gilučių

0,79

Kazokiškių

0,43

Kietaviškių

1,78

Pastrėvio

0,31

Semeliškių

0,82

Vievio

2,88

Iš viso

8,2

Elektrėnų savivaldybėje

5,43

Iš viso
13,63
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. ataskaita

Įmonių aktyvumą, norą plėstis ir investuoti taip pat rodo jų dalyvavimas projektuose.
Elektrėnų savivaldybėje projektinėje veikloje aktyviausiai dalyvavo UAB „Malsena plius“ (grūdų
perdirbimo pramonės įmonė), kuri įgyvendinus projektus įdiegė kokybės vadybos sistemas,
ieškojo naujų rinkų, skyrė lėšas IT modelių, skirtų atskirų gamybinių bei logistinių procesų
automatizavimui. UAB „Dailinta“ (statybinių medžiagų ir baldų gamyba), UAB „Ekobazė“
(antrinių žaliavų surinkimas, perdirbimas) vykdė everslo sprendinių projektus, UAB „Platensis“
(dumblių ir mikroorganizmo tyrimai) atliko specifinių dumblių auginimo technologijų sukūrimo
techninių galimybių analizę, UAB „Hnit-Baltic“ (geodezinių prietaisų gamyba) eksporto plėtros
tyrimų ir kt. projektai. UAB „Boen Lietuva“ įgyvendino didelio efektyvumo termofikacinės
elektrinės statybos projektą ir eksporto galimybių į užsienio rinkas tyrimą36 (R23).
Informacija apie ne žemės ūkio sektorių. Remiantis Registrų centro pateiktais
duomenimis37, 2011 m. Elektrėnų sav. VVG teritorijoje veikė 229 SVV įmonės, 2015 m. liepos
34

Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės pateikti duomenys, saugomi Elektrėnų VVG

būstinėje
35

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. ataskaita, saugoma Elektrėnų sav. VVG

būstinėje
36

Elektrėnų savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija, saugoma Elektrėnų VVG

būstinėje
37

VšĮ Registrų centras pateikti duomenys saugomi Elektrėnų savivaldybės VVG būstinėje
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mėnesį – 259 SVV įmonės, t. y. 11,6 proc. daugiau nei 2011 m. (R24). Savivaldybės teritorijoje
2013 m. veikė 7 kaimo turizmo sodybos, 2 turistinės stovyklos bei 3 patalpas pramogoms ir
laisvalaikiui nuomojantys subjektai.
Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis,38 2014 m. apgyvendinimo
paslaugas siūlė 662 kaimo turizmo sodybos, arba 42 sodybomis (6,8 proc.) daugiau nei 2013 m.
Daugiausia kaimo turizmo sodybų buvo Trakų, Zarasų, Ignalinos, Utenos, Molėtų, Klaipėdos
rajonų savivaldybėse. Dažniausiai poilsiautojai rinkosi prie ežerų įsikūrusias sodybas. Vilniaus
apskrityje 2013 m. turizmo paslaugas teikė 110 kaimo turizmo sodybų: mažiausiai jų – Elektrėnų
VVG teritorijoje – 6,36 proc. (R25), visų Vilniaus apskrityje esančių sodybų, daugiausiai sodybų
Trakų rajone – 40 proc. visų Vilniaus apskrityje esančių kaimo turizmo sodybų (4 paveikslas).

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

4 pav. Kaimo sodybų skaičius Vilniaus apskrityje 2013 m.
2011 m. Elektrėnų sav. SVV įmonės dirbo 3450 darbuotojų, 2012 m. – 3114, 2013 m. –
3498 darbuotojai39(R26).
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, 2011-2013 m. Elektrėnų savivaldybėje ūkio
subjektai daugiausia vykdė veiklą didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto
priemonių ir motociklų remonto srityje, daug ūkio subjektų užsiėmė kita aptarnavimo veikla. Dar
viena pagrindinių ūkio subjektų veiklų Elektrėnų savivaldybėje buvo statyba ir transportas ir
saugojimas. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis40, Vilniaus regione be
mažmeninės ir didmeninės prekybos vyravo įmonės, užsiimančios statyba, profesine, moksline ir
technine veikla (3 priedas).
Elektrėnų savivaldybėje vyrauja SVV verslo subjektai, daugiausiai užsiimančios prekyba,
maisto gamyba, teikiančios pervežimo paslaugas. Puspriekabių vilkikai yra pagrindinis vežėjų
įrankis, jų skaičius per 2011-2013 metų laikotarpį išaugo 96 proc. Pagal puspriekabių vilkikų
skaičių Elektrėnų savivaldybė (galima teigti ir Elektrėnų VVG teritorija, kadangi didžioji
Lietuvos
statistikos
departamento
interaktyvus
puslapis,
peržiūrėtas
http://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=3232216
39
Lietuvos
statistikos
departamento
interaktyvus
puslapis,
peržiūrėtas
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/saveselections.asp
40
Lietuvos statistikos departamento internetinis puslapis, interaktyvus, peržiūrėta
http://db1.stat.gov.lt/statbank/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=M4010119&PLanguage=0
38

adresu:
adresu:
adresu:
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dauguma logistikos įmonių veikia ne Elektrėnų miesto teritorijoje) yra tarp pirmaujančių
(atsilieka tik nuo Vilniaus rajono). Remiantis šiais duomenimis galima spręsti, apie pervežimų ir
transporto parko plėtrą, o kartu ir darbo vietų logistikos srityje augimą. Pagal veiklos rūšį
dažniausiai vystomas verslas Elektrėnų savivaldybėje yra logistikos, šias paslaugas teikė net 40
įmonių, statybos paslaugų veikla (29 įmonės), kavinių, klubų, restoranų veikla (26 įmonės)41.
Daugiausiai žmonių Elektrėnų sav. VVG teritorijoje dirba medienos apdirbimo ir logistikos
paslaugas teikiančiose įmonėse. UAB „Boen Lietuva“, Kietaviškių, seniūnijoje dirba per 1300
darbuotojų (tik apie 30 iš jų atvyksta iš kitų savivaldybių, visi kiti – Elektrėnų savivaldybės
gyventojai, dauguma iš Kietaviškių seniūnijos). Įmonė gamina kietmedžio grindis, produktai
parduodami daugiau nei 50 šalių. Vievio seniūnijoje veikia įmonės „Apvalūs medžio gaminiai“ ir
„Dailinta“: UAB „Apvalūs medžio gaminiai“ gamina specializuotus apvalius gaminius iš
medienos, yra pagrindinė baldinių dygių, kaiščių tiekėja „IKEA“ baldų fabrikams (per 100
darbuotojų), „Dailinta“ (per 160 darbuotojų) gamina ir eksportuoja baldus ir klijuotas plokštes iš
masyvios medienos, kitus medienos gaminius.
Elektrėnų savivaldybė yra patogioje geografinėje padėtyje, kuri užtikrina puikų susisiekimą
su pagrindiniais Lietuvos miestais. Savivaldybę kerta Europinės reikšmės magistralės bei
Europos kelių tinklo koridoriai. Savivaldybę kertantys svarbūs ir intensyvūs transporto koridoriai
sukuria palankias sąlygas vystytis logistikos centrams. Vievyje įsikūrusi UAB „Finėjas“ (apie
600 darbuotojų) – privataus kapitalo įmonė, gabenanti krovinius tarptautiniais maršrutais ir
teikianti kompleksines logistikos paslaugas. Logistikos paslaugas teikia ir kitos įmonės,
daugiausiai įsikūrusios Vievyje: UAB „Havi logistics“ (per 200 darbuotojų), UAB „Elspeda“
(apie 200 darbuotojų) ir kt. UAB „Sanara“, įmonė įsikūrusi Lazdėnuose, teikia krovininio kelių
transporto paslaugas, 2011 m. joje dirbo 67 asmenys (R27).
Kitos stambiausios Elektrėnų VVG teritorijoje įmonės: UAB „Kietaviškių gausa“, UAB
„Malsena plius“. Kietaviškių seniūnijoje įsikūrusi UAB „Kietaviškių gausa“, auginanti įvairias
daržoves, kurioje dirba per 200 darbuotojų. UAB „Malsena plius“ Vievyje dirba per 100
darbuotojų, tai viena stambiausių grūdų perdirbimo pramonės įmonių Lietuvoje, bendrovė
gamina platų produkcijos asortimentą: įvairias rūšis kvietinių ir ruginių miltų, miltų mišinius,
manus, kvietinius gemalus bei sėlenas.
Elektrėnų sav. veikia UAB „Bartžuvė“, kurioje dirba per 10 žmonių, tai – pilnasisteminis
žuvininkystės ūkis, kuriame veisiamos, auginamos ir parduodamos žuvys.
Iki 2013 m. gyvenamuosius namus Vievyje prižiūrėjo ir komunalines paslaugas teikė UAB
„Gelvita“, o visur kitur – UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“, nuo 2013 m. kovo 1 d. prie šios
bendrovės buvo prijungta UAB „Gelvita“ su visu jai priklausančiu turtu, ilgalaikiais ir
trumpalaikiais įsipareigojimais bei 59 darbuotojais. Dabar bendrovėje dirba 232 darbuotojai.
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ veiklos sritys: garo ir karšto vandens tiekimas, vandens
rinkimas, valymas, paskirstymas, vandens tiekimas gyventojams, nuotekų ir atliekų šalinimo,
sanitarinio valymo užtikrinimas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra, šiukšlių,
gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas, vamzdynų tiesimas, dažymas ir
stiklinimas, kiti baigiamieji statybos darbai, keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje,
krovinių vežimas keliais ir kitos transporto paslaugos, daugiabučių namų administravimas ir
kitos. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ teikia Elektrėnų savivaldybėje keleivių vežimo
paslaugas. Keleivių vežimą vietiniais maršrutais organizuoja Elektrėnų savivaldybės
administracija. Iš viso teritorijoje numatyti 24 maršrutai.
Elektrėnų savivaldybėje, Kazokiškių seniūnijoje, veikia ir Vilniaus apskrities regioninis
komunalinių atliekų sąvartynas, UAB „VAATC“ padalinys.
Socialines paslaugas Elektrėnų savivaldybėje teikia seniūnijų darbuotojai, neįgaliųjų ir
kitos organizacijos, pavyzdžiui, Gilučių seniūnijoje, Koncepto kaime, nuo 2004 m. veikia Viešoji
41
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įstaiga „Visos Lietuvos vaikai“, kuri padeda našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos,
socialiai remtinoms šeimoms, vienišiems seneliams, organizuoja įvairias stovyklas (R28). Nuo
2000 m. Beižionių globos namai Beižionyse rengia stovyklas, gamina ir parduoda gaminius iš
medienos, augina ir parduoda naminius gyvūnus.
Įgyvendinant 2009-2014 m. VPS VVG teritorijoje veikiančios bendruomenės teikė
projektus ir atnaujino bendruomenei priklausančius pastatus, kuriuose vykdo edukacines duonos
kepimo (Žebertonių bendruomenė), keramikos (Pastrėvio bendruomenė) programas.
Bendruomenės 2014-2020 m. planuoja įsigyti technikos ir teikti aplinkos tvarkymo paslaugas
(Kietaviškių bendruomenė), steigti užimtumo centrus vaikams ir jaunimui (bendruomenė
„Aktėvystė“), taip pat teikti įvairias socialines paslaugas (Pastrėvio bendruomenė) vietos
gyventojams (skalbimo, pirties)
Žemės ūkio sektorius. Elektrėnų savivaldybėje žemės ūkio naudmenos užima beveik pusę
visos teritorijos (49,1 proc.). Elektrėnų savivaldybės administracijos duomenimis42, Elektrėnų
VVG teritorijoje yra 1166 ūkininkai. 66,90 proc. visų ūkių sudaro maži, iki 5 ha ploto, ūkiai.
Stambūs, virš 100 ha ploto, ūkiai sudaro tik 1,46 proc. (žr. 18 lentelė)
18 lentelė
Ūkininkų skaičius Elektrėnų sav. VVG teritorijoje
Ūkininkaujančių
Iki 5 ha
6-20 ha
21-50 ha
51-100 ha
Daugiau nei 100 ha
skaičius
(įskait.)
(įskait.)
(įskait.)
(įskait.)
(įskait.)
2011 m. 2014 m. 2011 m. 2014 m. 2011 m. 2014 m. 2011 m. 2014 m. 2011 m. 2014 m. 2011 m. 2014 m.
1365

1166

1006

780

270

299

56

47

21

23

12

17

Šaltinis. Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

2014 m. Elektrėnų savivaldybėje buvo daugiau ūkininkaujančių augalininkystės ūkyje, nei
užsiimančių gyvulininkyste – 60 proc. visų ūkininkaujančių, 34 proc. sudarė mišrūs ūkiai ir 6
proc. gyvulininkystės ūkių (žr. 19 lentelė).
19 lentelė
Ūkininkaujančiųjų specializacija
Ūkių skaičius

Augalininkystės ūk.

Gyvulininkystės ūk.

Mišrūs ūk.

Ekologiniai ūk.

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

2011 m.

2014 m.

1409

1571

897

951

109

90

403

530

50

50

Šaltinis. Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyrius

Remiantis Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus
duomenimis43, 2011-2014 m. Elektrėnų VVG teritorijoje įmonė „Malsena plius“ užsiėmė grūdų
perdirbimu, įmonė „Kartenio mėsa“ gamino įvairius mėsos gaminius, šiuo metu „Kietaviškių
gausa“ iš auginamų daržovių gamina sultis, pieno perdirbėjų 2011 m. buvo 240, 2014 m. - 230.
Elektrėnų VVG teritorijoje vyrauja mažos įmonės, daugiausiai užsiimančios prekyba, maisto
gamyba, teikiančios pervežimo paslaugas, žemės ūkio veikla vertintina kaip vidutinė. VVG
teritorija yra geroje geografinėje padėtyje, tai turėtų padėti pritraukti investicijų, pagal augančius
42

Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjo raštas, saugomas
Elektrėnų sav. VVG būstinėje
43
Elektrėnų savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus pateikti duomenys, saugomi
Elektrėnų sav. VVG kabinete
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apgyvendinimo sektoriaus rodiklius, statomus ir tvarkomus turistų traukos objektus, ateityje
VVG teritorija galėtų tapti pravažiuojančiųjų turistų turizmo verslo plėtros centru.
Tačiau šalia esantys didieji Lietuvos miestai turi ir neigiamos įtakos: gyventojai turi
nuolatinį darbą mieste, vietos paslaugų įmonės turi konkuruoti su miesto įmonėmis, todėl verslas
plėtojasi nepakankamai, gyventojams nepakanka vietoje teikiamų paslaugų, vietovės identitetas
nyksta (R29). Tad VVG teritorijoje reikia susigrąžinti susidomėjimą vietove, reikia ieškoti
vienijančių priemonių, grindžiamų vietos įvaizdžiu, sukurti vienijančių teminių maršrutų, veiklų,
sujungiančių ekonominę, kultūrinę, pramoginę, sportinę veiklą.
Vienas didžiausių kaimiškų vietovių problemų – nepatrauklumas jaunimui, todėl reikia
gerinti vietovės įvaizdį, socialines, ekonomines, rekreacijos sąlygas, siekti racionaliau naudoti
vietovėje esančius ir nenaudojamus išteklius, didinti verslumą, produktų ir paslaugų įvairovę,
išnaudoti pelningesnių rinkos segmentų teikiamas galimybes, naudoti nenaudojamą vietovės
potencialą – žmonių išteklius (bedarbius, pensininkus, jaunimą), nenaudojamus išteklius
(kraštovaizdį, įgūdžius, tradicijas), skatinti ryšius tarp vietos gyventojų, skatinti skirtingų
požiūrių, struktūrų sujungimą bendrai veikai, skatinti diskusijas.
Elektrėnų VVG teritorijoje reikia sukurti vietos gyventojams galimybes turėti pažangią
infrastruktūrą, modernias technologijas, gaminti konkurencingus, inovatyvius produktus bei
paslaugas, kurti naujas darbo vietas, taip išlaikyti darbo jėgą savivaldybėje, didinti gyventojų
užimtumą ir skatinti verslumą.
2.5.

VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai

NVO. Elektrėnų savivaldybės duomenimis, Elektrėnų VVG veikia 44 nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO): 22 kaimo bendruomenės, 5 jaunimo organizacijos (dvi iš jų
neformalios) (žr. 20 lentelė), 4 sporto organizacijos, 4 organizacijos, veikiančios socialinėje
srityje, 1 moterų organizacija bei 8 kitos NVO.44 VVG teritorijoje veikiančios NVO atstovauja
keletui tikslinių grupių: jaunimui, neįgaliems asmenims, pagyvenusiems asmenims ir pan.
20 lentelė
Elektrėnų VVG teritorijoje veikiančios jaunimo organizacijos
Pavadinimas
Moksleivių ir
jaunimo
organizacija „Idėja“

Tipas
Moksleivių ir
jaunimo
organizacija
(asociacija)

Veiklos tikslas
Vaikų ir jaunimo laisvalaikio
užimtumo organizavimas,
prevencinė veikla

Kontaktai
Giedrė Tomkevičiūtė-Kalinauskienė
Elektrinės g. 8, Elektrėnai
idejospastas@gmail.com

Jaunimo
organizacija

Elektrėnų savivaldybės jaunimo
užimtumas, savanorystės idėjų
skatinimas, sporto
populiarinimas

Mykolas Krasnickas
Užupio g. 14, Semeliškės
http://www.sportosavanoriai.lt/
info@sportosavanoriai.lt

Lietuvos
moksleivių
sąjungos Elektrėnų
mokinių savivaldų
informavimo
centras

Jaunimo
organizacija

Visuomeninė, savanoriška,
pelno nesiekianti, Elektrėnų
mokinių savivaldas vienijanti
organizacija

Giedrius Petkevičius
Draugystės g. 2, Elektrėnai
elektrenai@moksleiviai.lt
http://https://www.facebook.com/elektrenumsi
c

„Elektrėniečiai“

Jaunimo
organizacija

Pozityvių jaunimo iniciatyvų
skatinimas, visuomenei bei
valstybei naudinga jaunimo
veikla, laisvalaikio užimtumas,

Arminas Petrauskas
Sodų g. 5-1, Elektrėnai

Sporto savanorių
sąjungos Elektrėnų
savivaldybės
Semeliškių filialas

Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. NVO. Interaktyvus, peržiūrėta adresu:
http://elektrenai.lt/index.php?2616619257
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socialdemokratinių idėjų
skleidimas
Elektrėnų
savivaldybės
Jaunimo
Jaunimo laisvalaikio
jaunimo
organizacija
užimtumas, pramogų
organizacija
(Asociacija)
organizavimas
„Žebertonių
jaunimas“
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės VVG informacija

Greta Gustytė
Žebertonių k., Elektrėnų sav.
zebertoniujaunimas@gmail.com

Daugelio kaimo bendruomenių pirmininkų teigimu, narių skaičius kaimo bendruomenėse
daugiau mažiau laikosi stabilus. Dėl natūralios gyventojų kaitos vyksta ir bendruomenių narių
kaita, tačiau vieniems pasitraukus iš bendruomenės veiklos į ją įsitraukia nauji nariai. Daugelyje
kaimo bendruomenių pastebima tendencija, jog bendruomenių veikloje dažniausiai dalyvauja ir
tie kaimo gyventojai, kurie oficialiai nėra įregistruoti, kaip bendruomenės nariai, taigi galima
teigti, kad bendruomenių veikloje dalyvauja daugiau asmenų, nei bendruomenės turi oficialių
narių. Bendruomenių narių skaičius pateikiamas 21 lentelėje (R30).
21 lentelė
Bendruomenių narių skaičius
Metai
Narių skaičius
2011 m.
453
2013 m.
472
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės VVG informacija

Bendruomenės glaudžiai bendradarbiauja su kitomis įstaigomis: rajono savivaldybe,
seniūnijomis, mokyklomis, kaimo bibliotekomis, kultūros namais, sprendžiant kaimo problemas,
organizuojant įvairius renginius bei įgyvendinant projektus. Įgyvendinant 2009 m. -2014 m. VVG
strategiją iš 16 NVO sektoriaus įgyvendintų projektų 12 projektų buvo įgyvendinti kartu su
partneriais.
2009 m. – 2014 m. strategijos įgyvendinimo laikotarpiu kaimo bendruomenių veikla ypač
suaktyvėjo. Per šį finansavimo periodą kaimo bendruomenės pateikė ir sėkmingai įgyvendino 15
projektų, vieną projektą įgyvendino nevyriausybinė organizacija Pramogų ir sporto klubas
„Vievio žiedas“. 16 NVO sektoriaus projektų įgyvendinimui skirta 460050 Eur, finansuotų iš
„LEADER“ programos lėšų. Šie įgyvendinti projektai ne tik sudarė galimybes aktyvesnei NVO
sektoriaus organizacijų veiklai, bet ir sustiprino jų institucinius gebėjimus, kadangi iki 2009 m. –
2014 m. Elektrėnų VVG strategijos įgyvendinimo pradžios kaimo bendruomenės buvo
įgyvendinusios keturis projektus, finansuotus Valstybės paramos, Žemės ūkio ministerijos,
Baltijos labdaros fondo bei Mažųjų projektų programos lėšomis, tačiau nei vieno projekto
finansuoto ES lėšomis (R 31) (žr. 22 lentelę).
22 lentelė
Elektrėnų VVG teritorijos bendruomenių įgyvendinti projektai iki 2009 metų
Eil.
Nr.
1.

2.

Projekto pavadinimas
Beižionių bendruomenės
projektas „Stiprinam kaimo
gyventojų socialinius
įgūdžius“ (pirtis)
Beižionių bendruomenės
projektas „Tvarus ekologinis
ūkininkavimas išsaugant
biologinę įvairovę
Beižionyse“

Įgyvendinimo
laikotarpis

Projekto
vertė, Eur
4019,35

2006 - 2007 m.
2006-2009 m.

Fondas
Žemės ūkio
ministerija

11584,80
16531,22

Kiti rėmėjai
Mažųjų projektų
programa (MPP)

23245,48

Baltijos labdaros

Pasiekti pagrindiniai
rezultatai
Pastatyta bendruomenės
vaikams ir jaunimui pirtis
Įsigyta veislinių gyvulių,
išsaugota 80 ha pievų su
biologine įvairove, suburti
ūkininkai dalintis
patirtimi, problemomis.
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3.

4.

fondas (BLF)
Kietaviškių bendruomenės
2008
6950,88
Valstybės parama
Įsigyta apranga
projektas „Nauja koncertinė
kaimo
bendruomenės kapelos
apranga - etnokultūrinei
bendruomenėms
dalyviams
savimonei“
Žebertonių bendruomenės
2008
1129,52
Valstybės parama
Suaktyvėjo kultūrinisprojektas „Treniruoklių
kaimo
sportinis gyvenimas
įsigijimas-plėtoti kaime
bendruomenėms
Žebertonių
kultūrinį ir sportinį
bendruomenėje
gyvenimą“
Šaltinis: sudaryta vadovaujantis bendruomenių pateiktais duomenimis.

Elektrėnų VVG teritorijoje veikia tankus bendruomenių tinklas. Elektrėnų savivaldybė
plotu yra mažiausia Vilniaus apskrityje, tačiau Elektrėnų VVG teritorijoje veikia 24 kaimo
bendruomenės (R32), 8 iš jų įsikūrė 2009-2014 m., palyginimui galima pateikti Šalčininkų VVG
duomenimis45, Šalčininkų savivaldybėje, kurios plotas trigubai didesnis, o gyventojų VVG
teritorijoje yra tiek, kiek visoje Elektrėnų savivaldybėje, veikia 22 kaimo bendruomenės,
tankesnis bendruomenių tinklas (daugiau bendruomenių 1 tūkst. gyventojų) yra Širvintų, Trakų ir
Švenčionių savivaldybėse (žr. 23 lentelė).
23 lentelė
Bendruomenių skaičius Vilniaus apskrityje
Plotas, kv. km

Bendruomenių
skaičius

Gyventojų
skaičius46

Bendruomenių sk.
1000 gyv.

Elektrėnų

509

24

24 014

1

Ukmergės

1395

32

36 477

0,9

Širvintų

906

25

16 166

1,5

Trakų

1208

36

33 289

1,1

Šalčininkų

1491

22

32 468

0,7

Švenčionių

1692

27

25 402

1,1

Savivaldybė

Vilniaus rajono
2129
58
95 410
0,6
Šaltinis: lentelė sudaryta remiantis vietos veiklos grupių internetiniuose puslapiuose paskelbta informacija

Nepaisant besikuriančių ir aktyvėjančių kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų, 20092014 m. strategijos įgyvendinimo laikotarpiu vietos projektus pateikė 15 proc. teritorijoje
veikiančių NVO, ir 25 proc. visų VVG teritorijoje veikiančių bendruomenių. Elektrėnų
savivaldybės administracija kasmet skiria lėšas kultūros ir sporto rėmimo programų projektų
įgyvendinimui, taip skatinamos ir remiamos bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų
sporto, kultūros ir meno programos, o projektinėje veikloje 2012-2014 m. dalyvavo 50 proc. visų
kaimo bendruomenių. Taigi maždaug pusė – 49 proc. NVO yra aktyvios ir dalyvauja projektinėje
veikloje, iš jų 55 proc. projektinėje veikloje 2012-2014 m. dalyvavo kasmet (R33) (5 priedas).
Savivaldybei pavaldžios įstaigos. Švietimo įstaigos. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje
2014 m. veikė 15 švietimo įstaigų, iš kurių 10 veikė VVG teritorijoje. Po švietimo pertvarkos
savivaldybėje ir VVG teritorijoje nebeliko nė vienos veikiančios vidurinės mokyklos, jos
pertvarkytos į pagrindines mokyklas dėl vaikų skaičiaus sumažėjimo (žr. 24 lentelę).
Šalčininkų rajono VVG internetinis puslapis, interaktyvus, peržiūrėta adresu:
http://www.salcininkuvvg.lt/lt.php/salcininku_rajono_kaimo_bendruomenes
46
Lietuvos statistikos departamento internetinis puslapis, peržiūrėta adresu
http://osp.stat.gov.lt/web/guest/statistiniu-rodikliu-analize?portletFormName=visualization&hash=73c1a737-2e384d0d-b308-e1f70c17da20
45
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24 lentelė
Švietimo įstaigų tinklas
Įstaigos tipas
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Gimnazijos
2
2
2
4 (2 VVG teritorijoje)
Vidurinės mokyklos
1
1
1
0
Sanatorinės mokyklos
2
1
1
0
Pagrindinės mokyklos
5
4
1
1 (1 VVG teritorijoje)
Pradinės mokyklos
2
2
2
2 (1 VVG teritorijoje)
Mokyklos-darželiai
3
2
2
2 (O VVG teritorijoje)
Vaikų lopšeliai-darželiai
3
4
4
4 (3 VVG teritorijoje)
Jaunimo mokyklos
0
0
0
0
Meno mokyklos
2
2
2
2 (1 VVG teritorijoje)
Mokykla-daugiafunkcis centras
0
0
1
1 (1 VVG teritorijoje)
Iš viso: 20
18
16
16 (9 VVG teritorijoje)
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2014 m. veiklos ataskaita. 47

Analizuojant besimokančiųjų švietimo įstaigose skaičiaus kitimą, galima matyti tendenciją
jog nuo 2010 metų iki 2013 metų mokinių skaičius beveik visose švietimo įstaigose mažėjo, o
atlikus švietimo įstaigų pertvarką ir uždarius keletą mokyklų, 2014 metais mokinių skaičius
nežymiai (2,3 proc.) augo (R34). Šį augimą galima paaiškinti mokinių persiskirstymu tarp
mokymo įstaigų bei nežymiai didėjančių kaimo gyventojų skaičiumi VVG teritorijoje.
Didžiausiais mokinių skaičiaus augimas pastebimas Semeliškių gimnazijoje (17,60 proc.) bei
Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyriuje (25,93 proc.) (žr. 25 lentelę.).
25 lentelė
Besimokančiųjų skaičiaus kitimais bendrojo lavinimo švietimo įstaigose, veikiančiose VVG
teritorijoje 2010-2014 rugsėjo 1 d.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Įstaigos pavadinimas

2010
m.
670
183
91
129
73

Vievio gimnazija
Semeliškių gimnazija
Elektrėnų sanatorinė mokykla
Kietaviškių pagrindinė mokykla
Pastrėvio pagrindinė mokykla
(nuo 2013 m. Semeliškių
gimnazija)
Vievio pradinė mokykla
334
6.
(skyriai Kazokiškių, Pakalniškių,
Lazdėnų k.)
Elektrėnų pradinės mokyklos
26
7.
Gilučių skyrius
Pylimų vaikų lopšelis - darželis
65
8.
Vievio vaikų lopšelis-darželis
229
9.
„Eglutė“
Semeliškių vaikų darželis
22
10.
Vievio meno mokykla
230
11.
Beižionių mokykla-daugiafunkcis
73
12.
centras
Šaltinis: Mokinių registras. Stebėsenos ataskaitos.

2011
m.
647
171
109
135
72

2012
m.
609
185
98
138
41

2013
m.
575
233
86
141

2014
m.
561
274
84
141

Tendencija (lyginant 2013 m. ir
2014 m.
-14 mokinių arba 2,43 proc.
+41 mokinys arba 17,60 proc.
-2 mokiniai arba 2,33 proc.
0
-

318

306

336

343

+7 mokiniai arba 2,08 proc.

24

20

27

34

+7 mokiniai arba 25,93 proc.

61
231

54
200

58
211

59
212

+1 vaikas arba 1,72 proc.
+1 vaikas arba 0,47 proc.

23
214
64

24
191
66

24
219
54

30
223
51

+6 vaikai arba 25 proc.
+4 mokiniai arba 1,83 proc.
-3 mokiniai arba 5,56 proc.

Remiantis Elektrėnų savivaldybės švietimo sektorinėje studijoje skelbiamais duomenimis48,
Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo ugdymo situacija yra patenkinama. VVG teritorijoje
Šaltinis: Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Veikla. Veiklos ataskaitos.
Interaktyvus, peržiūrėta adresu http://elektrenai.lt/index.php?1513112955.
47
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neformaliojo švietimo situacija dar blogesnė (R35), tik Vievyje veikia Vievio meno mokykla,
vyresnio amžiaus (50-79 m.) žmonės mokytis gali Vievio trečiojo amžiaus universitete,
Pastrėvio, Kietaviškių ir Gilučių mokyklų pastatuose įrengtos amatų dirbtuvės, skirtos ir vaikams,
ir suaugusiesiems mokyti, tačiau kitose seniūnijose tokių galimybių nėra, neformaliojo ugdymo
užsiėmimai rengiami vaikams mokyklose, kai kuriose seniūnijose veikia tik Elektrėnų pradinės
mokyklos skyriai (žr. 26 lentelė).
26 lentelė
Neformaliojo ugdymo veikla Elektrėnų VVG teritorijoje

Seniūnija

Neformaliojo
ugdymo veiklas
organizuojančios
įstaigos, vnt.

Neformaliojo ugdymo vieta ir veikla

Elektrėnų
(be Elektrėnų
miesto)

0

Visa veikla – Elektrėnų mieste

Semeliškių

1

Semeliškių gimnazijoje (meninių, sportinių, technologinių, kalbinių, gamtosaugos
gebėjimų, etninės kultūros programos)

Pastrėvio

1

Semeliškių gimnazijos Pastrėvio skyrius (meninių, sportinių, technologinių
gebėjimų, etninės kultūros programos)

Gilučių

1

Elektrėnų pradinės mokyklos Gilučių skyrius (meninių, technologinių gebėjimų,
etninės kultūros programos)

Kietaviškių

1

Kietaviškių pagrindinėje mokykloje (meninių, sportinių, technologinių gebėjimų,
etninės kultūros programos)

Kazokiškių

1

Vievio pradinės mokyklos Kazokiškių skyrius (meninių, technologinių gebėjimų
programos)

Beižionių

1

Beižionių mokykloje-daugiafunkciame centre (meninių, sportinių, technologinių
gebėjimų programos)

Vievio mokyklose (meninių, sportinių, technologinių, kalbinių, gamtosaugos
gebėjimų, etninės kultūros programos), Vievio meno mokykloje galima rinktis
dailės ir muzikos, kitų meno sričių užsiėmimus
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės švietimo sektorinė studija
Vievio

2

Socialines paslaugas teikiančios įstaigos. Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas
asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes spręsti savo socialines problemas,
palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės
paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms
problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti.49 Socialines paslaugas 2014 m.
Elektrėnų VVG teritorijoje teikė 4 biudžetinės įstaigos50: Elektrėnų socialinių paslaugų centro
padaliniai: Vievio ir Kazokiškių vaikų dienos centrai, Elektrėnų socialinės globos namai bei
Beižionių globos namai.
Sveikatos priežiūros įstaigos. Elektrėnų VVG teritorijoje 2014 metais veikė VšĮ Vievio
pirminės priežiūros centras, VšĮ Semeliškių ambulatorija ir VšĮ Abromiškių reabilitacijos
Elektrėnų savivaldybės švietimo sektorinė studija, saugoma Elektrėnų sav. VVG
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Socialinė integracija. Socialinės paslaugos ir
socialinis drabas. Interaktyvus, peržiūrėta adresu http://www.socmin.lt/lt/socialine-integracija/socialines-paslaugosir-dca9/kas-yra-socialines-paslaugos.html
50
Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Struktūra ir kontaktai. Įstaigos, įmonės.
Interaktyvus, peržiūrėta adresu: http://elektrenai.lt/index.php?2672603243
48
49
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ligoninė, Elektrėnų savivaldybės teritorijos kaimiškose vietovėse veikė trijų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų devynios atitolintos darbo vietos: VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros
centro ir VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centro – po keturias (Kietaviškėse, Pastrėvyje,
Gilučiuose, Jagėlonyse, Balceriškėse, Lazdėnuose, Kazokiškėse, Pakalniškėse), VšĮ Semeliškių
ambulatorijos – viena (Beižionių procedūrinis kabinetas).
Įstaigos, susijusios su visuomenės saugumo užtikrinimu. Vievyje veikia Elektrėnų
policijos komisariato Vievio policijos nuovada, teritorijoje veikia Elektrėnų priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba.
Sporto organizacijos. Elektrėnų savivaldybės sporto ir aktyvaus laisvalaikio sistema
sudaryta iš viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių (žr. 27 lentelė).
27 lentelė
Elektrėnų savivaldybėje veikiančios sporto ir aktyvaus laisvalaikio nevyriausybinės
organizacijos
Eil.
Nr.

Sporto klubas

Kultivuojama sporto šaka

1.
Elektrėnų rankinio sporto klubas „Senjorai“
Rankinis
2.
Sporto klubas „Vieviečiai“
Stalo tenisas
3.
Sporto klubas „Centauras“
Futbolas
4.
Elektrėnų teniso klubas
Tenisas, krepšinis
5.
Sporto klubas „Poseidonas“
Futbolas, ledo ritulys
6.
Asociacija LRK „Energija“
Ledo ritulys
7.
Elektrėnų sportinių šokių klubas „Reveransas“ Sportiniai šokiai
8.
Sveikatingumo ir sporto klubas „Draugystė“
Dziudo ir kitos dvikovos sporto šakos
9.
Elektrėnų buriuotojų klubas „Poseidonas“
Buriavimas
10.
Elektrėnų sportinių šokių klubas „Žiburėliai“
Sportinių šokiai
11.
Pramogų ir sporto klubas „Vievio žiedas“
Futbolas
12.
Elektrėnų aeroklubas
Aviacijos sportas
13.
Elektrėnų dailiojo čiuožimo klubas “Svaja”
Dailusis čiuožimas
14.
Ledo ritulininkų klubas „Energija“
Ledo ritulys
15.
Sporto klubas „Pantera“
Lao–Tai Rytų kovos menai
Aktyvaus laisvalaikio asociacijos
16.
Elektrėnų baikerių klubas „Klajokliai“
Ledo ritulys
Šaltinis: sudaryta autorių, pagal VĮ „Registrų centas“ duomenis

Seniūnija
Elektrėnai
Vievis
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Vievis
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai
Elektrėnai

Dauguma sporto organizacijų veikia Elektrėnų mieste, tačiau jose aktyviai dalyvauja
gyventojai iš visos Elektrėnų savivaldybės (R36). 88 proc. VVG teritorijos seniūnijų yra įrengtos
sporto aikštelės, prie jų pastatyti treniruokliai (Abromiškėse, Žebertonyse, Pastrėvyje,
Beižionyse, Kazokiškėse, Lazdėnuose, Pakalniškėse, Vievyje, Kietaviškių seniūnijoje prie
mokyklos įrengta vaikų žaidimo aikštelė), aikštelės vaikams suremontuotos ir prie vaikų darželio
Vievyje ir Pylimuose, sporto aikštelės, treniruoklių nėra Gilučių seniūnijoje (R37) (žr. 28 lentelė).
Pastrėvio seniūnijoje veikia UAB „Sostinių golfo klubas“, kiekvienoje mokykloje veikia sporto
būreliai.28 lentelė
Sporto infrastruktūros objektai Elektrėnų VVG teritorijoje
Seniūnija

Sporto infrastruktūra
Sporto aikštelė

Treniruokliai

Elektrėnų

2 vnt. : Abromiškių k., Žebertonių k.

2 kompleksai: Abromiškių k., Žebertonių k.

Vievio

2 vnt. Pakalniškių k., Vievio m.

3 komplektai: Pakalniškių k., Vievio m. (2 komplektai)

Beižionių

1 vnt. Beižionių k.

1 vnt. Beižionių k.

Pastrėvio

1 vnt. Pastrėvio k.

1 vnt. Pastrėvio k.
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Kazokiškių

1 vnt. Kazokiškių k.

1 vnt. Kazokiškių k.

Kietaviškių

1 vnt. Kareivonių k. (vaikų žaidimo aikštelė su sportui skirtais įrengimais)

Semeliškių

1 vnt. Semeliškių mst.

1 vnt. Semeliškių mst.

Gilučių
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės pateikta informacija (duomenys saugomi Elektrėnų VVG būstinėje)

Kultūros įstaigos. Elektrėnų savivaldybėje veikia Elektrėnų ir Vievio kultūros centrai,
kaimo vietovėse (kiekvienoje seniūnijoje) dirba kultūrinių renginių organizatoriai, tačiau atskiri
kultūros klubai yra Kietaviškėse ir Beižionyse, visur kitur kultūros renginiai vyksta
daugiafunkciuose centruose, įvairių visuomeninių pastatų, švietimo įstaigų salėse. Elektrėnų
VVG teritorijoje veikia 11 Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo filialų – 10
(Abromiškių, Balceriškių, Beižionių, Gilučių, Jagėlonių, Kazokiškių, Kietaviškių, Pakalniškių,
Pastrėvio, Semeliškių bibliotekos) ir Vievio mieste. Vievyje veiklą vykdo kultūros centras,51 taip
pat veikia Vievio kelių muziejus, Lietuvos geologijos muziejus (R38). Kietaviškių pagrindinėje
mokykloje ir Semeliškių vidurinėje mokykloje yra įkurti kraštotyros muziejai. Remiantis
internetine prieiga www.muziejai.lt., Elektrėnų savivaldybės kaimyninėse savivaldybėse muziejų
situacija yra tokia: Širvintų rajono savivaldybėje – 6 muziejai, Trakų rajono savivaldybėje – 10
muziejų, Kaišiadorių rajono savivaldybėje – 6 muziejai ir 2 padaliniai. Apibendrinant muziejų
skaičiaus duomenis, galima daryti išvadą, kad Elektrėnų savivaldybėje yra mažiausiai veiklą
vykdančių muziejų (5) lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis (R39).
Kultūros ir istorijos objektai bei vertybės. Elektrėnų VVG teritorijoje yra nemažai
istorijos, kultūros paveldo objektų, kurie išsidėstę visose seniūnijose (R40):
Semeliškių seniūnijoje yra Žuvyčių piliakalnis, pats Semeliškių miestelis – valstybės
saugomas urbanistikos paminklas;
Pastrėvio seniūnijoje registruotas Pipiriškių piliakalnis (2015 m. atrastas dar vienas, kol kas
neregistruotas, Belezų piliakalnis), Mustenių akmuo;
Beižionių seniūnijoje rasime du piliakalnius: Beižionių piliakalnis (Birutės kalnas),
Balandiškių piliakalnis, esama alkų (senovės aukojimo vietų), pilkapynų;
Kietaviškių seniūnijoje yra Bajorų kapinynas, kuris archeologų vadinamas Lietuvos
Pompėja,
Gilučių seniūnijoje lankytinas objektas yra Prakusos upelio pralaida po geležinkeliu,
Kalninių Mijaugonių piliakalnis;
Vievio seniūnijoje yra Panerių ir Ausieniškių dvarų sodybos, pilkapynai ir kt.
Kazokiškių seniūnijoje vertinga Kazokiškių bažnyčia, unikalus gatvinis rėžinis Grabijolų
kaimas, Mitkiškių akmuo, Paalkių, Latvių piliakalniai, taip pat 2015 metais atrastas dar vienas,
esantis šalia Grabijolų kaimo, kol kas neregistruotas.
Elektrėnų seniūnijos teritorijoje yra atkuriama Abromiškių dvaro sodyba, parkas, atkurtas
svirnas.
Į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą įtraukta dauguma lankytinų kultūros ir
istorijos objektų.52 1 vietovė – Semeliškių miestelis, kuris yra urbanistikos paminklas, 8
kompleksai – Abromiškių dvaro sodyba, Pipiriškių, Pasamanės piliakalnis su gyvenviete,
Kazokiškių Šv. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčios statinių kompleksas, Beižionių
piliakalnis su gyvenviete, buvusios dvaro sodybos fragmentai Panerių kaime, Ausieniškių
buvusios dvaro sodybos fragmentai, Daugirdiškių buvusios dvaro sodybos fragmentai, Kalninių
Mijaugonių piliakalnis su gyvenviete. Taip pat registre įtraukti pavieniai objektai – 6 statiniai (Šv,
Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Struktūra ir kontaktai. Įstaigos, įmonės.
Interaktyvus, peržiūrėta adresu: http://elektrenai.lt/index.php?2672603243
52
Interaktyvus Kultūros paveldo departamentu puslapis: www.kpd.lt .Nekilnojamų kultūros vertybių paieška
51
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Jono Nepomuko koplytstulpis, Vievio geležinkelio stoties sandėlis ir kt.), 58 vietos (pilkapynai,
kapinynai, alkakalniai, dvarvietės, piliakalniai), 2 akmenys – Mitkiškių ir Migliniškių, turintys
mitologinę vertę. Tačiau ne visi objektai yra pritaikyti turizmui (R41). Prie piliakalnių 2009 m.
buvo įrengti stendai su informacine medžiaga apie kiekvieną iš jų. Lietuvos kaimo plėtros 20072013 metų programos įgyvendinimo laikotarpiu pagal „Vietos plėtros 2009-2014 metų strategiją“
buvo įgyvendintas projektas „Beižionių piliakalnio (Birutės kalno) sutvarkymas“ (projekto
vykdytojas – Elektrėnų savivaldybės administracija). Tad tik šis piliakalnis kol kas yra patrauklus
ir patogus lankyti.
Renginiai. Elektrėnų VVG teritorijoje renginiai įgauna vis didesnį populiarumą. Elektrėnų
savivaldybės kaimo kapelų šventė „Stovi malūnas prie kelio“, solistų ir vokalinių ansamblių
festivalis „Vieversija“, chorų festivalis „Mūsų dainose“ gerai žinomi ne tik Elektrėnų
savivaldybėje, bet sulaukia dalyvių ir iš kitų šalies vietų. 2013 m. trečią kartą suorganizuotas
Elektrėnų savivaldybės senjorų meno mėgėjų kolektyvų festivalis „Su pavasariu širdy“, sulaukęs
svečių ir iš kitų Lietuvos regionų. Kasmet sukviečiame Elektrėnų savivaldybėje veikiančius
mėgėjų dramos kolektyvus į šventę „Šalia“, skirtą Teatro dienai (R42).
Semeliškėse nuo 2001 m. vyksta festivalis „Nuo Lauryno iki Roko“, kurio metu vyksta
klasikinės ir popmuzikos koncertai, spektakliai, sporto varžybos. Abromiškių bendruomenė
kasmet organizuoja žygį „Žalio velnio takais“, kuriame 2015 m. dalyvavo daugiau kaip 500
dalyvių iš visos Lietuvos. Prieš žygį organizuojamos paskaitos, po jo vyksta koncertas.
2013 metais lyginant su 2012 m. padaugėjo renginių, organizuojamų kultūros centrų
iniciatyva, kuriuose dalyvaudavo vietos kolektyvai. Daugiausiai buvo organizuojamos tradicinės,
kalendorinės šventės, nes norint rengti kokybiškus naujus renginius trūksta lėšų. 2011 m.
Elektrėnų savivaldybėje vyko 298 renginiai, o 2013 m. 320, meno kolektyvų skaičius keitėsi
nedaug, nors kolektyvų skaičius sumažėjo, tačiau išaugo narių skaičių (žr. 29 lentelė)53.
29 lentelė
Renginių ir mėgėjų kolektyvų skaičius
VšĮ Vievio kultūros centras
VšĮ Elektrėnų kultūros centras
Veikla /
Metai
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Renginiai
69
116
141
229
146
179
Mėgėjų meno
27
25
26
kolektyvai (iš
11
10*
10**
( iš jų 6
( iš jų 6
( iš jų 6
jų neformalūs)
neformalūs)
neformalūs)
neformalūs)
Mėgėjų meno
kolektyvų
176
160
180
335
327
342
narių skaičius
*Papildomai veikė 4 neformalūs būreliai
** veikė dar 3 būreliai, sustabdę veiklą iki 2013 m. gruodžio 31 d.; veikia Atvira jaunimo erdvė
Šaltinis: Elektrėnų ir Vievio kultūros centrų veiklos ataskaitos

2011 m. Elektrėnų VVG teritorijoje veikė 17 mėgėjų meno kolektyvų ir būrelių. Pradėjo
dirbti jaunimo dramos būrelis, naujai susikūrė jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Iviukai“,
sėkmingai veiklą tęsia choras „Con moto“, moterų choras „Vieva“, moterų tautinių šokių,
jaunimo šiuolaikinio šokio kolektyvai, kaimo kapelos „Kazokynė“ ir „Pylimėlis“, „Vuolasta“,
„Varnalėša“, „Volungė“, Gilučių folklorinis ansamblis, ansamblis „Ievaras“. Gilučiuose veikia
dramos kolektyvas, 2007 m. susikūrė ir vaikų kolektyvas „Giliukai“.
2012 m. pradžioje veikė 17 mėgėjų meno kolektyvų ir būrelių. Jaunimo šiuolaikinių šokių
kolektyvas ir kameriniai vokaliniai ansambliai 2011/2012 m. sezono pabaigoje sustabdė veiklą,
tačiau, po dviejų metų pertraukos veiklą atnaujino skudutininkų ansamblis.
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2013 m. sustabdė veiklą kaimo kapela „Kazokynė“ (keli dalyvių išvyko dirbti į užsienį),
aktyviai veikusi 10 m., vaikų liaudiškos muzikos kapela „Iviukai“ (dalis dalyvių – gimnazijos
absolventai – baigę mokyklą išvyko iš Vievio studijuoti). Naujų narių šiems kolektyvams
nepavyko rasti („Iviukai“ šiuo metu vykdo veiklą). Susibūrė nauji kolektyvai – vaikų etnografinis
būrelis ir vaikų lėlių teatras. Pastarasis susiformavo sėkmingai įgyvendinus LR Kultūros
ministerijos iš dalies finansuotą projektą: „Susipažinkime – Lėlė“. Vykdant Atvirų jaunimo
erdvių plėtros projektą, susibūrė gatvės šokio būrelis. Aktyviai veikė 3 neformalūs būreliai:
diskotekų vedėjų, jaunimo gatvės šokių, jaunimo muzikos grupė (žr. 30 lentelė).
30 lentelė
2013 m. mėgėjų meno kolektyvų sąrašas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kolektyvo /būrelio pavadinimas
Ansamblis „Ievaras“
Kamerinis choras „Con moto“
Kaimo kapela „Pylimėlis“
Kaimo kapela „Kazokynė“
Jaunimo dramos būrelis
Moterų choras „Vieva“
Moterų tautinių šokių kolektyvas
Skudutininkų ansamblis
Jaunimo liaudiškos muzikos kapela
„Iviukai“
Floristikos būrelis
Vaikų etnografinis ansamblis
Vaikų lėlių teatras
Gatvės šokio būrelis

Dalyvių
skaičius
20
28
15
8

Kolektyvo/ būrelio
veiklos stažas
17 m.
16 m.
13 m.
10 m.

14
22
13
12
10

6 m.
5 m.
3 m.
3 m.
2 m.

30
12
14
12

1 m.

2013 m. gegužės mėn. sustabdė
veiklą

2013 m. gegužės mėn. sustabdė
veiklą, bet 2014 m. atkūrė
Naujai susibūrė
Naujai susibūrė
Veikė rugpjūčio-gruodžio mėn.
projekto „Ateik ir tu – veiksime
kartu“ įgyvendinimo metu.

Kaimo kapela „Vuolasta“
11
27 m.
Kaimo kapela „Varnalėša“
10
8 m.
Kaimo kapela „Volungė“
15
17 m.
Gilučių dramos kolektyvas
10
6 m.
Vaikų dramos kolektyvas „Giliukai“
10
6 m.
Gilučių
folklorinis
ansamblis
15
12 m.
„Obelėlė“
Šaltinis: sudaryta autorių, vadovaujantis Elektrėnų ir Vievio kultūros centrų, kolektyvų vadovų pateiktais
duomenimis.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Viešoji biblioteka ir filialai surengė literatūros parodas žymių Lietuvos žmonių
jubiliejams, valstybinėms ir tautinėms šventėms pažymėti, vertingiausiai lietuvių ir užsienio
rašytojų kūrybai populiarinti, organizavo teminius vakarus, literatūros popietes, kraštiečių
kūrybos pristatymus, konferencijas, temines literatūros savaites. Suorganizuoti 465 renginiai (iš
jų vaikams – 260) Elektrėnų sav. VVG teritorijoje54.
Elektrėnų VVG teritorijoje veikia Vievio meno mokyklos amatų centras, Pastrėvyje,
Gilučiuose, Kietaviškėse įkurtos amatų dirbtuvės, kuriose vyksta edukaciniai molio lipdymo
užsiėmimai. Vievyje vyksta drožimo, pynimo, mezgimo, floristikos, molio lipdymo ir kiti
užsiėmimai (R43). Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę ,,Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ amatų centrai ir dirbtuvės buvo kuriamos ne tik Elektrėnų, bet ir Trakų,
Širvintų, Ukmergės, Vilniaus r. VVG teritorijose. Daugiausiai amatų centrų yra Trakų VVG
teritorijoje (žr. 31 lentelė).
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31 lentelė
Tradicinių amatų centrų (dirbtuvių) veikla Vilniaus apskrityje
Amatų centras

VVG teritorija

Informacija apie veikiančius amatų centrus ir dirbtuves

Elektrėnų

1
(3
dirbtuvės)

amatų Elektrėnų VVG teritorijoje veikia Vievio meno mokyklos amatų centras,
Pastrėvyje, Gilučiuose, Kietaviškėse įkurtos amatų dirbtuvės.

Trakų

3

Trakų VVG veikia Trakų krašto tradicinių amatų centras, Aukštadvario
žemės ūkio mokykloje, VšĮ amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ veikia
amatų centrai

Ukmergės

1

Ukmergėje įgyvendinant vietos plėtros strategiją įkurtas amatų centras
Dainavos kultūros namuose, kuriame vykdoma senovinės puodininkystės ir
šiuolaikinės molio keramikos edukacija.

Širvintų

1 (amatų mokykla)

VšĮ „Vikingų kaimas“ veikia senovės amatų mokykla.

Švenčionių

1

Reškutėnų tradicinių amatų centre veikia audimo, pynimo, verpimo, vėlimo,
medžio, keramikos dirbtuvės

Šalčininkų

-

-

Vilniaus r.
1
Maišiagaloje veikia Tradicinių amatų centras Houvaltų dvare
Šaltinis: VVG surinkta informacija

Elektrėnų VVG teritorijoje įregistruota naujų bendruomenių, daugelis bendruomenių turi
nemažai patirties įgyvendinant įvairius projektus, tačiau kaimo teritorijoje nepakankamai aktyviai
plėtojamas smulkus verslas, nes trūksta įgūdžių vystyti verslumą, trūksta verslo iniciatyvų tarp
kaimo gyventojų, mažai išplėtotos turizmo paslaugos, trūksta įvairesnių produktų ir paslaugų,
todėl reikia organizuoti mokymus, kitas aktyvinimo priemones, skatinti kaimo gyventojų
gebėjimus bendradarbiauti, įgyvendinti vietos plėtros iniciatyvas, didinančias kaimo vietovių
patrauklumą. Verslo vystymas, amatų, kaimo turizmo plėtra padėtų kurti naujas darbo vietas ir
tinkamai panaudoti turimus vietos išteklius, padėtų puoselėti vietos gamtos ir kultūros paveldą,
išsaugoti vietos tradicijas.
Sėkmingos iniciatyvos padės sukurti patrauklią gyvenimui ir poilsiui aplinką, sustiprins
įgūdžius, suaktyvins jaunimą ir kitus kaimo gyventojus, paspartins naujų kaimo žmonių interesus
atstovaujančių organizacijų kūrimąsi, sustiprins esamas bendruomenių organizacijas.
2.6.

VVG teritorijos gamtos išteklių analizė

Žemės fondas, jo struktūra, žemės ūkio naudmenų kokybė ir jų tinkamumas žemės
ūkio veiklai. Dirvožemiai Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, kaip ir visoje Vilniaus apskrityje,
nėra labai našūs ir derlingi. Remiantis Valstybinio žemės fondo dirvožemininkų ir Lietuvos
agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių tyrimų laboratorijos duomenimis, dirvožemius
siūloma suskirstyti į 5 grupes: I dirvožemių grupė – vyrauja labai geros ūkinės vertės dirvožemiai
(47,1-52,0 balai), II grupė – geros ūkinės vertės (42,1-47,0 balai), III grupė – vidutiniškos ūkinės
vertės (37,1-42,0 balai), IV grupė – prastokos ūkinės vertės (32,1-37,1 balai), V grupė – prastos
ūkinės vertės (27,1-32,0 balai). Elektrėnų savivaldybės teritorijoje vidutinis našumo balas tėra
31,3, atskirose kadastrinėse vietovėse įvairuoja (pvz., Semeliškių – 27,3, Balceriškių – 30,2,
Kietaviškių – 35,6, Gilučių – 36,9 balai), tuo tarpu vidutiniškai Lietuvoje žemės našumo balas
yra 39,7 (palyginimui – Kauno r. savivaldybės žemės našumo balas – 47,48, Kėdainių – 49,13).
Taigi remiantis naujausiais tyrimais, Elektrėnų savivaldybės žemės priskiriamos prastos ūkinės
vertės dirvožemių grupei (R44).55
http://agrolab.lt/ Pradžia Lietuvos žemių našumas, www.geoportal.lt Žemėlapiai Duomenų paieška Žemės
našumo balas Inspire peržiūros paslauga WMS.
55

36

32 lentelė
Žemės našumo balų palyginimas
Teritorija

Vidutinis žemės našumo balas

Elektrėnų savivaldybė

31,3

Trakų rajono savivaldybė

29,2

Šalčininkų rajono savivaldybė

32,25

Širvintų rajono savivaldybė

36,92

Švenčionių rajono savivaldybė

33,86

Ukmergės rajono savivaldybė

38,96

Vilniaus raj. savivaldybė

31,46

Lietuva
39,7
Šaltinis: Valstybinio žemės fondo dirvožemininkų ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agrocheminių
tyrimų laboratorijos duomenimis

Tad vystyti žemdirbystės šakas šiame krašte ne visur vienodai paranku. Palyginus su šalies
vidurkiu Elektrėnų krašte yra šiek tiek daugiau vandenų ir pelkių bei pelkėtų vietų56.
Žemės ūkio naudmenos užima 24 292,69 ha, arba 47,76 proc. savivaldybės teritorijos,
(atitinkamai 0,70 proc. respublikos, 6,01 proc. apskrities žemės ūkio naudmenų). Jas sudaro
ariamoji žemė (19 939,85 ha, arba 82 proc. savivaldybės žemės ūkio naudmenų), sodai (50,24
ha), pievos ir natūralios ganyklos (4 302,60 ha). Miškai (miško žemė) užima 17 235,61 ha plotą,
arba 33,88 proc. savivaldybės teritorijos (0,78 proc. respublikos, 4,00 proc. apskrities miškų).
Keliai ir užstatyta teritorija užima atitinkamai 1038,78 ir 2370,96 ha. Vandenys (ežerai, upės,
tvenkiniai) sudaro 3 712,59 ha, arba 7,3 proc. savivaldybės ploto (1,41 proc. respublikos, 12,15
proc. apskrities paviršiaus vandenų) (žr. 5 pav.).

Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Elektrėnų kraštas. Interaktyvus,
peržiūrėta adresu: http://www.elektrenai.lt/index.php?1837614846
56
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Šaltinis: Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM VĮ Valstybinis žemės fondas

5 pav. Žemės naudmenos Elektrėnų savivaldybėje
Teritorijoje yra 616,57 ha apleistų žemių (sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius)
apaugę žemės ūkio naudmenų plotai), tai sudaro 0,8 proc. respublikoje ir 2,7 proc. apskrityje
esančių apleistų žemių)57.
Žemės ūkio naudmenų plotas, kuriame ekologiškai ūkininkaujama. Elektrėnų
savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus duomenimis, savivaldybėje
2011 m. deklaruotas bendras žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotas siekė 11 029,20 ha, 2014 m.
– 13 251,87 ha. 2011 m. sertifikuota 50 ekologinių ūkių, jų bendras plotas 978,20 ha, 2014 m.
sertifikuota 55 ekologiniai ūkiai, kurių bendras plotas sudaro 1 230,91 ha (lyginant 2011 ir 2014
metus, ekologinių ūkių skaičius padidėjo 10 proc., plotas – 24,67 proc.)(R45).58
Kraštovaizdis, įskaitant vandens telkinius ir miškus, jų tinkamumas rekreacijai.
Elektrėnų kraštas pasižymi daugeliu puikių kraštovaizdžio vertybių – miškais, kalvomis, ežerais,
upėmis ir žmogaus sukurtais tvenkiniais. Todėl Elektrėnų VVG teritoriją galima priskirti prie
palankių turizmui vietovių (R46) 59.
Hidrografinio tinklo tankumas Lietuvoje siekia 1,18 km/km2. Vidutinis Lietuvos
ežeringumas yra iki 1,5 proc., ežerų skaičius iki 6000, iš jų tik 2580 ežerų, kurių plotas didesnis
nei 0,5 ha. Visų ežerų plotas 914 kv. km60. VVG teritorijoje yra per 100 ežerų, iš jų 13
Žemės informacinės sistemos internetinis puslapis. Interaktyvus, peržiūrėta adresu: http://zis.lt/wpcontent/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf
58
Elektrėnų savivaldybės žemės ūkio ir melioracijos skyriaus ataskaitos už 2011 ir 2014 metus, saugomos
Elektrėnų VVG būstinėje
59
Elektrėnų savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Elektrėnų kraštas. Interaktyvus, peržiūrėta
adresu: http://www.elektrenai.lt/index.php?1837614846
57

60

Aplinkos apsaugos agentūros internetinis puslapis. Interaktyvus, peržiūrėta adresu
http://gamta.lt/cms/index.
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valstybinės reikšmės. Vyrauja negilūs, nedidelio ploto, dažniausiai pelkėtais pakraščiais ir gana
dumblingi ežerėliai. Didžiausi ir giliausi – Vievio (294,5 ha), Ilgės (154,2 ha) ir Vaisiečio (89,7
ha) ežerai. Be natūralių vandens telkinių savivaldybėje gausu žmogaus sukurtų telkinių: Pastrėvio
tvenkiniai (87,5 ha) ir Elektrėnų marios (1289,6 ha). Elektrėnų VVG teritorijoje teka Neris su
intakais Žiežmara, Bražuole, Rugtupiu, Aliosa, Sukra, taip pat Vuolasta, Strėva su intakais
Spengla, Dabinta, Beržuole. Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu ypač vertingos yra Neries ir
Bražuolės upės (R47).
Miškai užima 34 proc. savivaldybės teritorijos. Miškingumas čia kiek didesnis už visos
Lietuvos vidurkį (30,6 proc.) ir Vilniaus apskrities miškingumą (39 proc.) 61. Stambiausi vientisi
miškų masyvai susiformavę prie Neries – šiaurinėje savivaldybės dalyje. Neries prieigų kalvyne
ošia Panerio miškas, smėlingoje lygumoje – Kazokiškių ir Sukros miškai. Centrinėje
savivaldybės dalyje įsiterpęs Vievio miškas, o pietinėje – Daugirdiškių. Pagal naudojimo paskirtį
didžiausius plotus užima ūkiniai miškai, antroje vietoje – ekosistemų apsaugos, trečioje – skirti
rekreacijai. Į Elektrėnų VVG teritoriją patenka dalis Trakų istorinio nacionalinio parko, juosianti
Daugirdiškių mišką ir jo vaizdingas apylinkes. Dalis Neries regioninio parko išsidėsčiusi
savivaldybės šiaurės rytinėje dalyje. Nedidelėje Elektrėnų VVG teritorijoje yra septyni
piliakalniai.
VVG teritorija pasižymi vaizdingu kraštovaizdžiu, bet dar ne visur yra sutvarkyta
rekreacinė aplinka. Įgyvendinant 2009-2014 m. Vietos plėtros strategiją buvo sutvarkytos
viešosios erdvės Abromiškių, Beižionių, Žebertonių, Lazdėnų kaimuose, Vievyje, tačiau
rekreacinių, poilsio zonų įkūrimui teritorijoje poreikis išlieka. Apklausus gyventojus, 57,92 proc.
VVG atlikto tyrimo respondentų pareiškė, kad būtina skirti lėšas vandens telkinių valymui ir
poilsio zonų įrengimui. Jaunimo anketavimo metu paaiškėjo, kad net 78,67 proc. apklausoje
dalyvavusiųjų poilsio zonų būklę vertina kaip blogą (R48).
Biologinė įvairovė. VVG teritorijos miškuose labai turtinga ekosistema, ypatingai –
augmenija. Juose aptinkama rečiausių saugomų augalų rūšių (per 60 saugomų augalų rūšių,
kurios įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą), 230 stuburinių ir per tūkstantį bestuburių gyvūnų
rūšių, tarp jų yra ir tokių, kurios saugomos ne tik šalyje, bet ir visame Europos žemyne, vandens
telkiniuose gyvena daugiau kaip 50 žuvų rūšių, 34 paukščių rūšys įrašytos į Lietuvos raudonąją
knygą.
Teritorijoje aptinkamos įprastos žinduolių rūšys, Europoje saugomų bei įrašytų į Lietuvos
raudonąją knygą aptikta 9 rūšys, dar 15 vertinamos kaip kraštui gan retos. Elektrėnų krašte
pastebėtos 4 šikšnosparnių rūšys, saugomos visame pasaulyje: vėlyvasis šikšnys, šikšniukas
nykštukas, rudasis nakviša ir kūdrinis pelėausis 62.
Svarbiausios gamtinės teritorijos, kurias reikia saugoti, kadangi jos itin reikšmingos
paukščiams, yra Salcieko ežeras su pelkėtu apyežeriu, Ilgės ežeras su gretimais tvenkiniais ir
užmirkusiomis pievomis bei krūmynais, Švenčiaus ežeras su aplinkiniais alksnynais, salingas
Gilūšio ežeras, Pastrėvio vandens talpykla, pelkėta Bražuolės upės atkarpa, Nestrėvančio ežeras
su nendrynų plotais, miškų brandžių medynų sklypai.63. Ilgio ornitologiniame draustinyje peri 74
paukščių rūšys, užklysta labai retų paukščių: erelis žuvininkas, jūrinis erelis.
Saugomos teritorijos. Elektrėnų savivaldybės valstybės saugomų teritorijų tinklą sudaro
valstybiniai parkai ir draustiniai, bendras Elektrėnų savivaldybės saugomų teritorijų tinklo plotas
– 6279,12 ha, 12,3 proc. nuo bendro savivaldybės ploto. Šiose teritorijose prioritetas teikiamas
rekreacinei veiklai (paplūdimiams, poilsio infrastruktūrai ir paslaugoms plėtoti), turizmo
Elektrėnų rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Elektrėnų kraštas. Interaktyvus,
peržiūrėta adresu: http://www.elektrenai.lt/index.php?1837614846
62
Elektrėnų savivaldybės vertingų nesaugomų gamtinių teritorijų vertinimas Natura 2000 ekologinio tinklo
pagrindu, saugomas Elektrėnų sav. VVG būstinėje
63
Elektrėnų savivaldybės vertingų nesaugomų gamtinių teritorijų vertinimas Natura 2000 ekologinio tinklo
pagrindu, saugomas Elektrėnų sav. VVG būstinėje
61
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infrastruktūros, pramogų ir paslaugų plėtrai.
Elektrėnų savivaldybės konservacinės apsaugos prioriteto teritorijų plotas 944,31 ha.
Konservacinės apsaugos prioriteto teritorijų grupę sudaro nedidelį plotą užimantys, tačiau
gamtinės įvairovės apsaugos požiūriu labai svarbūs du valstybiniai draustiniai – Pipiriškių
geomorfologinis (518,6 ha) ir Strošiūnų kraštovaizdžio. Tik rytinė Strošiūnų kraštovaizdžio
draustinio dalis patenka į Elektrėnų savivaldybės teritoriją (425,71 ha), likusi yra Kaišiadorių
rajono savivaldybėje.
Didžiausius saugomų teritorijų plotus savivaldybėje užima du valstybiniai parkai – Trakų
istorinis nacionalinis (Elektrėnų VVG teritorijai priklauso 646,57 ha) ir Neries regioninis
(Elektrėnų VVG teritorijai priklauso 4266,07 ha).
Neries regioniniame parke saugomi Dzūkų aukštumos pakraščio kraštovaizdžio
kompleksai, Neries vidurupio kraštovaizdis, gamtinė ekosistema, gamtos ir kultūros paveldo
vertybės, yra įsikūręs vienintelis VVG teritorijoje išlikęs senas gatvinis rėžinis Grabijolų kaimas.
Biologinės įvairovės išsaugojimui įsteigtas Bražuolės botaninis draustinis, kuriame tarpsta
retos ir nykstančios augalų rūšys, taip pat pietų Lietuvos miškų fragmentai. Reto grožio Kulių
kraštovaizdžio ir Aliosos hidrografinis draustiniai. Parko puošmenos – unikalūs medžiai –
Pugainių ąžuolas ir pušis „Raganos šluota” bei valstybės saugomi gamtos paveldo objektai –
geologinės vertybės – Ausiutiškių konglomeratas, Bražuolės tufų atodanga (Joteliūnų tufai),
Bražuolės akmuo.
Pūstakiemio botaniniame draustinyje saugoma rudeninio vėlyvio augimvietė. Savivaldybės
saugomi šie gamtos paveldo objektai: Giedraitiškių ir Streipūnų ąžuolai, Aleksandriškių eglė ir
uosis, Beižionių, Mustenių, Žikaronių ir Laičių akmenys.64
Vandens kokybė. Elektrėnų VVG teritorijoje visiems vartotojams tiekiamas tik požeminis
vanduo. Požeminių vandenų kokybė savivaldybėje yra gera bakteriologiniu atžvilgiu, tačiau kaip
ir daugelyje vietų Lietuvoje yra padidintas geležies kiekis (R49). 2011 metų tyrimų duomenimis,
tik 15,38 proc. vandenviečių nebuvo viršijama geležies norma, palyginti nedaug (iki 3 kartų ir
mažiau) padidintas geležies kiekis rastas 30,77 proc. vandenviečių, likusių 53,85 proc.
vandenviečių geležies kiekis viršijo normą net nuo 5 iki 40 kartų.
Šiuo metu Elektrėnų savivaldybės teritorijoje tiekia vandenį ir nuotekas tvarko viena įmonė
– UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“. Remiantis įmonės Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos
geriamojo vandens programinės priežiūros 2014 m. ataskaitos duomenimis, bendrosios geležies
norma (200 mikrogramų/l) viršyta 61,54 proc. vandenviečių. Jagėlonių, Semeliškių, Pastrėvio,
Beižionių vandenvietėse, kurios sudaro 30,77 proc. visų VVG teritorijos vandenviečių,
išgaunamas vanduo vartotojus pasiekia padidėjusio drumstumo, tai taip pat susiję su padidintu
geležies kiekiu. Įgyvendinus 2009-2014 metų VVG vietos plėtros strategijos vietos projektus,
susijusius su vandens gerinimo priemonių diegimu bei vandentiekio tinklų plėtra, ženkliai
pagerėjo vandens kokybė Pakalniškių bei Gilučių vandenvietėse Geriausia vandens kokybė
Lazdėnų, Gilučių, Pakalniškių vandenvietėse, kuriose nenustatyta vandens kokybės rodiklių
neatitikimų.65 Tačiau tokios vandenvietės sudaro tik 23 proc. visų VVG teritorijos vandenviečių,
o likusių 77 proc. vandenviečių vandens kokybė yra blogesnė, nei reikalauja higienos normos
(R50) (žr. 33 lentelė).

Elektrėnų savivaldybės administracijos internetinis puslapis. Elektrėnų savivaldybės bendrasis planas.
Elektrėnų savivaldybės bendrojo plano sprendiniai iki 2016 m. Interaktyvus, peržiūrėta adresu:
http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Elektrenu-savivaldybes-teritorijos-bendras-planas/3
65
Duomenys iš Elektrėnų savivaldybės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos.
64
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33 lentelė
Vandens kokybė
Vandenvietė

2011

Daugirdiškių

amonis 0,70 mg/l, (norma 0,50)
bendroji geležis 687 mikrogramai/l ( norma 200)
drumstumas 6,5 DV pagal formaziną ( norma 4)

bendroji geležis vid. 486 mikrogramų /l

Pakalniškių

amonis 0,59
bendroji geležis 1950
drumstumas 26 DV pagal formaziną ( norma 4)

nenustatyta vandens kokybės rodiklių neatitikimų

Lazdėnų

bendroji geležis 230

nenustatyta vandens kokybės rodiklių neatitikimų

Kazokiškių

bendroji geležis 660

bendroji geležis vid. 757,5

Laičių

neviršija saugos rodiklių

bendroji geležis – vid. 310

Vievio

bendroji geležis 372

nitratų (apie 3mg/l, norma iki 50 mg/l), nitritų
(<0,02 mg/l, norma iki 0,5 mg/l).

Beižionių

bendroji geležis 945
drumstumas 6 DV pagal formaziną ( norma 4)

bendroji geležis – 749
padidėjęs drumstumas

Semeliškių

amonis 0,58
bendroji geležis 2806,25
spalva mg/l Pt ( 436 nm) 63 norma 30
drumstumas 24 DV pagal formaziną ( norma 4)

bendroji geležis vid. 3262,4
padidėjęs drumstumas
amonis 0,59 (norma iki 0,5 mg/l)

Pastrėvio

bendroji geležis 3200
drumstumas 38 DV pagal formaziną

bendroji geležis – vid. 3243,75
padidėjęs drumstumas

Jagelonių

drumstumas 37 DV pagal formaziną
bendroji geležis 8000
spalva mg/l Pt ( 436 nm) 63 norma 30

bendroji geležis – vid. 3466
padidėjęs drumstumas

Kietaviškių

amonis 0,66
bendroji geležis 1132,5

bendroji geležis - vid. 765
amonis 0,64 mg/l (norma iki 0,5 mg/l)
vandenvietėje viršijamas mangano kiekis (0,53
mikrogramai/l, norma iki 0,5)

Gilučių

amonis 1,15
bendroji geležis 1450

nenustatyta vandens kokybės rodiklių neatitikimų

Elektrėnų

neviršija saugos rodiklių

2014

nitratų (apie 3mg/l, norma iki 50 mg/l), nitritų
(<0,02 mg/l, norma iki 0,5 mg/l).
Šaltinis: Elektrėnų savivaldybės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Energijos gamybai naudotini atsinaujinantys ištekliai ir jos gamyba. AB „Lietuvos
energijos gamyba“ iniciatyva siekiant gaminti šilumos energiją nepriklausomai nuo elektros
energijos gamybos panaudojant vietinius atsinaujinančius energijos išteklius, Elektrėnuose
pastatyta biokuro katilinė, kuri užtikrina apie 90 proc. Elektrėnų miesto, UAB „Kietaviškių
gausa“ šiltnamių ir Lietuvos elektrinės šilumos poreikio. Taip pat pradėta eksploatuoti garo
katilinė, kuri įrengta šilumos rezervų palaikymui, šilumos gamybos šalčių piko metu užtikrinimui
bei rezervinių Lietuvos elektrinės blokų paleidimui. Biokuro katilinėje naudojamas kuras iš
atsinaujinančių išteklių: medienos skiedrų, miško kirtimo atliekų ir pjuvenų. Į Elektrėnus
pristatoma medžio skiedra, pramoniniu būdu paruošiama iš miško kirtimo atliekų arba
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smulkinant medieną.66 Pastrėvio seniūnijos teritorijoje privataus sektoriaus įrengta elektros vėjo
jėgainė67 .
Gamtos išteklių, jų būklės atitikimas esamiems gyventojų poreikiams ir VVG
teritorijos vizijai. Elektrėnų savivaldybės gyventojai turi puikias galimybes kokybiškam,
aktyviam poilsiui. Graži gamta patraukia ir turistų dėmesį, todėl vietos iniciatyvių bendruomenių,
verslo atstovų pastangomis galima būtų pritraukti daugiau krašto lankytojų; įkūrus poilsiavietes,
sukūrus papildomas paslaugas, didėtų kaimo gyventojų užimtumas, teritorijos patrauklumas.
Dar yra neišnaudotų galimybių gerinti kai kurių vietovių gyventojams tiekiamo geriamojo
vandens kokybę, įrengiant nugeležinimo įrenginius. Pagal Vietos plėtros 2009-2014 metų
strategiją įgyvendinus vandentvarkos, nuotekų tvarkymo projektus, pagerėjo vartojamo vandens
kokybė, sumažėjo aplinkos tarša. Šioje srityje gyventojų poreikiai dar nepilnai patenkinti.
Elektrėnų savivaldybės gamtos turtingumas ir įvairovė, kultūros objektai, palyginti geras
kelių tinklas sudaro palankias sąlygas dviračių, rekreacinio ir kaimo turizmo plėtrai. Elektrėnų
savivaldybės vietos veiklos grupė su partneriais Trakų krašto bei Prienų rajono VVG įgyvendino
teritorinio bendradarbiavimo projektą „Gamtinio, istorinio, kultūrinio kraštovaizdžio pažinimo
skatinimas“, kurio metu buvo parengtas turistinis maršrutas bei išleistas žemėlapis-lankstinukas
„Kraštovaizdžio pažinimo maršrutas. Elektrėnai, Trakai, Prienai“, trijų rajonų savivaldybių VVG
kaimiškose seniūnijose įrengti stendai su žemėlapiais, kur pateikiama informacija apie vietovėje
esančius lankytinus objektus (R51). Esami savivaldybės privalumai turėtų užtikrinti pakankamus
vietinių ir užsienio turistų srautus ateityje, tačiau tam reikia sukurti gerą turizmo infrastruktūrą,
pasiūlyti patrauklias paslaugas ir pramogas, kol kas silpnai išnaudojamas didelis rekreacinių
išteklių potencialas.
Aktuali Elektrėnų savivaldybės problema – neišplėtotas turistinių trasų, pakelės poilsio
aikštelių ir kempingų tinklas, trūksta turizmo informacinių ženklų, ekspozicinės ir panašaus
pobūdžio informacijos ir infrastruktūros.

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.2.1
3.2.2.
3.2.3.

3.
VVG teritorijos SSGG
Stiprybės

Stiprybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.
Ekonominei plėtrai patogi VVG teritorijos geografinė padėtis.
R2
VVG teritorijoje veikia stambios ir vidutinės įmonės.
R27
VVG teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos, R28
kurios teikia socialines paslaugas.
Stiprūs NVO gebėjimai įgyvendinti projektus.
R30, R31, R32, R33
VVG teritorijoje organizuojami tradiciniai kultūros renginiai, R42
žinomi visoje šalyje.
VVG teritorijoje yra ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų R46, R47
vietų bei objektų.
Silpnybės
Silpnybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.
Didelis gyventojų, nebaigusių pradinės, nelankiusių mokyklos, R12
neraštingų, skaičius.
Mažas verslumo lygis.
R13, R13-1, R13-2
Didelis socialinės rizikos šeimų ir socialinių paslaugų poreikis.
R14, R15, R16

Lietuvos elektrinės internetinis puslapis www.le.lt
Atsinaujinantieji energijos ištekliai Lietuvoje, internetinis puslapis, interaktyvus, peržiūrėta adresu:
www.avei.lt/lt/component/energy/?task=map
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3.2.4.

3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

3.3.6.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.

3.4.6.

Didžioji dalis savivaldybės nemotyvuotų, nesimokančių ir R22
nedirbančių asmenų yra Elektrėnų savivaldybės VVG
teritorijoje.
Nepakankamos sąlygos užsiimti popamokine veikla ar R35
neformaliuoju švietimu.
Ne visi istorinio, kultūrinio paveldo objektai yra pritaikyti R41
turizmui.
Nepakankamai sutvarkytos ir pritaikytos gyventojų poreikiams, R48
rekreacinės, poilsio zonos.
Bendrasis geležies kiekis vandenyje ir jo drumstumas daugelyje R49, R50
vandenviečių smarkiai viršija rekomenduojamas normas.
Galimybės
Besiplečiantis transporto ir logistikos verslo sektorius sudaro galimybę kurti ir plėtoti šį
sektorių aptarnaujantiems verslams: teikti maitinimo, smulkiosios prekybos,
apnakvindinimo paslaugas.
Numatomas finansavimas vietinių kelių priežiūrai ir tvarkymui sudaro palankesnes ir
patrauklesnes sąlygas verslo plėtrai.
Numatoma Europos Sąjungos parama verslo pradžios ir plėtros projektams kaimo vietovėse.
Lietuvos Respublikos valstybinė politika, skatinanti kaimo vietovėse gyvenančių asmenų
socialines problemas spręsti per bendruomeninio ir/ar socialinio verslo kūrimą ir plėtrą.
Lietuvos Respublikos valstybinė politika dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio sudaro
galimybes kaimo vietovėse veikiantiems asmenims ir organizacijos teikti neformaliojo vaikų
švietimo paslaugas.
Didėjantis turistų susidomėjimas Lietuvos gamtiniais ištekliais sudaro galimybes turizmo
paslaugų plėtrai, išnaudojant vandens kelius ir esančius kultūros paveldo objektus.
Grėsmės
Prasti demografiniai rodikliai, senėjanti visuomenė ir darbingo amžiaus žmonių mažėjimas
didina naštą, tenkančią dirbantiems asmenims.
Dėl ekonominės padėties Lietuvoje didėjanti emigracija gali smarkiai sumažinti darbingo
amžiaus gyventojų skaičių VVG teritorijoje.
Didžiųjų miestų kaimynystė su geriau išplėtotais verslo ir paslaugų sektoriais sudaro
prielaidas VVG teritorijai tapti „miegamuoju“ rajonu.
Nestabili verslo aplinka, nulemta teisės aktų ir įstatymų kaitos bei didelės biurokratinės
kliūtys SVV verslo plėtrai VVG teritorijoje.
Viešosios (valstybės ir savivaldybės) iniciatyvos, skatinant verslumą bei verslininkų
aktyvumą ieškant įvairių galimybių, kurios padėtų stiprinti jų turimus ūkio subjektus, plėtoti
turimą ar kurti naują verslą, dėl verslininkų neaktyvumo, neryžto bei nepakankamos
kompetencijos dalyvauti projektinėje veikloje, gali nepasiekti savo tikslo ir likti
neįgyvendintos.
Turistų srautų sumažėjimas dėl nepritaikytos ir neplėtojamos turistinių objektų
infrastruktūros.
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Eil.
Nr.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka
Poreikį
Sąsaja su KPP 2014–
VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas pagrindžiantys VVG
2020 m. nustatytais
(prioritetine tvarka)
teritorijos SSGG
nacionaliniais kaimo
teiginiai (Nr.)
plėtros poreikiais
Verslo kūrimo ir plėtros skatinimas, kuriant 3.1.1.; 3.1.2.; 3.2.2.;
Nacionalinio poreikio
naujas darbo vietas.
3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.;
Nr. 8, 9, 10
3.4.1.; 3.4.2.; 3.4.3.;
3.4.4.; 3.4.5.
NVO sektoriaus verslo kūrimo ir plėtros 3.1.1.; 3.1.4.; 3.2.2.;
Nacionalinio poreikio
projektais skatinti užimtumą kaimo vietovėse.
3.3.1.; 3.3.2.; 3.3.3.;
Nr. 18, 8, 9
3.3.4.; 3.4.1.; 3.4.2.;
3.4.3.
Viešosios infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo 3.1.6.; 3.2.6.; 3.2.7.;
Nacionalinio poreikio
skatinimas.
3.3.6.; 3.4.6.
Nr. 19
Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas 3.2.8.
Nacionalinio poreikio
tvarkant vandentiekio tiekimo sistemas.
Nr. 15

4.5.

Socialinės, kultūrinės veiklos skatinimas.

4.6.

Socialinės įtrauktiems didinimas, skatinant 3.1.3.; 3.2.3.;
socialinių paslaugų ir užimtumo galimybių
kūrimą ir plėtrą.
Mokymo, patirties sklaidos ir konsultavimo 3.2.1.; 3.2.4.; 3.3.5.;
vykdymas kaimo vietovėse.
Sąlygų jaunimui kurti verslą, ugdant jų 3.2.5.
gebėjimus sudarymas.

4.7.
4.8.

3.1.4.; 3.1.5; 3.2.5.

Nacionalinio poreikio
Nr. 19
Nacionalinio poreikio
Nr. 9
Nacionalinio poreikio
Nr. 21
Nacionalinio poreikio
Nr. 8

Poreikio tenkinimas / netenkinimas
iš VPS lėšų
Tenkinamas

Tenkinamas

Tenkinamas
Tenkinamas iš dalies, paramą
skiriant mažos apimties nugeležinimo
ir vandenvalos įrenginių įrengimui
kaimo vietovėse.
Tenkinamas
Tenkinamas

Tenkinamas
Tenkinamas
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II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?

5.1.
5.1.1.

5.1.1.1.
5.1.1.1.1.
5.1.1.1.2.
5.1.1.2.
5.1.2.

5.1.2.1.
5.1.2.1.1.

5.1.2.1.2.

5.1.3.

5.1.3.1.
5.1.3.2.
5.1.3.3.
5.1.3.4.

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos
Sąsaja su VVG
sritys numatytos):
teritorijos poreikiais
I prioritetas: VERSLUMO SKATINIMAS KAIMO
VIETOVĖSE
Kodai:
Priemonė: Verslo kaimo vietovėse
LEADER-19.2-6
4.1.
kūrimas ir plėtra
Veiklos sritis: Parama verslui kaimo LEADER-19.2-6.2
4.1.
vietovėse pradėti
Veiklos sritis: Parama verslui kaimo LEADER-19.2-6.4
4.1.
vietovėse plėtoti
Priemonė: NVO verslo kūrimas ir
LEADER-19.24.2.
plėtra
SAVA-5
II prioritetas: VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS
PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS
Kodai:
Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir
LEADER-19.2-7
4.3., 4.4.
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse
Veiklos sritis: Parama investicijoms į LEADER-19.2-7.2.
4.3., 4.4.
visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą
Veiklos sritis: Parama viešųjų erdvių LEADER-19.2-7.6.
4.4.
tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio
panaudojimui, išsaugant bei
puoselėjant gamtą.
III prioritetas: GYVENTOJŲ VEIKLUMO IR
AKTYVUMO UGDYMAS
Kodai:
Priemonė: Bendruomeniškumo
LEADER-19.24.5.
ugdymas
SAVA-6
Priemonė: Socialinių paslaugų
LEADER-19.24.6.
kūrimas ir plėtra
SAVA-7
Priemonė: Kaimo gyventojų
LEADER-19.24.7.
švietimas
SAVA-8
Priemonė: Jaunimo verslumo ir
LEADER-19.24.8.
užimtumo skatinimas
SAVA-9
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6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP
prioritetais bei tikslinėmis sritimis
ESIF teminiai tikslai
1
10
3
3 5-6 4
8
9
2
VPS turinys
EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B
6C
I VPS prioritetas: VERSLUMO SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE
VPS priemonė (kai nenumatytos veiklos
X
sritys): „NVO verslo kūrimas ir plėtra“
VPS priemonė ir jos veiklos sritis (kai
numatytos veiklos sritys): „Verslo kaimo
X
vietovėse kūrimas ir plėtra“
VPS priemonės veiklos sritis: „Parama
X
verslui kaimo vietovėse pradėti“
VPS priemonės veiklos sritis: „Parama
X
verslui kaimo vietovėse plėtoti“
II VPS prioritetas: VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ
POREIKIAMS
VPS priemonė: „Pagrindinės paslaugos ir
X
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
VPS priemonės veiklos sritis: „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties
X
infrastruktūrą“
VPS priemonės veiklos sritis: „Parama
viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos
X
kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei
puoselėjant gamtą“
III VPS prioritetas: GYVENTOJŲ VEIKLUMO IR AKTYVUMO UGDYMAS
VPS priemonė: „Bendruomeniškumo
X
ugdymas“
VPS priemonė: „Socialinių paslaugų kūrimas
X
ir plėtra“
VPS priemonė: „Kaimo gyventojų švietimas“
X
VPS priemonė: „Jaunimo verslumo ir
X
užimtumo skatinimas“
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7. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS
Strateginio dokumento pavadinimas
VPS sąsajos pagrindimas
7.1. VVG teritorijos savivaldybės plėtros
Elektrėnų savivaldybės vietos plėtros strategijos sąsajos su Elektrėnų savivaldybės strateginiu
strateginis planas
plėtros planu 2014-2020 m. prioritetų lygmeniu pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
34 lentelė
VPS sąsajos prioritetų lygiu
Elektrėnų VPS
I prioritetas „VERSLUMO
SKATINIMAS
KAIMO
VIETOVĖSE“
II prioritetas „VIEŠOSIOS
INFRASTRUKTŪROS
PRITAIKYMAS
GYVENTOJŲ
POREIKIAMS“

Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m.
1. PRIORITETINĖ SRITIS. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.1. TIKSLAS „Kurti palankią ekonominę aplinką ir skatinti investicijas“
1.1.1. UŽDAVINYS „Skatinti verslumą ir verslo plėtrą“
1.1.2 UŽDAVINYS „Skatinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą“
1.3.2 UŽDAVINYS „Skatinti ūkinės veiklos diversifikaciją“
1. PRIORITETINĖ SRITIS. EKONOMINIO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS
1.2. TIKSLAS „Efektyviai išnaudoti turistinį potencialą, vystant infrastruktūrą ir
paslaugas“
1.2.1. UŽDAVINYS „Atnaujinti ir plėsti turizmo infrastruktūrą“.
1.2.2. UŽDAVINYS „Sudaryti sąlygas turizmo paslaugų plėtrai“
1.3. TIKSLAS „Didinti kaimo patrauklumą ir žemės ūkio konkurencingumą“
1.3.1. UŽDAVINYS „Kurti patrauklią gyvenamąją ir darbo aplinką kaimo vietovėse“.
2. PRIORITETINĖ SRITIS. VISUOMENĖS GYVENIMO SĄLYGŲ KOKYBĖS
GERINIMAS
2.2 TIKSLAS „Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą, formuoti sveiką
visuomenę“
2.2.1 UŽDAVINYS „Stiprinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatą“
2.4. TIKSLAS „Skatinti gyventojų aktyvumą, gerinti kultūros ir sporto infrastruktūrą“.
2.4.2 UŽDAVINYS „Sudaryti sąlygas kokybiškam viešųjų kultūros paslaugų teikimui“
2.4.3. UŽDAVINYS „Modernizuoti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą“.
2.4.4. UŽDAVINYS „Modernizuoti ir plėsti aktyvaus laisvalaikio objektų
infrastruktūrą“.

III
prioritetas
„GYVENTOJŲ
VEIKLUMO
IR

3. PRIORITETINĖ SRITIS. DARNUS TERITORIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS
VYSTYMAS
3.1. TIKSLAS „Atnaujinti ir plėsti inžinerinio aprūpinimo sistemas“
3.1.1. UŽDAVINYS „Atnaujinti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą“
2. PRIORITETINĖ SRITIS. VISUOMENĖS GYVENIMO SĄLYGŲ KOKYBĖS
GERINIMAS
2.1. TIKSLAS „Kurti efektyvią švietimo sistemą, užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą“.
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2.1.5. UŽDAVINYS „Populiarinti suaugusiųjų mokymąsi“.
2.1.6. UŽDAVINYS „Sudaryti sąlygas mokiniams aktyviau dalyvauti neformaliojo
ugdymo veikloje“
2.3. TIKSLAS „Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą“
2.3.1. UŽDAVINYS „Didinti teikiamų socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą,
ypatingą dėmesį skiriant nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai“
2.3.2. UŽDAVINYS „Stiprinti socialinių paslaugų įstaigų ir socialinių partnerių
tarpžinybinį bendradarbiavimą, į šių paslaugų teikimą įtraukiant vietos bendruomenes ir
NVO“
2.3.3. UŽDAVINYS „Gerinti socialinių paslaugų (paramos) teikimo organizavimą ir
valdymo efektyvumą“
2.4. TIKSLAS „Skatinti gyventojų aktyvumą, gerinti kultūros ir sporto infrastruktūrą“
2.4.1. UŽDAVINYS „Plėtoti kultūrinę veiklą ir kultūrinius renginius“
2.4.5. UŽDAVINYS „Sistemingai skatinti profesionalaus ir mėgėjiško sporto plėtrą“
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Elektrėnų savivaldybės strateginiu plėtros planu 2014-2020 m.68

AKTYVUMO
UGDYMAS“

Elektrėnų savivaldybės vietos plėtros strategijos sąsajos su Elektrėnų savivaldybės strateginiu
plėtros planu 2014-2020 m. priemonių lygmeniu pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.
35 lentelė
VPS sąsajos priemonių lygiu
Elektrėnų VPS
1.1. Priemonė „Verslo kaimo
vietovėse kūrimas ir plėtra“

1.2. Priemonė „NVO verslo
kūrimas ir plėtra“

Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 m.
1.1.1.1 Priemonė „Remti verslo subjektus“
1.1.1.2 Priemonė „Taikyti žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio
lengvatas naujai besikuriančioms verslo įmonėms; Remti naujų įmonių steigimą“
1.1.2.2 Priemonė „Remti verslo iniciatyvas, siekiančias nedarbo mažinimo tikslų“
1.3.2.3 Priemonė „Konsultacijų kaimo verslų plėtrai teikimas bei kaimo žmonių
verslumo ugdymas“
1.1.1.1 Priemonė „Remti verslo subjektus“
1.1.1.2 Priemonė „Taikyti žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio

68

Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020m., 2013, 54 – 55 psl., interaktyvus, prieiga per internetą http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Elektrenusavivaldybes-strateginis-pletros-planas-20142020-m
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2.1. Priemonė „Viešųjų erdvių
tvarkymas“

2.2. Priemonė „Smulkios
apimties vandentvarkos ir
nuotekų tvarkymas“
2.3. Priemonė „Sporto ir
laisvalaikio
infrastruktūros
kūrimas ir tvarkymas“

3.1. Priemonė
„Bendruomeniškumo
ugdymas“

3.2. Priemonė „Socialinių
paslaugų kūrimas ir plėtra“

lengvatas naujai besikuriančioms verslo įmonėms; Remti naujų įmonių steigimą“
1.1.2.2. Priemonė „Remti verslo iniciatyvas, siekiančias nedarbo mažinimo tikslų“
1.3.2.3 Priemonė „Konsultacijų kaimo verslų plėtrai teikimas bei kaimo žmonių
verslumo ugdymas“
1.3.2.4 Priemonė „Tradicinių amatų centrų kūrimosi kaimo vietovėse skatinimas ir
plėtra“
1.2.1.2 Priemonė „Vandens išteklių pritaikymas rekreacijai, turizmui ir pramogoms“
1.2.1.5 Priemonė „Poilsiaviečių ir apžvalgos aikštelių įrengimas“
1.2.1.6 Priemonė „Sportinio, pramogų, vandens ir kitų rūšių turizmo objektų
atnaujinimas ir plėtra“
1.2.1.8 Priemonė „Gamtos objektų / išteklių pritaikymas turizmui“
1.2.1.9 Priemonė „Etnografinio Grabijolų kaimo pritaikymas turizmui“
1.2.2.3 Priemonė „Turizmo aikštelių ženklinimas“
1.2.2.4 Priemonė „Informacinių stendų įrengimas, žemėlapių ir kitų leidinių
išleidimas, filmų sukūrimas ir kita“
1.3.1.7 Priemonė „Esamų viešųjų pastatų modernizavimas, bendruomeninės
infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kaimo vietovėse gerinimas“
2.4.2.3 Priemonė „Pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas kultūros renginiams“
3.1.1.2 Priemonė „Geriamojo vandens kokybės gerinimo, geležies šalinimo įrenginių
įrengimas ir rekonstrukcija“
3.1.1.3 Priemonė „Esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija ir naujų įrengimas“
3.1.1.4 Priemonė „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų
rekonstrukcija ir plėtra“
2.2.1.4 Priemonė „Visuomenės narių fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir mitybos
įpročių skatinimas“
2.4.3.1 Priemonė „Atnaujinti ir plėtoti Elektrėnų sporto objektų infrastruktūrą“
2.4.3.2 Priemonė „Atnaujinti ir plėsti savivaldybės vandens sporto bazių
infrastruktūrą“
2.4.4.1 Priemonė „Atnaujinti / naujai įrengti pėsčiųjų, dviračių takus savivaldybės
teritorijoje“
2.4.4.2 Priemonė „Sveikatingumo erdvių sukūrimas įrengiant infrastuktūrą“
2.4.1.1 Priemonė „Kultūros visuomeninių organizacijų veiklos skatinimas ir rėmimas“
2.4.1.2 Priemonė „Meno saviveiklos kolektyvų veiklos skatinimas“
2.4.5.2 Priemonė „Seminarų ir diskusijų vedimas sveikos gyvensenos ir fizinio
aktyvumo klausimais NVO, įmonių ir organizacijų darbuotojams, mokyklų
bendruomenėms“
2.4.5.3 Priemonė „Organizuoti masinius sveikatingumo ir sporto renginius visose
savivaldybės seniūnijose“
2.4.5.4 Priemonė „NVO sporto ir sveikatingumo projektų ir programų rėmimas“
2.3.2 Priemonė „Asmeninės higienos ir priežiūros (dušo ir skalbimo) paslaugų kaimo
vietovėse plėtra“
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3.3. Priemonė
„Kaimo
gyventojų švietimas“
3.4. Priemonė
„Jaunimo
verslumo
ir
užimtumo
skatinimas“

2.3.3 Priemonė „Integruotų sveikatos ir socialinių paslaugų namuose neįgaliems ir
senyvo amžiaus asmenims plėtra „
2.3.4 Priemonė „Vaikų dienos centruose teikiamų paslaugų Savivaldybėje plėtra“
2.3.5 Priemonė „Socialinės rizikos asmenų socialinės integracijos programos
parengimas ir įgyvendinimas“
2.3.9 Priemonė „Dienos socialinės globos paslaugų vaikams ir suaugusiems asmenims
su fizine negalia, taip pat senyvo amžiaus asmenims plėtra“
2.3.2.2 Priemonė „Metodinė ir finansinė pagalba bendruomenėms ir NVO rengiant
projektus“
2.3.3.3 Priemonė „Socialinių paslaugų pirkimo rinkoje mechanizmo sukūrimas“
2.1.5.1 Priemonė „Suaugusiųjų neformalaus švietimo galimybių plėtra“

2.1.6.2 Priemonė „Modernizuoti neformaliojo ir formaliojo švietimo įstaigų
materialinę bazę, atnaujinti įrangą ir baldus“
2.1.6.3 Priemonė „Vaikų ir jaunimo veikla užsiimančių organizacijų bendradarbiavimo
plėtra“
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Elektrėnų savivaldybės strateginiu plėtros planu 2014-2020 m.69

7.2.

VVG teritorijoje patvirtintas regiono
plėtros planas

Elektrėnų savivaldybės VVG VPS rengimo metu dar nėra patvirtinto galutinio Vilniaus regiono
plėtros plano 2014 – 2020 metams, taigi ir priemonių planas dar nėra sudarytas, tačiau iš viešai
skelbiamų prioritetų projekto galime išskirti šias sąsajas su VPS:
36 lentelė
VPS sąsajos prioritetų lygiu
Elektrėnų VPS
I prioritetas „VERSLUMO
SKATINIMAS
KAIMO
VIETOVĖSE“

Vilniaus regiono plėtros planas 2014 – 2020 m
1. PRIORITETINĖ SRITIS. TVARI IR KONKURENCINGA REGIONO
EKONOMIKA
1.1. TIKSLAS „Užtikrinti tvarų regiono ekonomikos augimą“
1.1.1. UŽDAVINYS „Padidinti privačių investicijų srautus periferinėje regiono
dalyje“
1.1.2 UŽDAVINYS „Paskatinti regiono ekonominės veiklos įvairovės augimą ir
tarptautinio konkurencingumo didėjimą, skatinant kūryba ir aukštųjų technologijų
naudojimu pagrįstų verslų plėtrą“
1.3.2 UŽDAVINYS „Paskatinti darbo jėgai imlių ūkio sektorių (turizmo, gyventojų
aptarnavimo, transporto) smulkių ir vidutinių įmonių plėtrą“

Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020m., 2013, 56 – 71 psl., interaktyvus, prieiga per internetą http://www.elektrenai.lt/go.php/lit/Elektrenusavivaldybes-strateginis-pletros-planas-20142020-m
69
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II prioritetas „VIEŠOSIOS
INFRASTRUKTŪROS
PRITAIKYMAS
GYVENTOJŲ
POREIKIAMS“

2. PRIORITETINĖ SRITIS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ
2.1. TIKSLAS „Pagerinti gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas ekonominio augimo
naudą pajusti visiems regiono gyventojams“
2.1.1 UŽDAVINYS „Suvaldyti chaotišką urbanizaciją ties Vilniaus miesto riba ,
didinant Vilniaus miesto branduolio teritorijų ir tradicinių miestų ir miestelių
patrauklumą gyventi“
III prioritetas „GYVENTOJŲ 2. PRIORITETINĖ SRITIS. AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ
VEIKLUMO
IR 2.1. TIKSLAS „Pagerinti gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas ekonominio augimo
AKTYVUMO UGDYMAS“
naudą pajusti visiems regiono gyventojams“
2.1.3 UŽDAVINYS „Optimizuoti viešųjų ir socialinių paslaugų infrastruktūrą ir turinį,
prisitaikant prie besikeičiančių regiono gyventojų poreikių“
Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Vilniaus regiono plėtros plano projektas 2014 – 2020 m.70

Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės VPS buvo pateikta Vilniaus regionų plėtros tarybai
susipažinti 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 51/1VT-20. Vilniaus regionų plėtros taryba pateiktai VPS
pastabų neturėjo.
7.3.

Europos Sąjungos Baltijos
regiono strategija (ESBJRS)

jūros

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (toliau - ESBJRS) siekiama trijų pagrindinių
tikslų – išgelbėti jūrą, suvienyti regioną ir padidinti jo gyventojų gerovę71. Lietuva įgyvendindama
ESBJRS veiksmų planą kartu su kitomis valstybėmis koordinuoja trijų prioritetinių sričių įgyvendinimą.
Elektrėnų savivaldybės VVG vietos plėtros strategija prisideda prie vieno iš ESBJRS tikslų „Išgelbėti
jūrą“, bei jo prioritetinės srities „Stiprinti tvarų žemės ūkį, miškininkystę“, kuri yra koordinuojama kartu
su Suomija ir Švedija, o Lietuva yra atsakinga už bendro veiksmo „Sustiprinti bendrą kaimo plėtros
programų poveikį“ koordinavimą. Tvarios kaimo plėtros programomis siekiama paskatinti žmones burtis
tvarių kaimiškų regionų vystymuisi ir pragyvenimo šaltinių kūrimuisi, pavyzdžiui, įgyvendinti tokius
projektus, kurie remtų inovacijoms, jaunimui, kaimo turizmui ir žemės ūkiui palankią aplinką. Tų pačių
tikslų siekiama ir Elektrėnų savivaldybės VPS – vystyti ekonominį konkurencingumą, naujų darbų vietų
ir naujų verslų kūrimą bei plėtrą (VPS I prioritetas). Elektrėnų VPS siekiama inicijuoti ir skatinti
projektus, kurie savo pobūdžiu būtų inovatyvūs, skatintų jaunimo užimtumą bei iniciatyvumą bei
prisidėtų prie turizmo VVG teritorijoje plėtros.

Vilniaus regiono plėtros plano 2014 – 2020 m., Projektas, 2015, interaktyvus, prieiga per internetą http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-planas276;120;155.html
71
ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų planas (2015 m. birželio mėn. versija), 2015, interaktyvus, prieiga per internetą
http://www.baltijosjurosregionas.lt/dokumentai/
70
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7.4.

72

Viensektorės žuvininkystės VVG VPS
Elektrėnų VVG teritorijoje veikia Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Vilkauda“. Tačiau
(taikoma, kai tokia VPS yra patvirtinta jų parengta žuvininkystės regiono 2010-2013 m. plėtros strategija jau baigiama įgyvendinti, o nauja
VVG teritorijoje)
strategija dar yra rengiama72, taigi sąsajų su Elektrėnų savivaldybės VPS pateikti negalime.

Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ 2015-08-18 atsakymas el. paštu
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III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas
LEADER metodo principai
8.1.
Teritorinis principas:
8.1.1. Principo laikymasis rengiant VPS:
Vietovė, kuriai rengiama strategija pasižymi istoriškai susiklosčiusiu socialiniu,
ekonominiu, kultūros vientisumu.
VVG atstovaujama teritorija yra vientisa geografine, teritorine-administracine,
ekonomine, socialine ir kultūrine prasmėmis, siejama bendrų tradicijų, vietos ypatumų.
Tokioje teritorijoje galima lengviau nustatyti vietos pranašumus ir trūkumus, silpnybes ir
stiprybes, vidinį potencialą ir didžiausias tvariojo vystymosi kliūtis ir pasirinkti poreikius ir
vietos konkurencinius pranašumus tiksliau atitinkančią veiklą. Teritorinė plėtra apima ne
vien kaimo vietovių ekonomikos augimą, bet ir siekį užtikrinti kaimo vietovių gyvybingumą
sprendžiant įvairias plėtros problemas, todėl į VPS rengimą siekta įtraukti kuo daugiau
skirtingų valstybinio ir privataus bei nevyriausybinių organizacijų atstovų, skatinti vietos
institucijas ir vietos gyventojus ieškoti skirtingų, naujų būdų, kaip išspręsti teritorijos
problemas ir racionaliai panaudoti vietos išteklius.
VVG teritorija sutampa su savivaldybės administracine teritorija (išskiriamas tik
Elektrėnų miestas), suskirstyta į 8 teritorinius padalinius – seniūnijas, kurios turi tiek bendrų,
tiek išskirtinių bruožų.
Seniūnijos

Plotas,ha
5140

Teritorijos išskirtinumas
Yra Beižionių piliakalnis bei šalia esantys pilkapynas, senovės
gyvenvietė, šventvietė (alkas), Balandiškių piliakalnis.
Kalvota vietovė, yra vaizdingų ežerų, akmenų, retai apgyvendinta.

3 966 (be
Elektrėnų
miesto
1836 ha)
2481

Didesnės gyvenvietės yra Abromiškės ir Žebertonys. Abromiškėse yra
restauruojamas Abromiškių dvaras su parku, restauruotas dvaro
svirnas, teritorijoje veikia Abromiškių reabilitacijos ligoninė, kuri yra
medicinos turizmo klasterio narė. Įžymus Giedraitiškių ąžuolas.
Seniūnijos vakaruose driekiasi rytinė dalis Strošiūnų kraštovaizdžio
draustinio, o šiaurės rytų pusėje – Koncepto ir dalis Kaugonių miško.
Yra Pūstakiemio botaninis draustinis rudeninio vėlyvio augimvietei
išsaugoti.
Seniūnijoje yra Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės
apsaugos zona. Dalis Kazokiškių seniūnijos teritorijos priklauso
Neries regioniniam parkui. Teritorijai priklauso trys piliakalniai,
senovinis gatvinis rėžinis Grabijolų kaimas, auga Alkų ąžuolas,
Aleksandriškių eglė, yra mitologinių akmenų.
Teritorijoje yra archeologiškai reikšmingas Bajorų kapinynas,
Vindziulių akpinynas, IX–XII a. Gojaus, Kloninių Mijaugonių
pilkapiai, Ilgės ežero ornitologinis draustinis.

Beižionių

Elektrėnų

Gilučių
6218
Kazokiškių
5562
Kietaviškių
5860
Pastrėvio
6671
Semeliškių

Teritorija ribojasi su Elektrėnų mariomis. Joje yra Pipiriškių,
Pasamanės piliakalnis su gyvenviete, Pipiriškių geomorfologinis
draustinis, kuriame yra golfo laukai, Strėvininkų ir Pagrendos miškai,
Rusakalnio miškas, įeinantis į Trakų istorinį nacionalinį parką,
aukščiausios savivaldybės vietos – Rusakalnio ir Nuobariškių kalvos.
Semeliškių miestelis – valstybės saugomas urbanistinis paminklas
(vertingas išplanavimas, Šv. Lauryno bažnyčios varpinėje antras pagal
senumą išlikęs Lietuvoje varpas). Daugirdiškėse yra dvarvietė.
Vaizdinga vietovė – per teritoriją teka Strėvos upė, Dabinta, yra ežerų,
miškų, kalvų. Yra Žuvyčių piliakalnis.
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15165
Vievio

Vievio mieste yra Lietuvos geologijos muziejus, Kelių muziejus. XVII
a. prie Vievio vienuolyno veikė spaustuvė ir buvo spausdinamos
bažnytinės knygos senąją slavų kalba. Čia išleista viena pirmųjų slavų
kalbos gramatika. Daug pilkapynų. Teritorijoje yra Elniakampio
kraštovaizdžio draustinis, Bražuolės botaninis draustinis, Veprių
botaninis draustinis, Aliosios hidrografinis draustinis, Bražuolės upė ir
jos slėnis, Ausiutiškių regykla, Panerių miško regykla.

Identifikuojant ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir išteklius jai spręsti
vertinome visą VVG teritoriją ir seniūnijų lygiu. VVG VPS rengimo procese laikėsi
teritorinio principo, užtikrinančio ilgalaikei vietos plėtrai svarbių problemų sprendimą ir
vietos išteklių racionalų naudojimą. Siekiant identifikuoti ilgalaikei vietos plėtrai
svarbiausias problemas ir išteklius joms spręsti seniūnijose buvo organizuoti susitikimai
seniūnijose (Pastrėvio seniūnijoje vyko 2 susitikimai, Vievio seniūnijoje – 2, Elektrėnų – 2
(kartu su Gilučių sen. atstovais), Beižionių – 1, Kietaviškių – 1, Kazokiškių – 1, Semeliškių –
1). Susitikimuose dalyvavo aktyvūs gyventojai, kiekvienoje seniūnijoje veikiančios kaimo
bendruomenės ir kitos NVO, biudžetinių įstaigų bei verslo atstovai. Susitikimų metu buvo

8.1.2.

gauta informacija, reikalinga vietos situacijos ir gyventojų poreikio analizei atlikti, nustatyti
VVG teritorijos socialinių ryšių, bendros istorijos, išskirtinumo ir identiteto įtaka vietos
bendruomenės bendram požiūriui į ilgalaikę VVG teritorijos plėtrą.
Principo laikymasis įgyvendinant VPS:

8.2.
8.2.1.

Siekiant užtikrinti darnią savivaldybės teritorijos plėtrą bendrais veiksmais vykdomos
veiklos savivaldybės gyventojų gyvenimo kokybei gerinti, planuojama bendromis
pastangomis siekti strateginių tikslų įgyvendinimo.
Vietos gyventojų, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir valdžios atstovų
bendradarbiavimas ir veikimas kartu užtikrina tolygią, integruotą VVG teritorijos plėtrą.
Siekiant tinkamai panaudoti vietos išteklius bei užtikrinti vietos interesų grupių
bendradarbiavimą buvo pasirinktos kelios sritys: numatyta skatinti verslumą ir darbo vietų
kūrimą, tokiu būdu mažinant kaimo gyventojų, ypač jaunų žmonių, išvykimą, gerinti aplinką
ir gyvenimo kokybę kaime (vandentvarkos ir viešųjų erdvių projektai), skatinti aktyvumą.
Numatytos plėtros sritys pareikalaus įvairių interesų grupių bendradarbiavimo, gebėjimo
veikti kartu, o tai didins VVG teritorijos gyvybingumą, stiprins vietos gyventojų atsakomybę
už ilgalaikę ir nenutrūkstamą teritorijos plėtrą, bendromis žiniomis ir bendru sutarimu bus
sukuriamas pagrindas, leidžiantis tos vietovės gyventojams atrasti aplinkos privalumus bei
aktyviai plėtoti išteklius.
VVG teritorija išsiskiria patogia geografine padėtimi, geru susisiekimu, ežerų bei upių
gausa, teritorijoje yra senovinis gatvinis rėžinis Grabijolų kaimas, veikia medicinos turizmo
klasteris. Tai sudaro palankias sąlygas rekreacinio (medicinos) turizmo plėtrai. Vietos
išteklių tinkamas panaudojimas, apspręstas vietos interesų grupių glaudaus
bendradarbiavimo, taps vietovės ekonominio stabilumo ir tolimesnio klestėjimo pagrindu,
sukurs didesnę pridėtinę vertę.
„Iš apačios į viršų“ principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Taikant „iš apačios į viršų“ principą VVG teritorijoje rengiant VPS suteikta galimybė
įvairioms vietos organizacijoms ir gyventojams dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vietos
politiką, inicijuoti permainas kaimo vietovėse ir aktyviai jas įgyvendinti, siekta įtraukti į
problemų nustatymo ir sprendimo procesus visus bendruomenės narius, galinčius pasiūlyti
įvairių teritorijoje esančių problemų sprendimo būdų. Tokiu būdu parengta VPS geriau
atspindi realią kaimo situaciją, vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, nes tiksliau išskiriami
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vietos plėtros prioritetai, strategija tampa labiau priimtina ir suprantama kaimo gyventojams.
Rengdama vietos plėtros strategiją ir norėdama išsiaiškinti gyventojų poreikius,
Elektrėnų savivaldybės VVG atliko parengiamąjį darbą. 2014 metų pabaigoje–2015 metų
pradžioje suorganizuoti susitikimai visose savivaldybės seniūnijose. Į susitikimus buvo
kviečiamos čia veikiančios bendruomenės, kitos NVO, seniūnai, seniūnijų socialiniai
darbuotojai, kultūros darbuotojai, švietimo įstaigų atstovai, ūkininkai, verslininkai arba
asmenys planuojantys verslą ateityje, kaimo gyventojai. Susitikimų metu susirinkusieji buvo
informuojami apie strategijos rengimą, vyko vietos poreikių identifikavimas, atliekamos
gyventojų anketinės apklausos, teikiamos galimos projektų idėjos, vyko diskusijos. Buvo
išsiaiškintos kiekvienos seniūnijos stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės bei ateities
vizija.
Rengiant strategiją nuolat vyko VVG darbuotojų tiesioginis bendravimas-konsultacijos
su VVG teritorijos verslininkais, jaunimu, NVO atstovais, savivaldybės įvairių sričių
specialistais. Konsultacijų metu buvo aptarta situacija socialinės paramos, vietinio ūkio,
ekonomikos, strateginio vystymo ir investicijų, švietimo, asmens ir visuomenės sveikatos,
kultūros ir sporto, aplinkos apsaugos srityse.
VVG pirmininko 2015 metų gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-2 buvo sudaryta darbo grupė
strategijai parengti iš 9 narių (3 NVO, 3 verslo, 3 valdžios atstovai), kuri koordinavo
strategijos rengimo eigą. Darbo grupėje buvo diskutuota dėl paramos verslui, socialiniam
verslui, aptartos sąlygos Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje pradėti verslą ar jį plėsti.
Aptartos galimos strategijos veiklos sritys, diskutuota, kurias iš jų tikslinga būtų įtraukti į
strategiją. Darbo grupei buvo pristatyta gyventojų anketinės apklausos rezultatai, analizuoti
statistiniai duomenys. Strategijoje numatyti prioritetai bei priemonės, finansinės išlaidos
suplanuotos remiantis darbo grupės narių siūlymais. Vėliau jie pristatyti ir aptarti su NVO,
valdžios ir verslo atstovais susitikimų seniūnijose metu. Rengiant Vietos plėtros 2015-2023
m. strategiją taikant principą „Iš apačios į viršų“ įtraukti visų socialinių grupių atstovai.
Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus yra svarbi demokratinės visuomenės
sėkmingos raidos sąlyga. Skirtingų organizacijų narių, vietos gyventojų įtraukimas į
sprendimų priėmimą ir planavimo procesą leidžia tiksliau nustatyti visuomenės prioritetus ir
poreikius, padeda visapusiškai išnagrinėti vietovės problemas, suteikia papildomos
informacijos, didina gyventojų pasitikėjimą savo jėgomis, gerina gyvenamosios vietovės
įvaizdį, užtikrina bendruomenės pritarimą ir paramą ją įgyvendinant.
Elektrėnų sav. veikia 24 kaimo bendruomenės. Tai rodo didžiulį ir plataus masto kaimo
gyventojų interesų atstovavimą teisiniu lygiu, kadangi bendruomenės kaip juridiniai asmenys
aktyviai dalyvauja sprendimų priėmime, dirba savivaldybės komisijose bendruomenių
finansavimo, veiklos rėmimo, socialinės srities, gyvenamosios aplinkos, saugumo,
prevencijos, etikos srityse. Daugelio bendruomenių atstovai savo interesus atstovauja
„skėtinėse“ organizacijose, aktyviai dirba vietos veiklos grupėje, formuoja paramos teikimo
prioritetus dalyvaudami sprendimų priėmimo procesuose visuotiniuose susirinkimuose,
valdybos posėdžiuose, aktualių, spręstinų klausimų darbo grupėse, konferencijose, kuriose
formuojama ir pateikiama piliečių NVO atstovų pozicija visuomenei aktualiais klausimais.
Kodas
181708257
300556377
300045564
301152149
302504596

Pavadinimas, buveinės adresas
Abromiškių bendruomenė
Elektrėnų sav. Abromiškių k. Sanatorijos g. 33
Alesninkų bendruomenė
Elektrėnų sav. Alesninkų k. Užupio g. 5
Apskritos kaimo bendruomenė
Elektrėnų sav. Apskritos vs.
AUJĖDO BENDRUOMENĖ
Elektrėnų sav. Kareivonių k. Vingio g. 12
Baltamiškio bendruomenė

Teisinė forma
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
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181638086
303050171
302674940
303106150
181641591
181704045
302934103
181642017
303383368
301154004
302332374
281704950
302250151
181638129
181706587
302497301
301491181
300031244
300011042

Elektrėnų sav. Baltamiškio k.
Beižionių bendruomenė
Elektrėnų sav. Beižionių k.
Bendruomenė "Aktėvystė"
Elektrėnų sav. Vievio m. Trakų g. 12-2
Elektrėnų bendruomenė Elektrėnų Kraštas
Elektrėnų sav. Elektrėnų m. Taikos g. 8B
Kaimo bendruomenė "LIEPA"
Elektrėnų sav. Lazdėnų k. Liepų g. 4
Kazokiškių bendruomenė
Elektrėnų sav. Kazokiškių k.
Kietaviškių bendruomenė
Elektrėnų sav. Naujųjų Kietaviškių k. Bažnyčios g. 24
Kloninių Mijaugonių bendruomenė
Elektrėnų sav. Kloninių Mijaugonių k. Šilo g. 34
Lazdėnų bendruomenė
Elektrėnų sav. Lazdėnų k.
Naujakiemio kaimo bendruomenė
Elektrėnų sav. Naujakiemio k. 2
Pakalniškių bendruomenė "Jorė"
Elektrėnų sav. Pakalniškių k. Mokyklos g. 2
Panerijos bendruomenė
Elektrėnų sav. Panerių k. Dvaro g. 7-22
Pastrėvio bendruomenė
Elektrėnų sav. Pastrėvio k.
Pilypiškių bendruomenė
Elektrėnų sav. Pilypiškių k. Plytinės g. 22
Semeliškių bendruomenė
Elektrėnų sav. Semeliškių mstl. Trakų g. 41
Semeliškių bendruomenė "Strėva"
Elektrėnų sav. Semeliškių mstl. Užupio g. 14
Vievininkų kaimo bendruomenė
Elektrėnų sav. Vievininkų k. Ežero g. 24
Žebertonių bendruomenė
Elektrėnų sav. Žebertonių k. Mokyklos g. 3
Elektrėnų savivaldybės Vievio bendruomenės santalka
Elektrėnų sav. Vievio m. Vilniaus g. 53
Visuomeninė organizacija "Vievio bendruomenės centras"
Elektrėnų sav. Vievio m. Trakų g. 7

Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija
Asociacija

Pradėdami rengti strategiją, VVG organizavo mokymus, kuriuose klausytojai 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.
Vyko susitikimai su verslo atstovais, išsiaiškinome, kokiose seniūnijose veikia
mažiausiai verslo subjektų, analizavome priežastis. Savo nuomonę veikiantys verslininkai ir
planuojantys organizuoti verslą išreiškė ir pildydami apklausos anketas, užpildyta 113
anketų.
8.2.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Elektrėnų VVG įtrauks į VPS įgyvendinimo procedūras bendruomenines organizacijas,
kitas NVO, verslo ir vietos valdžios atstovus, veikiančius Elektrėnų VVG teritorijoje.
Principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas kviečiant teikti vietos projektų paraiškas
vyks viešai skelbiant informaciją apie galimybę teikti vietos projekto paraiškas. Informacija
bus skelbiama vietinėje spaudoje, VVG svetainėje, siunčiama el. paštu seniūnams, NVO
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8.3.
8.3.1.

nariams, vietos valdžios ir verslo atstovams. Bus organizuojami informaciniai renginiai,
konsultacijos. Vietos projektus tvirtina valdyba, kuri sudaryta ir pilietinės visuomenės,
valdžios ir verslo atstovų, todėl rengiant kvietimus bei tvirtinant vietos projektus
atsižvelgiama į visų VVG teritorijos gyventojų poreikius. VPS įgyvendinimo rezultatai
pristatomi spaudoje, VVG svetainėje, įvairių renginių, susitikimų metu.
VVG susirinkimuose bus pristatoma VPS įgyvendinimo eiga, pasiekti rezultatai. VVG
įgyvendinimo stebėseną vykdys VVG narių išrinkti atstovai.
Vykdyti aktyvinimo veiklas planuojama pagal iš anksto atliktas apklausas, nustatant
aktyvinimo veiklų poreikį, bus siekiama, kad veiklose dalyvautų pilietinės visuomenės,
verslo, valdžios atstovai, vietos gyventojai.
Partnerystės principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Laikantis partnerystės principo rengiant VPS buvo derinami įvairių vietos gyventojų
interesai, kadangi tik visiems vietos gyventojams siekiant vieno tikslo, svarbaus geografiniu,
kultūriniu, ekonominiu aspektu, užtikrinama teritorijos ilgalaikė plėtros perspektyva. Vietos
gyventojai geriausiai žino, kokie yra jų gyvenamosios teritorijos ištekliai ir nepanaudotos
galimybės, todėl rengiant VPS bendradarbiauta su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovais, tai padėjo suformuluoti svarbiausias plėtros problemas ir numatyti
realiausias bei efektyviausias priemones, kuriomis galima pasinaudoti konkrečioje vietovėje
gerinant gyvenimo kokybę. Rengiant strategiją nuolat vyko VVG darbuotojų tiesioginis
bendravimas-konsultacijos su VVG teritorijos verslininkais, jaunimu, NVO atstovais,
savivaldybės įvairių sričių specialistais. Konsultacijų metu buvo aptarta situacija socialinės
paramos, vietinio ūkio, ekonomikos, strateginio vystymo ir investicijų, švietimo, asmens ir
visuomenės sveikatos, kultūros ir sporto, aplinkos apsaugos srityse.
Pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimas leido sudaryti
išsamų teritorijos vaizdą, paskatino idėjų įvairovę ir naujoves, užtikrino regiono plėtros
veiksmų kryptingumą, kartu bendra veikla, orientuota į kuo platesnį atstovavimą ir bendrų
veiksmų tobulinimą, užtikrino ilgalaikę plėtros perspektyvą, sudarė prielaidas tokiems VVG
teritorijos pokyčiams ir plėtros procesams, kuriuos ne visada gali užtikrinti pavieniai vietos
gyventojai.
VPS rengimo metu VVG tęsė glaudų bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis
siekdama partnerystės tarp pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios stiprinimo.
Vykdydama vietos bendruomenės aktyvinimo veiklas, siekė, kad visose aktyvinimo veiklose
(informaciniuose renginiuose, mokymuose, konferencijose, įvairiuose susitikimuose)
dalyvautų pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai.
VVG valdyba suformuota atsižvelgiant į pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios
partnerystės stiprinimą. VVG nariai, siekdami stiprinti partnerystės principą, kandidatus į
valdymo organą siūlė iš visų trijų sektorių.

8.3.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
VPS įgyvendinimo laikotarpiu Elektrėnų VVG išlaikys pilietinės visuomenės, verslo ir
vietos valdžios atstovavimą: VVG valdyba sudarys pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovai. VVG, siekdama įgyvendinti LEADER metodą partnerystės pagrindu,
vykdys savo, kaip organizacijos funkcijas:
 vienys savanorišką /nevyriausybinį, viešąjį (vietos valdžią) ir privatų sektorius;
 užtikrins geresnį, efektyvesnį išteklių nukreipimą į tokių problemų, kaip
nedarbas, socialinė atskirtis, sprendimą;
 suteiks galimybę plėtoti santykius tarp individų ir organizacijų;
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įtrauks vietos gyventojus ir skatins jų aktyvesnį dalyvavimą priimant sprendimus,
susijusius su vietos plėtra.

VPS įgyvendinimo metu bus organizuojamos visų sektorių atstovų išvykos į projektų
įgyvendinimo vietas, semiamasi patirties, mokomasi iš iškylančių problemų.
Į gyventojų aktyvinimo veiklas bus įtraukiami pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovai. VPS įgyvendinimo etapai bus pristatomi VVG valdybai, VVG
visuotiniame susirinkime, su ja bus supažindinti teritorijos gyventojai įvairių renginių,
susitikimų metu, apie VPS įgyvendinimą bus skelbiama vietinėje spaudoje ir VVG
tinklapyje.
8.4.
8.4.1.

Inovacijų principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
VVG, rengdama strategiją, daug konsultavosi su vietos gyventojais. Taikant
partnerystės principą, buvo apjungti valdžios institucijų, verslo ir nevyriausybinių
organizacijų, kaimo bendruomenių, jaunimo atstovai ir kiti 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. Vietos gyventojai ne tik išsakė vietovės problemas ir poreikius, bet ir
patys prisidėjo prie strategijos rengimo, numatė priemones, kurios yra svarbiausios jų
gyvenamojoje vietovėje. Tai suteikė galimybes įgyti naujos patirties ir netradiciškai,
kūrybiškai pažvelgti į „senų“ problemų sprendimą. Užuot panaudojus visus turimus ribotus
išteklius būtiniems poreikiams tenkinti, naujai pažvelgta tiek į problemas, tiek į galimybes ir
ieškota naujų būdų į jas reaguoti, kad galima būtų rasti ilgalaikius ir tvaresnius sprendimus.
Vietos gyventojai vis dažniau pageidauja įvairesnių produktų, aukštesnės kokybės paslaugų
ir naujų socialinių ryšių, kuriuos jiems gali pasiūlyti kaimas, ryškėja nauji, ne į vartojimą
orientuoti poreikiai, rūpinimasis gamtos išteklių kokybe ir jų apsauga, specifinių vietovės
ypatumų plėtojimas gaminant naujus produktus ir teikiant paslaugas, tradicinio kaimo
įvaizdžio modernizavimas pasinaudojant supančia aplinka, skatinant verslumą ir naujų darbo
vietų kūrimą.
VVG naujuoju laikotarpiu galimybes spręsti vietos plėtros problemas sieja VPS naujomis
strateginėmis kryptimis. VPS rengimo metu buvo išskirtos naujos VPS strateginės kryptys:
verslumo skatinimas kaimo vietovėse, nevyriausybinių organizacijų skatinimas imtis
socialinio verslo ir plėtros; jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas; bendruomeniškumo
ugdymas; socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra; kaimo gyventojų švietimas ir kitos
priemonės, kurios didintų vietos produkcijos pridėtinę vertę.
VVG susitikimų metu dalyviai buvo supažindinami su įvairiomis verslo kaime ir
socialinėmis inovacijomis: socialinio ir bendruomeninio verslo organizavimu, buvo
pristatomi užsienio praktikos pavyzdžiai ir Lietuvoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų
socialinės veiklos bei verslo geroji patirtis, buvo organizuotos išvykos į Varėnos, Vilkaviškio
savivaldybes, kur apžiūrėti socialinio, bendruomeninio verslo projektai, rengiant VPS
susitikimuose su vietos gyventojais buvo akcentuojama bendruomeninio ir socialinio
verslumo ugdymo, taip pat bendruomeniškumo, kaimo gyventojų švietimo, jaunimo veiklos
organizavimo svarba.

8.4.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Valdžios institucijų, verslo ir nevyriausybinių organizacijų, kaimo bendruomenių,
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8.5.
8.5.1.

jaunimo atstovai ir kiti vietos gyventojai dalyvavo VPS rengimo procese, bus skatinami
dalyvauti ir jos įgyvendinime, ne tik teikti projektus ir susipažinti su pasiektais rezultatais,
bet ir stebėti projektų įgyvendinimo eigą bei VPS įgyvendinimą. Vietos projektų atranka
vyks bendradarbiaujant vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo atstovams.
Įgyvendinant VPS bus skatinamas įvairesnių produktų, aukštesnės kokybės paslaugų ir
naujų socialinių ryšių, rūpinimosi gamtos išteklių kokybe ir jų apsauga, specifinių vietovės
ypatumų plėtojimas gaminant naujus produktus ir teikiant naujas paslaugas, tradicinio kaimo
įvaizdžio modernizavimas pasinaudojant supančia aplinka, skatinant verslumą ir naujų darbo
vietų kūrimą. Įgyvendinant VPS VVG skatins užimtumo galimybes, kultūros, poilsio
paslaugų ir kitose srityse, sudarys sąlygas gyventojų dalyvavimui teikiant bendruomenines
paslaugas, sudarys sąlygas jauniems žmonėms pradėti verslą savo gyvenamojoje vietovėje.
Patirties perdavimas taip pat yra naujoviškumo principo elementas, todėl bus skatinama
dalintis patirtimi tiek 2009-2014 m., tiek 2015-2023 m. VPS projektų rengėjus, dalyvauti
renginiuose Lietuvoje ir užsienyje pristatant įgyvendintus projektus.
Įgyvendinant VPS bus skatinama įgyvendinti veiklas, kurioms neteikiama parama per
kitas programas, siūlyti naujus kaimo vietovių silpnybių ir grėsmių pašalinimo sprendimus,
diegti technologines naujoves, siekiama, kad parama būtų koncentruojama ne tik į materialias
investicijas, remti sektorius, kurie labiausiai susiję su vietovės identitetu: kultūros, gamtinės
aplinkos puoselėjimas, turizmo paslaugų įvairovės kūrimas.
Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo metu bus taikomos naujausios informacinės ir
komunikacinės technologijos, novatoriškumo ir naujumo principas įgyvendinamas didinant
informacijos prieinamumą skirtingose VVG vietovėse. Ypač didelį dėmesį skirsime pasiektų
rezultatų viešinimui, taikant inovatyvias priemones (pvz. lauko vaizdo ekranuose).
Inovacijų diegimas VVG teritorijoje numatytas įgyvendinant visas VPS priemones ir
projektus, kadangi 2009-2014 m. Strategijoje apskritai nebuvo skirta lėšų verslo ir
„minkštiesiems“ projektams, buvo įgyvendinti tik infrastruktūriniai projektai. Todėl
įgyvendinant VPS ir rengiant projektus numatomas bendradarbiavimas tarp skirtingų (ne tik
pilietinės visuomenės ir valdžios, bet ir verslo) partnerių, o tai irgi lems inovacijų atsiradimą.
Intensyvus bendradarbiavimas įgyvendinant VPS taip pat turės įtakos inovacijų sklaidai:
įgyvendinami verslo ir socialiniai projektai teiks naudą ne tik projekto pareiškėjams, bet ir
daugeliui kaimo gyventojų, nes formuos naują supratimą apie vietos plėtros galimybes ir
vietos išteklių panaudojimą. Skatinant inovacijų kūrimą, viešindami VPS inovatyvius
projektus pristatysime kaip pavyzdinius, o prieš kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų
paraiškas bus papildomai informuojama, jog pirmenybė bus teikiama inovatyviems vietos
projektams. Priemonės „Kaimo gyventojų švietimas“ įgyvendinimas yra svarbus naujovių
propagavimo ir gerosios praktikos sklaidos šaltinis.
Integruoto požiūrio principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Vadovaujantis integruoto požiūrio principu VVG rengdama VPS siekė spręsti ne
atskirų sektorių problemas, o parengti skirtingų sektorių plėtrą apimančią vietos plėtros
strategiją. VPS turi daugiasektorinį pobūdį, kurio esmė – sujungti ekonomikos, socialinio,
kultūros ir aplinkos sektorių veiklas
Siekdami ištirti atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosauginių sektorių situaciją
bendradarbiavome su savivaldybės administracijos specialistais bei šiose srityse
veikiančiomis įstaigomis, NVO. Elektrėnų savivaldybės administracija yra parengusi penkias
Elektrėnų savivaldybės sektorines studijas iki 2020 metų: Socialinės paramos, Sveikatos,
Švietimo, Verslo plėtros ir investicijų, Sporto ir laisvalaikio. Rengiant šias studijas buvo
vykdomos anketinės apklausos, kuriose dalyvavo tikslinės grupės – Elektrėnų savivaldybės
socialines paslaugas teikiančių, švietimo, sveikatos priežiūros, visuomenės saugumo ir
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viešosios tvarkos, nevyriausybinių organizacijų (jų tarpe ir VVG), savivaldybės gyventojai
(bendruomenė), verslininkai ir kt.
Rengiant VPS buvo organizuojami susitikimai su vietos gyventojais, valdžios,
pilietinės visuomenės, jaunimo ir verslo atstovais, kuriuose buvo aptarta socialinių,
ekonominių ir aplinkosauginių sektorių situacija ir problemos. Atskirų sektorių problemoms
spręsti tarpusavyje susiejome galimus sprendinius, kurie sprendžia ne atskirų sektorių
problemas, o sudaro prielaidas rengti skirtingų sektorių plėtrą jungiančią vietos plėtros
strategiją, kai VPS prioritetai ir priemonės sprendžia socialinių, ekonominių ir
aplinkosauginių sektorių problemas.
Šių sektorių bendradarbiavimas leidžia surasti kokybiškai naujus sprendimus ir kuria
naują pridėtinę bendros veiklos vertę.
VPS įgyvendinimo metu bus siekiama logiškai išdėstyti kvietimus laike: per metus bus
skelbiami atskiri kvietimai, pavyzdžiui, verslo sektoriui verslui kaimo vietovėse pradėti ir
plėtoti bei nevyriausybinių organizacijų sektoriui NVO socialinio verslo kūrimui ir plėtrai ir
nevyriausybinių organizacijų sektoriui bendruomeniškumo ugdymui, kad keli sektoriai tuo
pačiu metu galėtų įgyvendinti skirtingus projektus. Pirmaisiais kvietimais bus renkamos
paraiškos tų projektų, kurie reikalauja daugiau laiko, lėšų įsisavinimo, žmogiškųjų ir kitų
išteklių. Numatomų paremti projektų skaičius, didžiausia paramos suma vietos projektui
nustatyta, atsižvelgiant į potencialių pareiškėjų išsakytas galimas projektines idėjas ir
investicijų poreikį jų įgyvendinimui. Sprendimas dėl didžiausios paramos sumos projektui ir
projektų skaičiaus priimtas 2015 m. rugsėjo 10 d. VVG valdybos posėdžio metu.
8.5.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:

8.6.
8.6.1.

Siekiant efektyviai spręsti atskirų socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos sektorių
problemas, stiprinti teritorijos konkurencingumą, įgyvendinant VPS bus organizuojami
kvietimai pagal atskiras VPS priemones, atsižvelgiant į atskirų sektorių tematiką bei
susitikimuose su VVG teritorijos gyventojais išsakytą aktualų poreikį. Bus siekiama skatinti
skirtingų sektorių atstovus dalyvauti projektinėje veikloje, bendradarbiauti tarp skirtingų
institucijų. Kvietimai bus logiškai išdėstyti laike, logiškai suplanuoti, kad pareiškėjai galėtų
parengti kokybiškus projektus. Kvietimai 2016-2021 m. bus skiriami stambiems – daugiau
laiko ir investicijų – reikalaujantiems projektams, skirtiems verslui kaimo vietovėse pradėti ir
plėtoti. Paskutiniais strategijos įgyvendinimo metais 2022-2023 m. kvietimai bus skiriami
mažiau investicijų ir laiko įgyvendinimui reikalaujantiems projektams – bendruomeniškumo
ugdymui. Taip bus siekiama sudaryti sąlygas tinkamai ir kokybiškai bei laiku įgyvendinti
vietos projektus. Kasmet 2017, 2019, 2020, 2021 m. planuojama skelbti po 2 kvietimus, kad
būtų sudarytos galimybės pareiškėjams teikti atskirai verslo projektams ir gyventojų
aktyvinimo veikloms.
Finansiniai ištekliai, skirti kvietimams bus pagrįsti bei logiškai suplanuoti, atsižvelgiant
į VPS prioritetus, priemones bei įgyvendinimo planą, atsižvelgiant į projektui tinkamai
įgyvendinti reikalingų lėšų poreikį. Planuojama, kad didesnis lėšų poreikis bus 2017-2021
m., kai bus įgyvendinama daugiau vietos projektų, kurių paramos suma didesnė. 2022-2023
m. kvietimai bus skiriami vietos projektams, kuriems tinkamai įgyvendinti reikia mažiau
laiko ir investicijų, todėl reikės mažiau finansinių išteklių.
Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Elektrėnų savivaldybės VVG plečia savo veiklos sritis, peržengia savo teritorijos ribas
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ir glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos ir kitų šalių vietos veiklos grupėmis. Elektrėnų VVG
į tinklo sudėtį įstojo 2008 m. balandžio 14 d., pažymėjimas Nr. 020. VVG aktyviai dalyvauja
šio tinklo veikloje.
Dalyvauta visuose Tinklo valdybos posėdžiuose, susirinkimuose. Elektrėnų VVG
pirmininkė Danutė Aleksiūnienė 2013 m. ir 2014 m. metais buvo pakaitinė LEADER metodo
įgyvendinimo koordinavimo grupės, veikiančios Žemės ūkio ministerijoje, tarybos narė.
Dalyvavome diskusijose įvairiais veiklos klausimais tiek susitikimuose, tiek susirašinėjant el.
paštu.
Bendradarbiavome su kitomis VVG. Įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektai
:
1. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė kartu su Kaišiadorių r. vietos veiklos
grupe pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir
tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendino projektą „Jaunimas kviečia“ (koordinatorius)
2. Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė kartu su Elektrėnų savivaldybės ir Širvintų
rajono vietos veiklos grupėmis nuo įgyvendino projektą „Vandens turizmo populiarinimas
Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse“ (partneris)
3. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė kartu su Kaišiadorių r. vietos veiklos
grupe įgyvendino projektą „Etnografinės knygos apie Elektrėnų ir Kaišiadorių kraštą
išleidimas“ (koordinatorius)
4. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupė, Trakų krašto vietos veiklos grupė,
Prienų rajono vietos veiklos grupė įgyvendino projektą „Gamtinio, istorinio, kultūrinio
kraštovaizdžio pažinimo skatinimas“ (koordinatorius).
Bendradarbiaujama su kitomis užsienio VVG ar kitomis su vietos plėtros skatinimo
veikla susijusiomis organizacijomis: Austrijos Bucklige Welt krašto VVG, Suomijos
Aisapari VVG, Suomijos Kuudestaan VVG, Italijos Ternano VVG, Liončino seniūnija
(Lenkija).
Buvo pateikti du tarptautiniai projektai: projektas su Aisapari VVG (PAK posėdyje jam
buvo pritarta, projekto koordinatorius – Elektrėnų VVG) ir projektas kartu su 4 Latvijos
vietos veiklos grupėmis, Prienų ir Kaišiadorių VVG, tačiau projekto partnerių paraiškos
neatitiko bendradarbiavimo programos tikslų, todėl projektai nebuvo įgyvendinti, tačiau
Elektrėnų VVG ir toliau palaiko ryšius su VVG užsienio partneriais ir ateityje planuoja
vykdyti tarptautinius projektus.
Semtasi patirties aplankant užsienio VVG: Slovėnijoje, Slovakijoje, Italijoje, Lenkijoje,
Latvijoje, Suomijoje, Austrijoje.
8.6.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Dalyvaujant VVG tinkle, ketiname aktyviai dalyvauti tinklo organizuojamoje veikloje
(kandidatuoti į VVG tinklo valdybos narius, atstovaujant Vilniaus regionui), konsultacijose,
inicijuoti diskusijas probleminiais klausimais, susijusiais su vietos projektų įgyvendinimu.
Bendradarbiaujant su Lietuvos VVG planuojame įgyvendinti du teritorinius projektus,
vieną skirtą skatinti jaunimo aktyvumą ir užimtumą, kitą – skirtą skatinti verslą. Elektrėnų
VVG planuoja inicijuoti 2 teritorinius projektus bendradarbiaujant su Lietuvos VVG. Vienas
projektas jaunimo užimtumui ir aktyvumui skatinti bus rengiamas kartu Kaišiadorių raj.
VVG, kadangi įgyvendinant 2009-2014 m. Strategijas buvo vykdytas bendras projektas
„Jaunimas kviečia“, vystomas bendradarbiavimas su abiejų teritorijų jaunimo
organizacijomis. Kitas projektas planuojamas įgyvendinti su Širvintų VVG, kadangi
teritorijos yra prie Neries upės, Neries regioninio parko, jas jungia bendras gražus
kraštovaizdis, teritorinio bendradarbiavimo projektu bus skatinamas turizmo bei amatų
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verslas.
Ketiname inicijuoti tarptautinio bendradarbiavimo projektą su Lenkijos VVG Między
Wisłą a Kampinosem, skirta sveikatingumo turizmo skatinimui tarp Elektrėnų ir užsienio
VVG, bendradarbiavimas aptartas susitikimo Lenkijoje 2013 m. birželio mėnesį metu.
8.7.
8.7.1.

Vietos finansavimo ir valdymo principas:
principo laikymasis rengiant VPS:
Vietos finansavimo ir valdymo principas užtikrintas tarpusavyje bendradarbiaujant
vietos valdžiai, verslui ir pilietinei visuomenei. Rengiant VPS diskusijų metu buvo tariamasi
dėl projektų įgyvendinimo finansavimo galimybių.
Įgyvendindama 2009–2014 m. VPS ir rengdama 2015–2023 m. VPS Elektrėnų VVG
siekė pakeisti visuomenės požiūrį į bendruomeninį judėjimą bei vietos iniciatyvas –
visuomenė palankiai vertina bendruomeniškumo ugdymą, aktyviai palaiko ir dalyvauja
bendruomeniniame judėjime, nuo 2007 m. VVG teritorijoje įsikūrė 12 bendruomenių (t. y.
pusė visų šiuo metu teritorijoje veikiančių bendruomenių). Palankus vietos bendruomenės
požiūris bei noras veikti kartu bendram tikslui užtikrina pareiškėjų ir naudos gavėjų
bendradarbiavimą įgyvendinant projektus ir užtikrinant jų tęstinumą. 2015 m. vyko Elektrėnų
savivaldybės informaciniai renginiai, kurių metu buvo pristatoma 2014 -2020 m. ES paramos
gairės. Ypatingas dėmesys buvo skirtas vietos valdžios, verslo ir pilietinės visuomenės
sektorių atstovų tarpusavio bendravimo aktyvinimui bei bendradarbiavimui, nes būtent šių
sektorių bendradarbiavimas užtikrina realius Elektrėnų VVG teritorijos plėtros rezultatus,
projektų įgyvendinimo tikslingumą bei finansavimo šaltinius.
Palengvinti finansinių išteklių paieškas yra viena iš VVG veiklos krypčių. Rengiant
VPS buvo siekiama išsiaiškinti, kokie kaimo vietovių finansavimo poreikiai ir problemos,
kokie siūlomi sprendimo būdai, kas padėtų paremti mažos apimties projektų teikėjus,
pradedančiuosius verslininkus, novatoriškas įmones. Taip pat buvo siekiama nustatyti, į
kokių problemų sprendimą turi būti nukreiptos finansavimo priemonės, kad būtų labiau
atsižvelgiama į naujas kaimo plėtros tendencijas.

8.7.2.

principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Vietos projektų finansavimo mechanizmų paiešką ir kūrimą, įgyvendinant VPS,
užtikrinsime skatindami projektų vykdytojus ieškoti naujų iniciatyvų bei naujų vietos
projektų kofinansavimo būdų, aktyviau įtraukiant verslo sektoriaus atstovus į vietos
bendruomenę, o tuo pačiu skatinti prisidėti r prie vietos projektų įgyvendinimo finansiniu
indėliu. Taip pat raginsime vietos bendruomenes skatinti neatlygintiną savanorystę
įgyvendinant vietos projektų veiklas. Elektrėnų VVG, įgyvendindama VPS, skatins vietos
projektuose atrasti galimybių suvienyti partnerių išteklius – tiek finansinius, tiek
žmogiškuosius, tiek materialiuosius.
VVG turėdama organizacijos struktūrą, apimančią daugybę vietos interesų, gali
tarpininkauti ir padėti įtraukti kredito įstaigas į vietos iniciatyvų plėtojimą, mokymais ir
konsultacijomis stiprinti projektų teikėjų administravimo gebėjimus, atkreipti vietos valdžios
dėmesį į naujų verslų ir darbo vietų kūrimo svarbą. Tarpininkaujant VVG sieks sumažinti
kaimo plėtros projektų finansavimo riziką, o tai padidins vietos projektų finansavimo
galimybes palankesnėmis sąlygomis. Bus siekiama skatinti vietos plėtrai telkti ir viešąsias ir
privačias lėšas, kitų priemonių, kad projektų teikėjams būtų kuo paprasčiau gauti paramą
(konsultacijos, mokymai), didinti paramos lėšų prieinamumą platesniems kaimo gyventojų
sluoksniams ir kartu užtikrinti šių lėšų panaudojimo kompetenciją ir kontrolę.
Pasitikėjimas tarp institucijų, bendradarbiavimas palengvina finansavimo procesą.
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Novatoriškas vietos finansavimo mechanizmų kūrimas yra vietos gyventojų (verslo, NVO,
valdžios atstovų) naujų partnerystės ryšių ir įsipareigojimų rezultatas, kai daromi konkretūs
veiksmai telkti kiekvieno partnerio išteklius bendriems teritorijos plėtros tikslams pasiekti,
kai užtikrinamas privačių lėšų investavimas verslumui skatinti.
Horizontalieji principai ir prioritetai:
8.8.
8.8.1.

Jaunimas:
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
VVG turi tikslą ugdyti gebėjimus ir sutelkti kaimo bendruomenes vietos problemų
sprendimui, mažinti socialinę atskirtį tarp įvairių socialinių grupių, ypač jaunimo, moterų,
neįgaliųjų, įtraukiant mažiau aktyvius, socialiai atskirtus kaimo gyventojus tiek atliekant
vietovės analizę, tiek numatant priemones, mažinančias socialinę atskirtį. Jaunimo srityje
kartu su VVG daugiausia dirba Beižionių, Žebertonių, Pakalniškių ir Abromiškių, Vievio,
Kietaviškių, Pastrėvio bendruomenės.
Elektrėnų savivaldybės VVG nuolatos skiria ypatingą dėmesį Elektrėnų savivaldybės
jaunimui: siekia įtraukti į VVG veiklą, aiškinasi jaunimo problemas, ieško jų sprendimo
būdų, motyvuoja jaunimą dalyvauti Elektrėnų savivaldybės plėtroje. Elektrėnų VVG, kartu
su bendruomenėmis ir kitomis NVO, organizavo jaunimui skirtus renginius – bendrus
projektus, mokymus ir kitas veiklas. Rengiant VPS jaunimui buvo pateiktos apklausos
anketos, tarp jaunimo populiariausiais informacijos šaltiniais (internetu, socialiniais tinklais,
el. paštu), apklausoje dalyvavo 226 jaunimo atstovai. Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos
grupė bendradarbiauja su moksleivių ir jaunimo organizacija „Idėja“, dvi VVG
administracijos narės 2014-2015 m. buvo Jaunimo reikalų tarybos narės. 20 proc. jaunų
žmonių, gyvenančių VVG teritorijoje, dalyvauja įvairiose neformaliojo ugdymo veiklose.
Beveik puse jų – dalyvauja formalųjį švietimą papildančio ugdymo veiklose Vievio meno
mokykloje, amatų dirbtuvėse, kurių atstovai yra aktyvūs VVG nariai. Moksleivių aktyviai
dalyvaujančių mokinių savivaldoje yra apie 70, jų atstovai dalyvavo susitikimuose, skirtuose
VPS strategijai parengti. Jauni žmonės buvo įtraukti atliekant VVG teritorijos socialinės,
ekonominės ir aplinkos situacijos analizę ir SSGG. Jaunų žmonių poreikių nustatymui ir
poreikių prioritetų nustatymui svarbią reikšmę turėjo Elektrėnų savivaldybės VVG
susitikimuose seniūnijose dalyvavusių jaunų žmonių nuomonė bei siūlymai, VPS prioritetai,
priemonės ir veiklos sritys buvo pasirenkamos atsižvelgiant į situacijos analizę jaunimo
problemų sprendimo prizmę. VPS rengime dalyvavo jauni žmonės iš įvairių teritorijoje
veikiančių jaunimo organizacijų: Elektrėnų mokinių savivaldų informavimo centro atstovai
(16-19 m.), Vievio kultūros centro jaunimo erdvės atstovai (30-40 m.), Elektrėnų
savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (30-40 m.), Elektrėnų savivaldybės jaunimo
reikalų tarybos atstovai (14-29 ir 30-40 m.), Jaunimo biuro atstovai (14-29 m.), jauni
žmonės, ketinantys pradėti verslą (14-29), ir jau vykdantys verslą jauni žmonės, jaunieji
ūkininkai (30-40 m.).
VPS rengime dalyvavo jauni žmonės iš įvairių teritorijoje veikiančių jaunimo
organizacijų: nuo 14 iki 29 metų amžiaus (Elektrėnų mokinių savivaldų informavimo centro
atstovai, Jaunimo biuro atstovai, Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai,
jauni žmonės, ketinantys pradėti verslą) ir asmenys, kurių amžius nuo 30 iki 40 metų (Vievio
kultūros centro jaunimo erdvės atstovai, Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatorė, Elektrėnų savivaldybės jaunimo reikalų tarybos atstovai, vykdantys verslą
jauni žmonės, jaunieji ūkininkai).
Aktyviai VVG veikloje dalyvauja (yra nariai) 2 asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus ir 6
asmenys, kurių amžius – nuo 30 iki 40 metų. Remiantis anketinės apklausos duomenimis,
apklausoje dalyvavo per 30 proc. jaunimo atstovų nuo 14 iki 29 metų ir per 20 proc. atstovų
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nuo 30 iki 40 metų.
8.8.2.

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:

8.9.
8.9.1.

Elektrėnų savivaldybės VVG ir toliau kvies jaunimo atstovus prisijungti prie kaimo
plėtros procesų. Įgyvendinant VPS, VVG sieks organizuoti veiklą taip, kad būtų skatinami
jaunimo siekiai ir didinamos galimybės jiems veikti bei atstovauti bendruomenės,
gyvenamosios vietovės interesams. VPS akcentuojama ne tik rūpinimasis jaunimo
laisvalaikiu, bet ir jaunimo užimtumo organizavimu. Įgyvendinant bei administruojant VPS,
Elektrėnų savivaldybės VVG įtrauks jaunus žmones į VVG valdymo organo veiklą, kviečiant
teikti vietos projektų paraiškas, atrenkant vietos projektus, pristatant VPS įgyvendinimo
rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną bei vykdant VVG teritorijos gyventojų
aktyvumo skatinimo veiklas.
23 proc. VVG narių yra iki 40 metų. VVG į valdybos sudėtį įtraukė 5 jaunus žmones
(iki 40 m. imtinai), kurie sudaro 38 proc. visų valdymo organo narių, VVG valdybos
pirmininke išrinkta Živilė Dastikienė (27 m.), VVG pirmininkė – Lina Bernatavičienė (34
m.).
Remiantis praėjusio finansavimo periodo VPS įgyvendinimo patirtimi, kvietimų teikti
vietos projektų dokumentacija bus tvirtinama valdymo organo posėdžiuose, taigi jaunimo
atstovai turės lygias teises balsuojant ir priimant sprendimus dėl aktualios dokumentacijos
redakcijos, svarbiausių kriterijų, kviečiant teikti vietos projektų paraiškas. Bus rengiami
informaciniai renginiai, kurių metu bus pristatomos galimybės teikti vietos projektų
paraiškos. Šiuose informaciniuose renginiuose bus kviečiami dalyvauti jauni žmonės, jie bus
skatinami teikti vietos projektų paraiškas ir įgyvendinti vietos projektus, skirtus Elektrėnų
savivaldybės jaunimo interesų tenkinimui, problemų sprendimui.
Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas – organizuojant mokymus,
informacinius renginius, bus atsižvelgiama į Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijos jaunų
žmonių išsakytą nuomonę.
Jauni asmenys bus įtraukti į atskirus VPS administravimo ir įgyvendinimo procesus:
per visą VPS įgyvendinimo laikotarpį bus laikomasi principo, jog ne mažiau kaip 35 proc.
visų VVG valdybos narių būtų iki 40 m. amžiaus: šiuo metu 14-29 m. amžiaus grupei
atstovauja 1 valdybos narys, 30-40 – 4. Priemonė „Jaunimo verslumo ir užimtumo
skatinimas“ yra skirta jaunimui, tai užtikrina jaunimo dalyvavimą VPS strategijos
įgyvendinime, kadangi bus kviečiami teikti projektus, juos įgyvendinti, dalyvauti jaunimo
atstovai nuo 14 iki 40 m.
Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir stebėseną bus įtraukti jauni žmonės, už
stebėseną Elektrėnų sav. VVG pirmininko įsakymu atsakingu paskirtas asmuo, atstovaujantis
30-40 amžiaus grupei, už VPS įgyvendinimo rezultatų pristatymą atsakingos VVG valdybos
pirmininkė, atstovaujanti 14-29 m. amžiaus grupei, ir VVG pirmininkė, atstovaujanti 30-40
m. amžiaus grupei. Ir toliau bus siekiama, kad įgyvendinant VPS į VPS įgyvendinimo
rezultatų pristatymą ir stebėseną būtų įtraukiami jauni žmonės.
Kultūra:
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS:
Apklausų metu VVG teritorijos gyventojų apklausos rezultatai leido identifikuoti
savivaldybės gyventojų nuomonę apie labiausiai spręstinas problemas ir tolesnę teritorijos
ekonominę, socialinę bei kultūrinę raidą. Siekiant numatyti VPS prioritetus ir priemones bei
veiklos sritis, kurios stiprintų VVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinę
tapatybę, didintų jų kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą, vykdytos aktyvios
diskusijos su bendruomenės nariais susitikimų seniūnijose metu. Susitikimuose su vietos
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8.9.2.

gyventojais aptartos kultūros išteklių infrastruktūros, tradicinių kultūros renginių plėtros
galimybės, siekiant skatinti ir palaikyti vietos bendruomenės kūrybingumą, lyderystę,
užtikrinti nenutrūkstamą dalyvavimą kultūrinėje veikloje. Siekiant užtikrinti įvairių interesų
grupių atstovavimą, suformuotos vietos kultūros plėtros gairės taip pat aptartos dalyvaujant ir
vietos valdžios, verslo atstovams, kurių įžvalgos leido ne tik pagrįsti kultūros potencialo
plėtros poreikį, bet ir apsvarstyti lėšų kultūros plėtotei skyrimo klausimus. Nustatant VVG
teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikius, buvo išplatintos vietos situacijos ir kaimo
gyventojų poreikių tyrimo anketos, vykstama į susitikimus seniūnijose ir
kaimų
bendruomenėse, kur gyventojai išreiškė savo nuomonę dėl kultūros renginių, bendruomenių
švenčių poreikio; rengiami verslo, valdžios, socialinių partnerių susitikimai, kurių metu buvo
siekiama išsiaiškinti, kokie yra kultūros išteklių plėtros poreikiai ir galimybės.
Nustatant VPS prioritetus ir priemones, buvo remiamasi vietos situacijos ir kaimo
gyventojų poreikių tyrimo anketavimo duomenimis bei gyventojų nuomone, pareikšta
susitikimų kaimo bendruomenėse metu. Kadangi išryškėjo kultūros renginių, bendruomenių
švenčių poreikis, VPS buvo numatytas prioritetas „Gyventojų veiklumo ir aktyvumo
ugdymas“ bei šio prioriteto priemonės „Bendruomeniškumo ugdymas“ ir „Kaimo gyventojų
švietimas“, kurios apims projektus, susijusius bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimu,
kūrybiškumo ugdymu, bendruomeniškos ir pilietiškos kūrybinės veiklos skatinimu, regiono
etninio savitumo ir vietos amatų, kultūrinio ir kulinarinio paveldo tradicinių švenčių metu
puoselėjimu.
VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS:
Kultūros plėtra bus užtikrinta VPS įgyvendinimo metu. Vykdant VVG teritorijos
gyventojų aktyvinimo veiklas – dalykinius bei vietos gyventojų susitikimus ir kt. – bus
stengiamasi įtraukti įvairaus amžiaus, socialinio statuso, tautybės žmones jų neišskiriant, o
suvokiant kaip vieningos, nesusiskaldžiusios bendruomenės dalyvius. Visapusiška vietovės
puoselėjimo patirties sklaida taip pat bus užtikrinama rengiant informacinius renginius,
skirtus visai VVG bendruomenei. Jų metu vietos gyventojai galės pasidalyti savo
pastebėjimais dėl VPS įgyvendinimo efektyvumo, aktyviai diskutuoti, keliant probleminius
klausimus, ugdant lyderystės, kūrybiškumo gebėjimus. Vietos gyventojų susitelkimas,
domėjimasis bendromis problemomis ir plėtotės galimybėmis stiprins bendruomenę iš
vidaus, didins pilietiškumo jausmą, stiprins kultūrinę tapatybę.
VPS numatyto prioriteto „Gyventojų veiklumo ir aktyvumo ugdymas“ priemonėje
„Bendruomeniškumo ugdymas“ planuojamos veiklos, kuriomis bus ugdomas kaimo žmonių
kūrybingumas, skatinamas dalyvavimas kultūrinėje veikloje, pasitelkiant kaimo žmonių
bendravimo, bendruomeniškumo, saviraiškos poreikį. Siekiant užtikrinti kultūrinę įvairovę
bei išryškinti skirtingų bendruomenių kultūrinę tapatybę, pagal šią priemonę numatyta
skatinti įgyvendinti keliolika projektų, kad kuo gausesnis bendruomenių skaičius turėtų
galimybę dalyvauti įvairiuose kultūriniuose renginiuose visoje VVG teritorijoje. To paties
prioriteto priemonėje „Kaimo gyventojų švietimas“ numatoma parengti projektus, kur
edukacinėse veiklose bus suteikiama galimybė kūrybiškumo ugdymui, etninio savitumo
puoselėjimui, kultūros tradicijų sklaidai.

8.10. Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus):
8.10.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Siekis užtikrinti darnų vystymąsi buvo vienas pagrindinių VPS prioritetų: poreikis
gerinti kaimo gyvenimo kokybę, stiprinti viešąjį gyvenimą, remiasi ilgalaikėmis teritorijos
kaimo plėtros prielaidomis. Darniam vystymuisi turės teigiamos įtakos VPS suformuluoti
prioritetai: „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, „Viešosios infrastruktūros pritaikymas
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gyventojų poreikiams“, „Gyventojų veiklumo ir aktyvumo ugdymas“. Šių prioritetų
priemonės ir veiklos sritys, kuriomis numatyta kurti ir plėsti verslą VVG teritorijoje, laikantis
darniojo vystymosi principų, t.y., inovatyvumo, socialinės atsakomybės versle diegimas ir kt.
turės įtaką darniam vystymuisi.
Aplinkos situacija VVG teritorijoje buvo tiriama, vadovaujantis jau atliktais VVG
teritorijos aplinkos būklės tyrimais.
Elektrėnų savivaldybės vertingų nesaugomų gamtinių teritorijų vertinimas Natura 2000
ekologinio tinklo pagrindu. Buveinės. Biologinė įvairovė. Lietuvos Raudonosios knygos
rūšys. Gyvūnija. Ataskaita, II dalis (užsakovas Elektrėnų savivaldybė, vykdytojas Gamtinės
įvairovės išsaugojimo draugija), Elektrėnų savivaldybės vertingų nesaugomų gamtos
teritorijų įvertinimas pagal „Natura 2000“ ekologinio tinklo principus. Europinės svarbos
buveinės. Lietuvos Raudonosios knygos rūšys ir augalų bendrijos. Augmenija. Ataskaita, II
dalis (užsakovas Elektrėnų savivaldybė, vykdytojas Gamtinės įvairovės išsaugojimo
draugija), Elektrėnų savivaldybės strateginis plėtros planas 2014–2020 m. (užsakovas
Elektrėnų savivaldybė, vykdytojas UAB Lyderio grupė).
VVG teritorijos darniam vystymuisi teigiamos įtakos turės visi trys VPS prioritetai.
Tiesioginį teigiamą poveikį darnaus vystymosi principui turės I prioriteto „Verslumo
skatinimas kaimo vietovėse“ priemonė „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ bei jos
veiklos sritys „Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir „Parama verslui kaimo vietovėse
plėtoti“, priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“. Šios VPS sritys skirtos vystyti
smulkųjį verslą kaimo vietovėje, todėl susijusios su darnaus vystymosi principo požiūriu,
kuriuo skatinamas ekonomikos augimas ir plėtra. II prioriteto „Viešosios infrastruktūros
pritaikymas gyventojų poreikiams“ priemonės „Viešųjų erdvių tvarkymas“ bei „Smulkios
apimties vandentvarkos ir nuotekų tvarkymas“ lems VVG teritorijos darnaus vystymosi
principo aspektą, susijusį su aplinkos kokybės saugojimu. III prioriteto „Gyventojų veiklumo
ir aktyvumo ugdymas“ priemonė „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“ įtakos tvarią
ekonomikos plėtrą vietovėje
Neutrali darnaus vystymosi atžvilgiu būtų II prioriteto priemonė „Sporto ir laisvalaikio
infrastruktūros kūrimas ir tvarkymas“ bei III prioriteto priemonės „Bendruomeniškumo
ugdymas“, „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“, „Kaimo gyventojų švietimas“. VPS
strategijoje nenumatyta priemonių, turėsiančių neigiamos įtakos darniam vystymuisi.
8.10.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
VVG valdymo organo sudėtyje yra gamtos mokslų specialistė, ekologinio
ūkininkavimo patirties turinti ūkininkė, turinčios gebėjimų darnaus vystymosi ir aplinkos
apsaugos srityje.
Vietos projektų įgyvendinimo metu projektų vykdytojai bus konsultuojami, kaip
organizuoti projekto veiklas, kad jos nepakenktų aplinkai.
Įgyvendinus projektus, bus viešinama spaudoje ir interneto svetainėje geroji patirtis
projektų, prisidėjusių prie VVG teritorijos ekonomikos plėtros ir aplinkos išsaugojimo.
Gyventojų veiklumo ir aktyvumo ugdymo prioriteto priemonių įgyvendinimo metu bus
skatinamas bendruomeniškumas, vykdomas kaimo gyventojų švietimas, telkiant kaimiškos
teritorijos gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus ir socialinius partnerius ekonomikai
vystyti, išsaugant patrauklią ir sveiką aplinką.
VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: bus tvirtinami tik
projektai, atitinkantys darniojo vystymosi aspektą ir/arba neturintys neigiamos įtakos VVG
teritorijos darniam vystymuisi. Vietos projektų vykdytojams rengiant projektus ar projektų
įgyvendinimo metu iškilus poreikiui, bus teikiama informacija darniojo vystymosi
klausimais, kadangi VVG administracijoje ir valdybos sudėtyje yra asmenų, turinčių tam
tinkamą kvalifikaciją. VPS rezultatų sklaidos metu bus raginama naudotis gerąja VVG

66

teritorijos darnaus vystymo praktika: potencialiems vietos projektų pareiškėjams bus
pristatomi įgyvendinti projektai, galintys būti pavyzdžiu, kaip galima realiai užtikrinti VVG
teritorijos darnų vystymą. VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu bus
akcentuojama potencialiems vietos projektų vykdytojams, jog VPS finansuojamais vietos
projektais siekiama telkti vietos bendruomenę ir ją orientuoti į ilgalaikę ir darnią krašto
plėtrą.
8.11. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas
8.11.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Rengiant VPS, VVG nuosekliai ir išsamiai įgyvendino moterų ir vyrų lygių galimybių
bei nediskriminavimo dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus,
šeimyninės padėties, lytinės orientacijos principą susitikimuose su vietos gyventojais,
anketuojant dėl vietos situacijos bei gyventojų poreikių tyrimo naujam paramos laikotarpiui,
skatino vienodą visų dalyvavimą išsakant poreikius ir tuo prisidedant prie sprendimų
priėmimo.
Siekdama moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo dėl tautinės
kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus (išskyrus jaunų žmonių pozityviąją
diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant VPS), šeiminės padėties, lytinės orientacijos,
Elektrėnų savivaldybės VVG VPS rengimo procesą organizavo atvirą, skaidrų bei viešą.
Vietos plėtros strategijos rengime galėjo dalyvauti visi norintys ir įvairias sritis
atstovaujantys vietos gyventojai, neatsižvelgiant į jų tautinę kilmę, religiją ar įsitikinimus,
negalią, amžių, šeiminę padėtį, lytinę orientaciją.
Ruošiantis VPS rengimui į Elektrėnų savivaldybės plėtrą buvo siekiama įtraukti
socialinės atskirties atstovus – neįgaliuosius.
8.11.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant VPS, VVG bus laikomasi moterų ir vyrų lygių galimybių bei
nediskriminavimo dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės
padėties, lytinės orientacijos principo.
VVG valdybos, kuri dirbs, įgyvendinant VPS, 13 narių sudėtyje išlaikyta lyčių ir
amžiaus grupių pusiausvyra, 6 vyrai, 7 moterys, tame tarpe 5 jauni žmonės (iki 40 m.), tuo
skatinamas vienodas vyrų ir moterų, jaunų žmonių dalyvavimas priimant sprendimus.
Išlaikyta procentinė partnerių atstovų (vietos valdžios 23 proc., verslo 31 proc., pilietinės
visuomenės 46 proc.) sudėtis, partnerystė padės strategijos įgyvendinimo metu sukurti
produktus ir paslaugas, atitinkančius visų tikslinių grupių poreikius.
Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami vietinėje spaudoje, VVG
interneto svetainėje, su jų turiniu bus galima susipažinti VVG buveinėje visiems VVG
teritorijos gyventojams, nepriklausomai nuo jų lyties, tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų,
negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos, siekiant integruoti lyčių lygybės
ir nediskriminavimo principą į priemones, pagal kurias teikiamų projektų nauda būtų
akivaizdi visoms atstovaujamoms grupėms.
Tvirtinant vietos projektus, VVG valdyba, sudaryta iš pilietinės visuomenės, verslo,
valdžios atstovų, užtikrins, kad bus pritarta projektams, kurie paremti tiek visos
bendruomenės, tiek nepalankioje padėtyje esančios bendruomenės dalies poreikiais, siekiant
išvengti nelygybės apraiškų, vienodos vyrų ir moterų ekonominės padėties, sudaryti sąlygas
turintiems įsipareigojimų šeimai dalyvauti darbo rinkoje (šeimai palankių darboviečių plėtra,
ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugų plėtra, nestacionarių socialinių paslaugų
namuose globojamiems asmenims plėtra).
Su VPS įgyvendinimo rezultatais VVG teritorijos gyventojai bus supažindinami
susirinkimų, pristatymo renginių metu, užbaigtų vietos projektų pristatymų metu vietose, kur
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apie galimybę pasinaudoti projekto rezultatais sužinos skirtingos padėties ir poreikių
teritorijos gyventojai.
Vykdant VVG teritorijos gyventojų aktyvinimą, bus siekiama didinti visuomenės
bendruomeniškumą, supratimą antidiskriminacinėje srityje, informuoti ir kelti bendrą
sąmoningumą lyčių lygybės, lygių galimybių, nediskriminavimo klausimais, ugdyti kaimo
bendruomenių jautrumą įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, supažindinti su VPS
teikiamomis galimybėmis, subalansuotai skatinti verslumą.
9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių
9.1.1.VPS prioritetas Nr. I „VERSLUMO SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
9.1.1.1. VPS priemonė „NVO verslo kūrimas ir plėtra“
(kodas LEADER-19.2-SAVA-5)
9.1.1.1.1.
VPS priemonės tikslas: skatinti nevyriausybinio sektoriaus organizacijų (toliau - NVO)
verslo kūrimą ir plėtrą, didinant organizacijų finansinį savarankiškumą ir sprendžiant
kaimui aktualias problemas.
9.1.1.1.2.
Priemonės apibūdinimas Priemonė skirta nevyriausybinių organizacijų vykdomo
verslo kūrimui, skatinant kaimo gyventojų verslumą.
Parama teikiama nevyriausybinio sektoriaus organizacijų
inicijuotiems verslo projektams, kuriuose numatoma sukurti
naujas darbo vietas ar jų dalį. Galimos tiek naujos
produkcijos gamybos (suvenyrų gamyba, žvakių liejimas ir
pan.), tiek perdirbimo (gaminių iš šiaudų gamyba, traškučių
iš burokėlių gamyba ir pan.), tiek paslaugų teikimo
(kirpyklų paslaugos, siuvyklų paslaugos, edukacinių
programų vedimo paslaugos ir pan.) veiklos.
Atrenkant projektus bus teikiamas prioritetas projektams,
sukuriantiems daugiau nei vieną darbo vietą. Taip pat
kuriant verslą skatinamos inovacijos, kuriant naujus ar su
pasikeitusiomis savybėmis produktus ir paslaugas. NVO
verslumas didintų kaimo gyventojų užimtumą, skatintų
vietos išteklių naudojimą ir didintų ekonominės veiklos
įvairinimą.
Planuojama skirti paramą 4 projektams. Iš viso priemonei
planuojama skirti 204 200,00 Eur. Planuojama įkurti 4 darbo
vietas.
9.1.1.1.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.1.1.3.1.
pelno
9.1.1.1.3.2.
ne pelno
9.1.1.1.4.
Tinkami paramos gavėjai Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.)
9.1.1.1.5.
Priemonės tikslinė grupė Paramos gavėjai teikiantys paraišką pagal šią priemonę.
9.1.1.1.6.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje pateiktą
informaciją).
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Pareiškėjo registracijos ir/arba veiklos vykdymo vieta
yra Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje.
1. Didesnis planuojamų įkurti darbo vietų (etatų) skaičius.
2. Projektas, kuris savo turiniu ir/arba forma yra
inovatyvus: numato kurti naujus produktus, teikti naujas
paslaugas arba įgyvendinti naujus veiklos būdus VVG
teritorijos sąlygomis.
51 050,00
2.

9.1.1.1.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
9.1.1.1.9.
Paramos lyginamoji dalis Iki 80 proc.
(proc.)
9.1.2.VPS prioritetas Nr. III „GYVENTOJŲ VEIKLUMO IR AKTYVUMO UGDYMAS“
9.1.2.1. VPS priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)
9.1.2.1.1.
VPS priemonės tikslas: telkti ir aktyvinti kaimo gyventojus, bei jų interesus
atstovaujančias organizacijas, ugdant bei skatinant jų socialines, kultūrines, pažintines,
bendruomenines iniciatyvas.
9.1.2.1.2.
Priemonės apibūdinimas Priemonė nukreipta į kaimo vietovių žmogiškųjų išteklių
stiprinimą, aktyvinant kaimo gyventojus, didinant jų
socialinės, kultūrinės, pažintinės saviraiškos galimybes,
ugdant bendradarbiavimo, savitarpio pagalbos įpročius,
stiprinant gyventojų interesus atstovaujančių organizacijų
potencialą. Remiamos bendruomenių, kitų nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvos, informacijos
sklaidos ir prieinamumo gerinimas, vietovės patrauklumo
propagavimas, tradicinių renginių organizavimas, užimtumo
stovyklų organizavimas ir kt. veiklos. Akcentuojama
jaunimo aktyvumo didinimo, turiningo laisvalaikio ir
aktyvaus poilsio galimybių sukūrimo svarba. Tokiu būdu
ugdant kaimo vietovių žmogiškuosius išteklius, aktyvinant ir
stiprinant kaimo organizacijų gebėjimą atstovauti ir spręsti
visai bendruomenei svarbias problemas.
Planuojama skirti paramą 6 projektams. Iš viso priemonei
planuojama skirti 46 080,00 Eur.
9.1.2.1.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.1.3.1
pelno
9.1.2.1.3.2.
ne pelno
9.1.2.1.4.
Tinkami paramos gavėjai Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.),
Kaimo vietovėse veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
Elektrėnų savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar
biudžetinės įstaigos).
9.1.2.1.5.
Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai.
9.1.2.1.6.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje.
1.
Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra
Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (tinkamumo sąlyga
dėl registracijos vietos netaikoma, jei pareiškėjas yra
9.1.1.1.8.
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9.1.2.1.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

Elektrėnų savivaldybės institucijos).
2.
Pareiškėjas
turi
administracinių
gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje
pateiktą informaciją).
1. Projektas stiprina įvairių subjektų iš skirtingų sektorių
(NVO,
vietos
verslas
ir
vietos
valdžia)
bendradarbiavimą.
2. Pareiškėjas - NVO.
7680,00

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
9.1.2.1.9.
Paramos lyginamoji dalis Iki 80 proc.
(proc.)
9.1.2.2. VPS priemonė „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7)
9.1.2.2.1.
VPS priemonės tikslas: skatinti socialinę įtrauktį bei mažinti skurdo riziką kaimo
vietovėse.
9.1.2.2.2.
Priemonės apibūdinimas Priemonė skirta socialinių paslaugų kaimo vietovėse
kūrimui ir plėtrai, siekiant didinti skurdo riziką patiriančių
šeimų, daugiavaikių šeimų, socialinės rizikos šeimų ir kitų
socialinę atskirtį patiriančių asmenų grupių socialinę
integraciją į visuomenę bei gerinti jų gyvenimo kokybę.
Priemone remiami viešieji nepelno projektai, kuriais
kuriamos naujos socialinės paslaugos, vykdoma šių
paslaugų plėtra (dušo, pirties, skalbimo paslaugos, tikslinės
grupės dienos priežiūros centrai, tikslinės grupės priežiūros
namuose paslaugų teikimas ir pan.) bei skatinamas
organizacijų
bendradarbiavimas
sprendžiant
vietos
problemas.
Planuojama skirti paramą 3 projektams. Iš viso priemonei
planuojama skirti 60 000 Eur.
9.1.2.2.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.2.3.1.
pelno
9.1.2.2.3.2.
ne pelno
9.1.2.2.4.
Tinkami paramos gavėjai Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos
ar biudžetinės įstaigos).
9.1.2.2.5.
Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijoje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys
asmenys / asmenų grupės.
9.1.2.2.6.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjo registracijos ir/arba veiklos vykdymo vieta
yra Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (tinkamumo
sąlyga dėl registracijos vietos netaikoma, jei pareiškėjas
yra Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos).
2. Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje pateiktą
9.1.2.1.8.
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9.1.2.2.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

informaciją).
1. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu.
2. Pareiškėjas – NVO.

Didžiausia paramos suma 20 000,00
vietos projektui (Eur)
9.1.2.2.9.
Paramos lyginamoji dalis Iki 80 proc.
(proc.)
9.1.2.3. VPS priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)
9.1.2.3.1.
VPS priemonės tikslas: šviesti kaimo gyventojus, stiprinant jų socialinius, ekonominius,
kultūrinius bei verslumo įgūdžius.
9.1.2.3.2.
Priemonės apibūdinimas Šia priemone siekiama plėtoti kaimo žmogiškuosius
išteklius, didinti socialinį ir ekonominį vietos potencialą.
Priemone siekiama stiprinti kaimo gyventojų, ypač jaunimo,
pilietiškumą, bendruomeniškumą, skatinama užsiimti
mokomąja - švietėjiška veikla, įtvirtinti savivaldos ir
demokratijos principus ir tokiu būdu užtikrinti ilgalaikę
kaimo vietovių plėtrą. Gyventojų švietimo, ugdymo,
verslumo mokymo iniciatyvos padės stiprinti jų pasitikėjimą
savo jėgomis, skatins socialinę ekonominę raišką. Atrenkant
projektus prioritetas skiriamas projektams, kuriuose
numatytas bendradarbiavimas, kuris skatina įvairių įgūdžių
ir žinių įgijimą, gerosios patirties perėmimą.
Planuojama skirti paramą 3 projektams. Iš viso priemonei
planuojama skirti 18 000 Eur.
9.1.2.3.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.3.3.1.
pelno
9.1.2.3.3.2.
ne pelno
9.1.2.3.4.
Tinkami paramos gavėjai Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
Elektrėnų savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar
biudžetinės įstaigos).
9.1.2.3.5.
Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai
9.1.2.3.6.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje.
1. Pareiškėjo registracijos ir/arba veiklos vykdymo vieta
yra Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (tinkamumo
sąlyga dėl registracijos vietos netaikoma, jei pareiškėjas
yra Elektrėnų savivaldybės institucijos).
2. Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje pateiktą
informaciją).
9.1.2.3.7.
Vietos projektų atrankos
1. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu.
kriterijai
2. Pareiškėjas – NVO.
9.1.2.3.8.
Didžiausia paramos suma 6 000,00
vietos projektui (Eur)
9.1.2.2.8.
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9.1.2.3.9.

Paramos lyginamoji dalis Iki 80 proc.
(proc.)
9.1.2.4. VPS priemonė „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)
9.1.2.4.1.
VPS priemonės tikslas: skatinti kaime gyvenančio jaunimo verslumo įgūdžius bei didinti
užimtumą.
9.1.2.4.2.
Priemonės apibūdinimas Priemonė orientuota į jaunimo verslumo ugdymą, jaunimo
užimtumo didinimą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios
kartos atstovus imtis verslo, savarankiškos veiklos ar kitų
užimtumo didinimo priemonių.
Parama pagal šią veiklos sritį skiriama jaunimui patrauklių
saviraiškos formų diegimui, verslo klubų kūrimui ir veiklai,
švietėjiškiems, ugdymo renginiams ir mokymams, jaunimo
patirties skaidai, kuriant ir plėtojant jaunimo verslumo
informacinius ir mentorystės tinklus, organizuojant jaunimo
stovyklas, kuriant jaunimo laisvalaikio erdves. Taip pat
skatinamas bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių
dalinantis gerąją patirtimi, žmogiškaisiais ištekliais ir pan.
Planuojama skirti paramą 3 vietos projektams. Iš viso
priemonei planuojama skirti 30 000 Eur.
9.1.2.4.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.4.3.1.
pelno
9.1.2.4.3.2.
ne pelno
9.1.2.4.4.
Tinkami paramos gavėjai Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
Elektrėnų savivaldybės institucijos (viešosios įstaigos ar
biudžetinės įstaigos).
9.1.2.4.5.
Priemonės tikslinė grupė Jaunimas iki 29 m.
9.1.2.4.6.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjo registracijos ir/arba veiklos vykdymo vieta yra
Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (tinkamumo sąlyga
dėl registracijos vietos netaikoma jei pareiškėjas yra
Elektrėnų rajono savivaldybės institucijos).
2. Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje pateiktą
informaciją).
9.1.2.4.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

1. Projekto pareiškėjas – NVO.
2. Projektas stiprina įvairių subjektų iš skirtingų sektorių
(NVO,
vietos
verslas
ir
vietos
valdžia)
bendradarbiavimą).

9.1.2.4.8.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

10 000,00

9.1.2.4.9.

Iki 80 proc.
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9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis
VPS prioritetas Nr. I „VERSLUMO SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“
VPS priemonė „Verslo kaimo vietovėse kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)
VPS priemonės tikslas: remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime,
sukuriančią naujas darbo vietas ir veiklas bei papildomų pajamų šaltinius.
9.2.3.1.
1 veiklos sritis
„Parama verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER19.2-6.2)
9.2.3.1.1.
Veiklos srities
Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai
apibūdinimas
pradėti.
Parama naujų verslų pradžiai skatinama ekonominė veikla
kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus,
produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių
paslaugų teikimą. Šia parama sudaromos sąlygos naujų
darbo vietų kūrimui.
Ekonominė veikla kaimo vietovėse yra labai svarbi kaimo
vietovių plėtrai, konkurencingumui ir užimtumui užtikrinti.
Ši veiklos sritis nukreipta į ekonominę veiklą kaime,
skatinančią veiklos įvairinimą, prisidedančią prie
demografinės padėties kaime stabilizavimo, skurdo
mažinimo. Vertinant projektus prioritetas bus teikiamas
projektams, kurie prisideda prie vietovės turizmo plėtros,
sukurs daugiau darbo vietų.
Planuojama skirti paramą 6 projektams. Iš viso priemonės
veiklos sričiai planuojama skirti 305 208,00 Eur.
Planuojama įkurti 6 darbo vietas.
9.2.3.1.2.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.3.1.2.1.
pelno
9.2.3.1.2.2.
ne pelno
9.2.3.1.3.
Tinkami paramos gavėjai 1. Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo
momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG
teritorijoje.
2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei
keliamus reikalavimus.
3. Veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai
mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.
9.2.3.1.4.
Priemonės veiklos srities Paramos gavėjai teikiantys paraišką pagal šią veiklos sritį.
tikslinė grupė
9.2.3.1.5
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjo registracijos ir/arba veiklos vykdymo vieta
yra Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje.
2. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia verslo planą.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.

9.2.3.1.6.
9.2.3.1.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai
Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)

1. Projektas prisideda prie turizmo plėtros savivaldybėje.
2. Didesnis planuojamų įkurti darbo vietų (etatų) skaičius.
50 868,00
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9.2.3.1.8.
9.2.3.2.
9.2.3.2.1.

Paramos lyginamoji dalis
(proc.)
2 veiklos sritis
Veiklos srities
apibūdinimas

Iki 50 proc.
„Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER19.2-6.4)
Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai
plėtoti.
Kaimo gyventojų, kaime veikiančių labai mažų ir mažų
įmonių veikla sąlygoja kaimo vietovių ekonominę plėtrą,
mažina atotrūkį tarp miesto ir kaimo, didina kaimo vietovių
patrauklumą gyventi jose. Ši veiklos sritis skatina
ekonominės veiklos įvairinimą, darbo vietų kūrimą, jų
išlaikymą.
Šia parama sudaromos sąlygos susikurti papildomų pajamų
šaltinius plėtojant ūkio veiklą kaimo vietovėse. Skatinama
ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne
žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų
pardavimą, įvairių paslaugų teikimą (kirpyklų, siuvyklų,
automobilių remonto paslaugos ir kita). Ši veiklos sritis
nukreipta į ne žemės ūkio veiklos plėtojimą kaime, skatinant
socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą kaimo vietovėse.
Vertinant projektus prioritetas bus teikiamas projektams,
kurie prisideda prie vietovės turizmo plėtros, sukuria
daugiau darbo vietų.
Planuojama skirti paramą 5 projektams. Iš viso priemonės
veiklos sričiai planuojama skirti 500 000,00 Eur.
Planuojama įkurti 10 darbo vietų.

Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.3.2.2.1.
pelno
9.2.3.2.2.2.
ne pelno
9.2.3.2.2.3. Tinkami paramos gavėjai 1. Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo
momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja VVG
teritorijoje.
2. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei
keliamus reikalavimus.
3. Veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai
mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.
9.2.3.2.3.
Priemonės veiklos srities Paramos gavėjai teikiantys paraišką pagal šią veiklos sritį.
tikslinė grupė
9.2.3.2.4.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjo registracijos ir/arba veiklos vykdymo vieta yra
Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje.
2. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia verslo planą.
9.2.3.2.2.

9.2.3.2.5.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

1. Didesnis planuojamų įkurti darbo vietų (etatų) skaičius.
2. Projektas prisideda prie turizmo plėtros VVG
teritorijoje.
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Didžiausia paramos suma 100 000,00
projektui (Eur)
9.2.3.2.7.
Paramos lyginamoji dalis Iki 50 proc.
(proc.)
9.2.4.
VPS prioritetas Nr. II „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS
GYVENTOJŲ POREIKIAMS“
9.2.5.
VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas
LEADER-19.2-7)
VPS priemonės tikslas: gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, tvarkant viešąsias
9.2.6.
erdves, sporto ir laisvalaikio bei gerinant vandentvarkos ir nuotekų tvarkymo sistemų
būklę.
9.2.6.1.
1 veiklos sritis
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2)
9.2.6.1.1
Veiklos srities
Pagal šią veiklos sritį remiami viešieji ne pelno projektai.
apibūdinimas
Parama skiriama kaimo vietovių viešosios infrastruktūros
sukūrimui, atnaujinimui ir plėtrai. Veiklos sritimi remiamos
investicijos, susijusios su lauko treniruoklių, lauko sporto
aikštynų (aikštelių) įrengimu ir/ar atnaujinimu; vaikų
žaidimo aikštelių įrengimu ir/ar sutvarkymu; viešųjų erdvių
pritaikymu gyventojų poreikiams (poilsiui, kultūrai,
sportui). Veiklos sritimi remiamos investicijos, susijusios su
kaimo vietovėse esančių vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų įrengimu, atnaujinimu ar gerinimu:
 drenažo sistemų įrengimui ir (arba) atnaujinimui;
 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų įrengimui ir (arba) atnaujinimui;
 vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas ir (arba) atnaujinimas.
Planuojama finansuoti 2 vietos projektus. Šiai veiklos sričiai
planuojama skirti 88 390,00 Eur.
9.2.6.1.2.
Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.6.1.2.1. pelno
9.2.6.1.2.2. ne pelno
9.2.6.1.3.
Tinkami paramos gavėjai Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos
ar biudžetinės įstaigos).
9.2.6.1.4.
Priemonės veiklos srities VVG teritorijos gyventojai ir turistai
tikslinė grupė
9.2.6.1.5.
Tinkamumo sąlygos
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra
Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (tinkamumo sąlyga
dėl registracijos vietos netaikoma jei pareiškėjas yra
9.2.3.2.6.
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9.2.6.1.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.6.1.7.

Didžiausia paramos suma
projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)
2 veiklos sritis

9.2.6.1.8.
9.2.6.2.

9.2.6.2.1

Veiklos srities
apibūdinimas

Pagal veiklos sritį
remiamų vietos projektų
pobūdis:
9.2.6.2.2.1. pelno
9.2.6.2.2.2. ne pelno
9.2.6.2.3.
Tinkami paramos gavėjai

Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos).
2. Pareiškėjas
turi
administracinių
gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje
pateiktą informaciją).
1. Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos gyventojai
prisidedantys savanorišku fiziniu darbu.
2. Pareiškėjas – NVO.
44 195,00
Iki 80 proc.
„Parama viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio
panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“ (kodas
LEADER-19.2-7.6)
Pagal šią veiklos sritį remiami viešieji ne pelno projektai.
Parama skiriama kaimo vietovių viešosios infrastruktūros
sukūrimui, atnaujinimui ir plėtrai. Veiklos sritimi remiamos
investicijos,
susijusios
su
vietos
kraštovaizdžio
panaudojimu, išsaugant ir puoselėjant gamtą; kultūros
paveldo objektų esančių viešose erdvėse tvarkyba ir
pritaikymu rekreaciniams ir turistiniams poreikiams; viešųjų
erdvių pritaikymu gyventojų poreikiams (poilsiui, kultūrai,
sportui), įrengiant pėsčiųjų takus, šaligatvius gyvenvietėse,
sutvarkant parkus, skverus ir aikštes, įrengiant poilsio
suoliukus, sukuriant ar sutvarkant laisvalaikio zonas prie
vandens telkinių.
Planuojama finansuoti 2 vietos projektus. Šiai veiklos sričiai
planuojama skirti 94 000 Eur.

9.2.6.2.2.

9.2.6.2.4.
9.2.6.2.5.

Priemonės veiklos srities
tikslinė grupė
Tinkamumo sąlygos

Kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai
asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo
organizacijos ir kt.).
Kaimo vietovėje veikiantys viešieji juridiniai asmenys:
Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos (viešosios įstaigos
ar biudžetinės įstaigos).
VVG teritorijos gyventojai ir atvykstantys turistai
Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei
reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2.
papunktyje ir šias tinkamumo sąlygas:
1. Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta yra
Elektrėnų savivaldybės VVG teritorijoje (tinkamumo sąlyga
dėl registracijos vietos netaikoma jei pareiškėjas yra
Elektrėnų savivaldybė ir jos institucijos).
2.
Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą (vertinama pagal paraiškoje
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9.2.6.2.6.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.2.6.2.7.

Didžiausia paramos suma
projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.2.6.2.8.

pateiktą informaciją).
1.
Projektas apima kultūros paveldo objektų,
įtrauktų į nekilnojamų kultūros vertybių sąrašą,
atnaujinimą, (iš)saugojimą, restauraciją, renovaciją.
2.
Į projekto įgyvendinimą įtraukiami vietos
gyventojai prisidedantys savanorišku fiziniu darbu.
3.
Pareiškėjas – NVO.
47 000,00
Iki 80 proc.
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10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas
Planuojami veiksmai

Sąsaja su VPS ir priemonėmis

10.1.
10.1.1.

2015 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:

10.1.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

10.2.
10.2.1.

2016 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
1. Numatomas kvietimo teikti vietos projektus (toliau – Kvietimas) Nr. 1
paskelbimas. Kvietimas skirtas verslo sektoriui, kviečiama teikti projektus verslui
kaimo vietovėse pradėti ir verslui kaimo vietovėse plėtoti.
2. Kvietimo Nr. 1 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 1 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 1 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 1 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
7. Avansinio mokėjimo prašymo teikimas.
8. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
9. Viešųjų pirkimų vykdymas.

10.2.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbtų kvietimų Nr. 1 viešinimas vietinėje spaudoje ir tinklalapyje susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
www.elektrenuvvg.lt
2. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais pareiškėjais prioriteto priemonėmis
paskelbus kvietimą.
3. Tikslinės grupės: verslininkų, jaunimo, ūkininkų, suinteresuotų fizinių asmenų,
NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie paskelbtus kvietimus pagal VPS
prioritetus, priemones ir veiklos sritis.

VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 1-ojo
prioriteto priemonės „Verslo kaimo vietovėse
kūrimas ir plėtra“ veiklos sritimis „Parama
verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir Parama
verslui kaimo vietovėse plėtoti“
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4. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS. Informacinėse
skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų tinkamumo ir atrankos kriterijų
reikšmė.
5. Susitikimas su vietos verslo, NVO atstovais, kurio metu pristatomi „gerųjų“
projektų pavyzdžiai.
6. Mokymai, konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
7. Konkursų organizavimas Elektrėnų sav. VVG teritorijos lygmeniu (pvz.
aktyviausios bendruomenės, jaunimo organizacijos ir kt.).
8. Verslo, valdžios sektoriaus, NVO (bendruomenių) bendradarbiavimo ir
partnerystės žinomumo didinimas, pristatant VVG projektus VVG teritorijoje
vykstančiuose įvairaus pobūdžio renginiuose.
10.3.
10.3.1.

2017 m.
1. Susiję su VPS įgyvendinimu:
2. Numatomas Kvietimo Nr. 2 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų sektoriui, kviečiama teikti projektus NVO verslo kūrimui ir
plėtrai.
3. Kvietimo Nr. 2 paraiškų rinkimas.
4. Kvietimo Nr. 2 vietos projektų administracinis vertinimas.
5. Kvietimo Nr. 2 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
6. Kvietimo Nr. 2 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos
posėdžio metu.
7. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
8. Numatomas Kvietimo Nr. 3 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų sektoriui, kviečiama teikti projektus bendruomeniškumo
ugdymui, socialinių paslaugų plėtrai bei jaunimo užimtumo ir verslumo
skatinimui.
9. Kvietimo Nr.3 paraiškų rinkimas.
10. Kvietimo Nr. 3 vietos projektų administracinis vertinimas.
11. Kvietimo Nr. 3 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.

VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 1-ojo
prioriteto priemone „NVO verslo kūrimas ir
plėtra“ ir
3-iojo
prioriteto priemonėmis „Bendruomeniškumo
ugdymas“, „Socialinių paslaugų kūrimas ir
plėtra“, „Jaunimo verslumo ir užimtumo
skatinimas“
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10.3.2.

10.4.
10.4.1.

12. Kvietimo Nr. 3 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos
posėdžio metu.
13. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
14. I mokėjimo prašymo teikimas.
15. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
16. Viešųjų pirkimų vykdymas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbtų kvietimų Nr. 2, Nr. 3 viešinimas vietinėje spaudoje ir tinklalapyje susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
www.elektrenuvvg.lt
2. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais pareiškėjais prioriteto priemonėmis
paskelbus kvietimus.
3. Tikslinės grupės: verslininkų, jaunimo, ūkininkų, suinteresuotų fizinių asmenų,
NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie paskelbtus kvietimus pagal VPS
prioritetus, priemones ir veiklos sritis..
4. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS. Informacinėse
skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų tinkamumo ir atrankos kriterijų
reikšmė.
5. VVG veiklos viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
6. Mokymai, konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
2018 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
1. Numatomas Kvietimo Nr. 4 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų ir vietos valdžios sektoriams, kviečiama teikti projektus
infrastruktūros kūrimui ir tvarkymui.
2. Kvietimo Nr. 4 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 4 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 4 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 4 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.

VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 2-ojo
prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sritimis „Parama investicijoms į visų rūšių
mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama
viešųjų erdvių tvarkymui ir vietos
kraštovaizdžio panaudojimui, išsaugant bei
puoselėjant gamtą“
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7. Potencialių projektų pareiškėjų aktyvinimas, organizuojant išvykas į renginius
įgyti gerosios patirties kaimo alternatyvios žemės ūkiui veiklos ir
bendruomeninio verslumo srityje.
8. Konkursų organizavimas Elektrėnų sav. VVG teritorijos lygmeniu (pvz.
aktyviausios bendruomenės, jaunimo organizacijos ir kt.).
9. Verslo, valdžios sektoriaus, NVO (bendruomenių) bendradarbiavimo ir
partnerystės žinomumo didinimas, pristatant VVG projektus VVG teritorijoje
vykstančiuose įvairaus pobūdžio renginiuose.
10. II mokėjimo prašymo teikimas.
11. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
12. Viešųjų pirkimų vykdymas.
10.4.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbto kvietimo Nr. 4 viešinimas vietinėje spaudoje ir tinklalapyje susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
www.elektrenuvvg.lt
2. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais pareiškėjais prioriteto priemonėmis
paskelbus Kvietimą.
3. Tikslinės grupės: NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie paskelbtus
kvietimus pagal VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis..
4. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS. Informacinėse
skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų tinkamumo ir atrankos kriterijų
reikšmė.
5. VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
6. Mokymai, konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

10.5.
10.5.1.

2019 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
1. Numatomas Kvietimo Nr. 5 paskelbimas. Kvietimas skirtas verslo sektoriui,
kviečiama teikti projektus verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti.
2. Kvietimo Nr. 5 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 5 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 5 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos

VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 1-ojo
prioriteto priemonės „Verslo kaimo vietovėse
kūrimas ir plėtra“ veiklos sritimis „Parama
verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir Parama
verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir priemone
„NVO verslo kūrimas ir plėtra“
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projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 5 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
7. Numatomas Kvietimo Nr. 6 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų sektoriui, kviečiama teikti projektus NVO verslo kūrimui ir plėtrai.
8. Kvietimo Nr. 6 paraiškų rinkimas.
9. Kvietimo Nr. 6 vietos projektų administracinis vertinimas.
10. Kvietimo Nr. 6 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
11. Kvietimo Nr.6 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
12. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
13. III mokėjimo prašymo teikimas.
14. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
15. Viešųjų pirkimų vykdymas.

10.5.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbtų kvietimų Nr. 5 ir Nr. 6 viešinimas vietinėje spaudoje ir susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
tinklalapyje www.elektrenuvvg.lt
2. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais prioriteto priemonėmis
pareiškėjais paskelbus Kvietimus.
3. Tikslinės grupės: NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie
paskelbtus kvietimus pagal VPS prioritetus, priemones ir veiklos
sritis..
4. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS.
Informacinėse skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų
tinkamumo ir atrankos kriterijų reikšmė.
5. VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
6. Konferencijos organizavimas (VPS įgyvendinimui įpusėjus veiklai
pristatyti).
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10.6.
10.6.1.

2020 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
1. Numatomas Kvietimo Nr. 7 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų ir vietos valdžios sektoriams, kviečiama teikti projektus
investicijoms į infrastruktūrą bei viešąsias erdves, taip pat bendruomeniškumo
ugdymui bei kaimo gyventojų švietimui.
2. Kvietimo Nr. 7 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 7 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 7 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 7 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
7. Numatomas Kvietimo Nr. 8 paskelbimas. Kvietimas skirtas verslo sektoriui,
kviečiama teikti projektus verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti.
8. Kvietimo Nr. 8 paraiškų rinkimas.
9. Kvietimo Nr. 8 vietos projektų administracinis vertinimas.
10. Kvietimo Nr. 8 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
11. Kvietimo Nr. 8 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
12. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
13. IV mokėjimo prašymo teikimas.
14. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
15. Viešųjų pirkimų vykdymas.

10.6.2.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbtų kvietimų Nr. 7 ir Nr. 8 viešinimas vietinėje spaudoje ir tinklalapyje susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
www.elektrenuvvg.lt.
1. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais pareiškėjais prioriteto priemonėmis
paskelbus Kvietimus.

VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 1-ojo
prioriteto priemonės „Verslo kaimo vietovėse
kūrimas ir plėtra“ veiklos sritimis „Parama
verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir Parama
verslui kaimo vietovėse plėtoti“ ir 2-ojo
prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
sritimi „Parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ ir „Parama viešųjų
erdvių tvarkymui ir vietos kraštovaizdžio
panaudojimui, išsaugant bei puoselėjant gamtą“
ir 3-ojo prioriteto priemonėmis
„Bendruomeniškumo ugdymas“ ir „Kaimo
gyventojų švietimas“
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10.7.
10.7.1.

2. Tikslinės grupės: NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie paskelbtus
kvietimus pagal VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis..
3. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS. Informacinėse
skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų tinkamumo ir atrankos kriterijų
reikšmė.
4. VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
5. Mokymai, konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
6. Potencialių projektų pareiškėjų aktyvinimas, organizuojant išvykas į renginius
įgyti gerosios patirties kaimo alternatyvios žemės ūkiui veiklos ir bendruomeninio
verslumo srityje.
7. Verslo, valdžios sektoriaus, NVO (bendruomenių) bendradarbiavimo ir
partnerystės žinomumo didinimas, pristatant VVG projektus VVG teritorijoje
vykstančiuose įvairaus pobūdžio renginiuose.
2021 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
1. Numatomas Kvietimo Nr. 9 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų sektoriui, kviečiama teikti projektus NVO verslo kūrimui ir plėtrai.
2. Kvietimo Nr. 9 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 9 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 9 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 9 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
7. Numatomas Kvietimo Nr. 10 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių
organizacijų ir vietos valdžios sektoriams, kviečiama teikti projektus viešųjų
erdvių kūrimui ir tvarkymui. Taip pat kviečiama teikti projektus socialinių
paslaugų plėtrai bei jaunimo užimtumo ir verslumo skatinimui.
8. Kvietimo Nr. 10 paraiškų rinkimas.
9. Kvietimo Nr. 10 vietos projektų administracinis vertinimas.
10. Kvietimo Nr. 10 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.

VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 1-ojo
prioriteto priemone „NVO verslo kūrimas ir
plėtra“, 2-ojo prioriteto priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklos sritimi „Parama investicijoms
į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir
3-iojo
prioriteto priemonėmis „Socialinių paslaugų
kūrimas ir plėtra“, „Jaunimo verslumo ir
užimtumo skatinimas“
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11. Kvietimo Nr. 10 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
12. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
13. V mokėjimo prašymo teikimas.
14. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
15. Viešųjų pirkimų vykdymas.
10.7.2.

10.8.
10.8.1.

Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbtų kvietimų Nr. 9 ir Nr. 10 viešinimas vietinėje spaudoje ir susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
tinklalapyje www.elektrenuvvg.lt
2. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais prioriteto priemonėmis
pareiškėjais paskelbus Kvietimus.
3. Tikslinės grupės: NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie
paskelbtus kvietimus.
4. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS.
Informacinėse skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų
tinkamumo ir atrankos kriterijų reikšmė.
5. VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
6. Mokymai, konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
7. Mokymai, konsultacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.
8. Potencialių projektų pareiškėjų aktyvinimas, organizuojant išvykas į
renginius įgyti gerosios patirties kaimo alternatyvios žemės ūkiui
veiklos ir bendruomeninio verslumo srityje.
9. Kaimo
bendruomenių talkų organizavimas, siekiant skatinti
bendruomeniškumą ir savanorystę.
10. Konkursų organizavimas Elektrėnų sav. VVG teritorijos lygmeniu
(pvz. aktyviausios bendruomenės, jaunimo organizacijos ir kt.).
11. Verslo, valdžios sektoriaus, NVO (bendruomenių) bendradarbiavimo
ir partnerystės žinomumo didinimas, pristatant VVG projektus VVG
teritorijoje vykstančiuose įvairaus pobūdžio renginiuose.
2022 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 3-ojo
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10.8.2.

1. Numatomas Kvietimo Nr. 11 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių prioriteto priemone „Kaimo gyventojų
organizacijų sektoriui, kviečiama teikti projektus kaimo gyventojų švietimui švietimas“
skatinti.
2. Kvietimo Nr. 11 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 11 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 11 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 11 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
7. Projekto įgyvendinimo metinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
8. Viešųjų pirkimų vykdymas.
9. VI mokėjimo prašymo teikimas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Aktyvumo skatinimo veiksmai
1. Paskelbto kvietimo Nr. 11 viešinimas vietinėje spaudoje ir tinklalapyje susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo
www.elektrenuvvg.lt
prioriteto priemonėmis
2. Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais pareiškėjais
paskelbus Kvietimą.
3. Tikslinės grupės: NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie paskelbtus
kvietimus pagal VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis.
4. Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS. Informacinėse
skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų tinkamumo ir atrankos kriterijų
reikšmė.
5. VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
6. Potencialių projektų pareiškėjų aktyvinimas, organizuojant išvykas į renginius
įgyti gerosios patirties kaimo alternatyvios žemės ūkiui veiklos ir bendruomeninio
verslumo srityje.
7. Konkursų organizavimas Elektrėnų sav. VVG teritorijos lygmeniu (pvz.
aktyviausios bendruomenės, jaunimo organizacijos ir kt.).
8. Verslo, valdžios sektoriaus, NVO (bendruomenių) bendradarbiavimo ir
partnerystės žinomumo didinimas, pristatant VVG projektus VVG teritorijoje
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10.9.
10.9.1.

10.9.2.

vykstančiuose įvairaus pobūdžio renginiuose.
2023 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
VPS įgyvendinimo veiksmai, susiję su 3-ojo
1. Numatomas Kvietimo Nr. 12 paskelbimas. Kvietimas skirtas nevyriausybinių prioriteto priemone „Bendruomeniškumo
organizacijų sektoriui, kviečiama teikti projektus bendruomeniškumo ugdymui.
ugdymas“
2. Kvietimo Nr. 12 paraiškų rinkimas.
3. Kvietimo Nr. 12 vietos projektų administracinis vertinimas.
4. Kvietimo Nr. 12 vietos projekto tinkamumo vertinimas pagal numatytus vietos
projektų atrankos kriterijus.
5. Kvietimo Nr. 12 vietos projekto tvirtinimas projektų atrankos valdybos posėdžio
metu.
6. Įgyvendinamų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena.
7. VII mokėjimo prašymo teikimas.
8. Projekto įgyvendinimo galutinės ataskaitos rengimas ir teikimas.
9. Viešųjų pirkimų vykdymas.
Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aktyvumo skatinimo veiksmai
susiję su visomis 1-ojo ir 2-ojo ir 3-iojo

Paskelbto kvietimo Nr. 12 viešinimas vietinėje spaudoje ir
prioriteto priemonėmis
tinklalapyje www.elektrenuvvg.lt
Informaciniai renginiai kiekvienoje seniūnijoje su potencialiais
pareiškėjais paskelbus Kvietimą.
Tikslinės grupės: NVO sektoriaus informavimas el. paštu apie
paskelbtus kvietimus pagal VPS prioritetus, priemones ir veiklos sritis.
Platinami informacinės skrajutės, kurios supažindins su VPS.
Informacinėse skrajutėse bus akcentuojama kvietime numatytų
tinkamumo ir atrankos kriterijų reikšmė.
VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje.
Baigiamoji konferencija.

87

11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.2.9.

11. VPS finansinis planas
VPS finansinis planas pagal prioritetus:
Prioriteto
VPS prioriteto pavadinimas
Planuojama paramos lėšų suma (Eur)
Planuojama lėšų (proc.)
Nr.
I
VERSLUMO SKATINIMAS KAIMO
1 009 412,00
75,00
VIETOVĖSE
II
VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS
182 367,00
13,55
PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS
III
GYVENTOJŲ VEIKLUMO IR AKTYVUMO
154 103,00
11,45
UGDYMAS
Iš viso: 1 345 882,00
Iš viso: 100
VPS finansinis planas pagal priemones:
VPS prioriteto Nr.,
VPS priemonės
VPS priemonės
Planuojama lėšų
kuriam priskiriama
Planuojama lėšų suma (Eur)
pavadinimas
kodas
(proc.)
priemonė
Verslo kaimo vietovėse
I
LEADER-19.2-6
805 241,00
59,83
kūrimas ir plėtra
NVO verslo kūrimas ir
I
LEADER-19.2204 171,00
15,17
plėtra
SAVA-5
Parama pagrindinėms
II
LEADER-19.2-7
182 367,00
13,55
paslaugoms ir kaimų
atnaujinimui kaimo
vietovėse
Bendruomeniškumo
III
LEADER-19.246 029,00
3,42
ugdymas
SAVA-6
Socialinių paslaugų
III
LEADER-19.260 026,00
4,46
kūrimas ir plėtra
SAVA-7
Kaimo gyventojų švietimas
III
LEADER-19.218 035,00
1,34
SAVA-8
Jaunimo verslumo ir
III
LEADER-19.230 013,00
2,23
užimtumo skatinimas
SAVA-9
Iš viso: 1 345 882,00
Iš viso: 100 (nuo vietos
projektams įgyvendinti
planuojamos sumos)
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VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4)
kategorijos
11.3.1. VVG veiklos išlaidos
11.3.

Planuojama lėšų (Eur)

Planuojama lėšų (proc.)

252 353,25

75 proc. visos VPS administravimui
planuojamos sumos
25 proc. VPS administravimui
planuojamos sumos
20 proc. visos VPS įgyvendinti skirtos
sumos

11.3.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos
11.3.3.
11.4.

84 117,75
Iš viso:

Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus:

336 471,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2,01
11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS 0
finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams
numatytos sumos).
8,00
11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms 0
pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos
sumos).
11.5. Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai
Pagrindimas
11.5.1.
11.5.2.
<...>

22,35

17,99

17,04

17,10

14,82

6,19

2,5

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

8,00

Iš viso:
100
proc.
100
proc.

12. VPS įgyvendinimo rodikliai
12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai
ESIF teminiai tikslai
1
Eil.
Nr.

VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas

10

3

3

5-6

4

8

9

2
Iš viso:

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys
1A

1C

2B

3A

4A

5C

6A

6B

6C
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12.1.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):

12.1.1.1.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios
institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija /
organizacija, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai asmenys,
skaičius (vnt.):
iš jų iki 40 m.

12.1.1.2.

12.1.1.3.
12.1.1.4.
12.1.1.4.1.

12.1.1.4.2.

6

6

4

4

20

3

3

7

7

4

4

-

-

-

-

-

-

2

-

-

iš viso:
2

-

-

-

-

-

-

2

-

-

iš viso:
2

iš jų daugiau kaip 40 m.

12.1.2.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.1–12.1.1.5
papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2

12.1.2.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.3.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2

12.1.3.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.4.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4

12.1.4.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.5.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2

12.1.1.5.

34

moterų:
1
vyrų:
1
moterų:
1
vyrų:
1

0

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

6

-

-

6

0

5

5
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12.1.5.1.

Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)

12.1.5.2
12.1.6.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos
infrastruktūros, skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6

12.1.6.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.6.2.
12.1.7.

VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl pagerintos
infrastruktūros, skaičius (vnt.)
Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3

12.1.7.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.8.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4

12.1.8.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.9.

Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9

12.1.9.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.10.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-1 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.10.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.11.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-2 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.11.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.12.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-3 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.12.1.

Paremtų vietos projektų, susijusių su inovacijų ir
bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos

12.1.12.2.

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

300

-

300

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

0

-

-

-

-

-

0

-

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0
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12.1.12.3.

gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius
(vnt.)
Paremtų vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės ūkio
srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo srityje)
skatinimo mokymais, skaičius (vnt.)
Į 3A tikslinės srities langelį įrašykite planuojamų paremti vietos
projektų-mokymų, susijusių su žemės ūkio verslumo skatinimu, skaičių,
į 6A – planuojamų paremti vietos projektų-mokymų, susijusių su ne
žemės ūkio verslumo skatinimu, skaičių, į 6B – planuojamų paremti
vietos projektų-mokymų, susijusių su socialinio verslumo skatinimu,
skaičių.

-

-

-

0

-

-

0

0

-

0

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

3

12.1.12.5.

Paremtų vietos projektų, susijusių su kitais nei 12.1.13.1–
12.1.13.3 papunkčiuose minimais mokymais, skaičius
Planuojamas mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne unikalių)

12.1.13.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-4 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.13.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.14.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-5 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.14.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.15.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-6 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.15.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.16.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-7 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.16.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.17.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-8 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.17.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

12.1.12.4.

0

0

0

6

0

0

0

0

3
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12.1.18.

Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-9 (savarankiška VPS priemonė)

12.1.18.1

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

3

3

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“) rodikliai
12.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas
12.2.1.1.
12.2.1.2.

12.2.2.1.
12.2.2.2.

Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius 0
0
0
įgyvendinus vietos projektus (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendinus vietos 0
0
0
projektus (vnt.)
12.2.2. VPS administravimas
Sukurtų naujų darbo vietų skaičius VVG administracijoje,
vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje,
vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)

0

0

0

20

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena
13.1.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus

13.1.1.

VVG nariai

VVG narių funkcijos yra telkiant vietos valdžios, pilietinės visuomenės, verslo ir kitų įstaigų bei organizacijų
pastangas ieškoti tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių socialinei ir ekonominei gerovei didinti, teikti
pasiūlymus VVG veiklai gerinti.
VVG narių susirinkimas vykdo pareigas, apibrėžtas įstatuose:
 keičia asociacijos įstatus;
 renka ir atšaukia VVG pirmininką, asociacijos valdybos narius bei nustato šių organų rinkimo tvarką;
 tvirtina VVG veiklos programą, tvirtina VVG veiklos ataskaitą;
 priima sprendimą dėl VVG pertvarkymo ir pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 nustato stojamojo įnašo ir nario mokesčio dydžius, jų mokėjimo tvarką;
 sprendžia kitus klausimus, jei tokių klausimų sprendimas pagal teisės aktus ir šiuos įstatus priskiriamas jo
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kompetencijai.
VVG narių funkcijos yra suderintos su jų kompetencija ir gebėjimais.
13.1.2.

VVG valdymo organo nariai

13.1.3.

VPS administravimo vadovas

13.1.4.

VPS finansininkas ir (arba)
buhalteris

13.1.5.

kiti VVG administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius (-iai)

13.1.5.1.

13.1.5.2.

VVG valdybos nariai turi stebėti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą, vertinti pasiektą pažangą ir
rezultatus.
VVG valdybos funkcijos:
 teikia pasiūlymus dėl VVG įstatų pakeitimo;
 rengia VVG veiklos programą ir teikia tvirtinimui visuotiniams narių susirinkimui;
 svarsto VVG veiklos ataskaitą;
 priima sprendimus dėl narystės VVG, išskyrus dėl pašalinimo iš VVG;
 priima galutinį sprendimą dėl projektų atrankos;
 gali priimti sprendimą dėl darbo užmokesčio mokėjimo pirmininkui ir darbo dydžio nustatymo;
 rengia ir tvirtina valdybos darbo reglamentą ir kitus valdybos vidaus organizacinius ir tvarkomus
dokumentus;
 tvirtina samdomų darbuotojų skaičių ir darbuotojų kandidatūras;
 priima kitus įstatams ir įstatymams neprieštaraujančius bei visuotinio narių susirinkimo sprendimuose
valdybos kompetencijai skirtus sprendimus.
Kiekvienas VVG valdybos narys pagal savo kompetencijas ir gebėjimus yra atsakingas už tam tikrą sritį: už
darbą su jaunimu, už viešinimą, už ryšius su NVO, už ryšius su verslo atstovais, už bendradarbiavimą, už ryšius su
valdžios institucijomis. Už VVG valdybos darbo organizavimą atsakingas valdybos pirmininkas.
VVG administravimo vadovas atsakingas už strategijos įgyvendinimą, administravimą, dokumentacijos
tvarkymą, vietos projektų vertinimo organizavimą ir vykdymo kontrolę.
Atsakingas už buhalterinę apskaitą; finansinės – buhalterinės ir statistinės informacijos teikimą valstybės
institucijoms, mokesčių mokėjimą įstatymų nustatyta tvarka; gautos ir teikiamos paramos bei labdaros apskaitymą
ir tinkamą įforminimą; atsakingas už lėšų ir turto apskaitos vedimą.
-

Administratorius turi tinkamai administruoti ir įgyvendinti VPS, padėti vietos projektų vykdytojams atlikti
pirkimus, parengti mokėjimo prašymus, yra atsakingas už strategijos įgyvendinimą, administravimą,
dokumentacijos tvarkymą, vietos projektų vertinimo organizavimą ir vykdymo kontrolę.
VPS viešųjų ryšių specialistas (Viešųjų ryšių specialistas turi užtikrinti VVG veiklos viešumą, formuoti teigiamą VVG įvaizdį, palaikyti
ai)
komunikaciją su VVG atstovaujamos teritorijos gyventojais ir žiniasklaida, užsiimti kita viešųjų ryšių veikla,
aktyvinti VVG teritorijos gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti vietos plėtroje, teikti vietos projektus
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13.2.

VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS

13.2.1.

VPS administravimo vadovas

13.2.2.

13.2.3.
13.2.3.1.

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų valdymo srityje; arba turėti ne
mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.
VPS finansininkas ir (arba)
VPS buhalterinės apskaitos specialistui ir (arba) finansininkui – turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės
buhalteris
apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų
valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų
valdymo srityje įgyvendinant VPS.
kiti VVG administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius
VPS administratoriui – turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo
srityje; arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.

13.2.3.2.

VPS viešųjų ryšių specialistas

viešųjų ryšių specialistui (VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatintojui) – turėti aukštąjį išsilavinimą, taip
pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo ir kitose kaimo plėtros politikos srityse arba turėti patirties viešųjų
ryšių srityje; arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje.

13.3.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas

13.3.1.
Parengta strategija pristatyta ir jai pritarta VVG narių visuotinio susirinkimo metu 2015 m. rugsėjo 10 d. Strategijos įgyvendinimo eigoje bus
remiamasi VVG įstatais, pagal kuriuos būtinas VVG valdybos pritarimas priimant VPS administravimo darbuotojus, pritarimas kvietimų teikti
vietos projektų paraiškas dokumentacijai. Pasibaigus metams, arba iškilus būtinumui, bus kviečiamas aukščiausias VVG valdymo organas –
visuotinis VVG narių susirinkimas, kurio metu bus pristatoma strategijos įgyvendinimo eiga. VPS administravimo vadovas numatys bei koordinuos
administruojančių darbuotojų veiklas, VPS administravimo finansininkas užtikrins kokybišką VVG strategijai įgyvendinti skirtų lėšų apskaitą, taip
pat metams pasibaigus, pristatys VVG susirinkimui finansinę ataskaitą. VPS administratorius užtikrins kokybišką vietos projektų pareiškėjų
konsultavimą, VPS viešųjų ryšių specialistas bus atsakingas už strategijos teikiamų galimybių pristatymą ir sklaidą visuomenei, ketinamų
įgyvendinti įgyvendinamų ir įgyvendintų veiklų pristatymą VVG teritorijos žiniasklaidos priemonėse, VVG svetainėje, kituose informacijos
šaltiniuose, susitikimų su verslo, valdžios, bendruomenių ir socialinių partnerių atstovais metu.
Informacijai skleisti apie VVG veiklą, parengtą strategiją ir jos įgyvendinimo galimybes bus organizuojamos specialios viešinimo
kampanijos: pranešimai spaudai, susitikimai seniūnijose, bendruomenėse, informaciniai leidiniai, konferencijos, mokymai, konkursai, informaciniai
stendai.
Bendruomenėms ir kitoms organizacijoms potencialioms pareiškėjoms bus teikiama parama, organizuojant renginius vietose, padedant
generuoti projektų idėjas, kurios atitiktų strategijoje numatytas finansuoti veiklas, ir paramos suteikimas paraiškų rengimui.
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VVG veiklą, jos formavimą ir naujų narių priėmimą reglamentuoja įstatai. Pagal įstatus vietos veiklos grupės nariu tampa asmuo, raštu
pateikęs norą tapti vietos veiklos grupės nariu, sumokėjęs stojamąjį mokestį. Tapti VVG nariais savo atstovus gali deleguoti juridiniai asmenys,
Elektrėnų savivaldybės administracija, verslo ir nevyriausybinės organizacijos ir kt. asociacijos.
Taip pat VVG narys gali būti pašalintas iš VVG, jeigu jo veikla prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti VVG
nustatytus tikslus ir uždavinius ar vykdyti jos funkcijas, jei jis atskleidė konfidencialią informaciją ar kitaip šiurkščiai pažeidė asociacijos įstatus,
vidaus darbo taisykles, be pateisinamos priežasties nesumokėjo vietos veiklos grupės nustatytų nario mokesčių.
VVG įstatuose apibrėžta valdymo sistema ir nustatytas kiekvieno valdymo organo sprendimų priėmimo reglamentas: visuotinio narių
susirinkimo, VVG valdybos, VVG pirmininko. VVG skatina lygias galimybes ir įvairovę savo veikloje: atlikdama poreikių vertinimą, konsultuojasi
su vietos gyventojais, skirstydama išteklius priemonėms ir tikslinėms grupėms, priima sprendimus bendraudama su visuomene (verslo, valdžios,
NVO atstovais). Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus yra svarbi demokratinės visuomenės sėkmingos raidos sąlyga. Bendruomenės
įtraukimas leidžia nustatyti visuomenės prioritetus ir poreikius, padeda VVG visapusiškai išnagrinėti vietovės problemas, suteikia papildomos
informacijos. Visuomenės įtraukimas į planavimo ir sprendimų priėmimo procesą didina gyventojų pasitikėjimą savo jėgomis, vietos valdžia,
gerina jos įvaizdį, užtikrina bendruomenės pritarimą ir paramą ją įgyvendinant. Įstatuose numatytos narių teisės sudaro prielaidas demokratiniam
valdymui ir kolegialiam valdymo sprendimų priėmimui. VVG narys turi teisę teikti pasiūlymus, dalyvauti VVG visuotiniuose susirinkimuose su
sprendžiamojo balso teise, gauti informaciją apie VVG veiklą.
Kiekvienas ruošiamas priimti sprendimas derinamas su vietos gyventojais, t. y. svarstomas bendruomenių, suinteresuotų socialinių žmonių
grupių sueigose, pasiekus bendrą sutarimą, yra svarstomas VVG valdymo organuose ir priimamas galutinis sprendimas. Valdybos sprendimai
priimami paprasta balsų dauguma.
Valdybos priimami sprendimai protokoluojami. Apie valdybos priimtus sprendimus sekretorius informuoja visus VVG narius elektroniniu
paštu išsiųsdamas jiems posėdžio protokolą.
VVG remiasi demokratinėmis valdymo ir sprendimų priėmimo nuostatomis ir vadovaujasi principais: dalyvavimas priimant sprendimus,
sprendimų vykdymo kontrolė, skaidrumas, konsensuso siekimas. Sprendžiant klausimus, kuriuose galimi interesų konfliktai, suinteresuoti nariai
informuoja apie tai VVG valdybą, savanoriškai nuo šio klausimo sprendimo nusišalina ir kitaip nedaro įtakos sprendimui.
VVG savo veikloje yra sukūrusi lanksčią ir skaidrią struktūrą, kuri suteikia visiems dalyviams lygias teises dalyvauti jos veikloje,
apsisprendimo laisvę priimant sprendimus.
Valdybos nariai yra atsakingi, kad VVG veikla būtų sėkminga. Priimant sprendimą kiekviename valdymo lygmenyje, atliekami
procedūriniai parengiamieji darbai. VVG naudoja sprendimų priėmimo etapus. Pirmiausia yra atliekama ruošiamo nagrinėti klausimo situacijos
analizė, parengiamas nutarimo projektas. Likus 5 dienoms iki VVG valdybos posėdžio arba visuotinio susirinkimo, parengta medžiaga perduodama
suinteresuotiems asmenims, laukiama pasiūlymų parengtam projektui tobulinti. Galutinis sprendimas priimamas prioritetine tvarka, naudojami
apibrėžti sprendimų atrinkimo kriterijai, pvz., problemos aktualumas, gyventojų skaičius, kuris naudosis parama ir kt. Einamieji organizaciniai
sprendimai priimami pasitarimuose, kur aptariami visi iškylantys klausimai ir priimami sprendimai.
VVG jungia įvairius juridinius ir fizinius asmenis. Jos misija – integruotai spręsti darnios kaimo plėtros klausimus kaimo vietovėje.
Priimant sprendimą, VVG susiduria su atskirų institucijų ir žmonių interesais. Siekiant išvengti interesų konflikto, nuspręsta, kad kiekvienas VVG
valdybos narys, įgyvendinant LEADER metodą, deklaruoja savo interesus (nurodoma: atstovaujamos organizacijos planuojami projektai, projekto
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vykdymo vieta, nario gyvenamoji vieta, pareigos atstovaujamoje organizacijoje ir planuojamame projekte, kt. svarbi informacija).
Siekdama užtikrinti sprendimų skaidrumą, VVG nustatė, kad svarstant vietos projektus, tie VVG valdybos nariai, kurių interesai galimai
susiję su projekto rengėjų interesais, nuo vietos projektų svarstymo nusišalina.
Jeigu VPS įgyvendinama netinkamai, kviečiamas neeilinis visuotinis VVG narių susirinkimas, kuris priima sprendimą, numatantį, per kokį
terminą ir kokių priemonių turi būti imamasi neatitikimo likvidavimui, kas už tai atsakingas, bei paveda VVG valdybai sprendimo vykdymo
kontrolę. Jei į VVG subjektų pastabas neatsižvelgiama, atsakingas asmuo už netinkamą VPS įgyvendinimą privalo atsakyti pagal galiojančius
Lietuvos Respublikos teisės aktus.
VPS įgyvendinimo valdymui ir stebėsenai atlikti bus sudaryta darbo grupė, kuri VPS įgyvendinimo eigą, rezultatus pristatys VVG nariams.

