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ĮVADAS 
 

 

Ukmergės r. vietos veiklos grupė (toliau VVG) buvo suformuota 2003 metais, tačiau ji 

turi beveik 7 metų veiklos patirtį, nes susikūrė iki tol veikusios Partnerystės grupės pagrindu 

(įsteigtos 2000-2003 m. įgyvendinant Kaimo bendruomenių partnerystės programą). 

Įgyvendinant LEADER+ priemonę, 2006 m. Ukmergės r. VVG parengė Ukmergės 

rajono bandomąją integruotą kaimo vietovių plėtros strategiją ir gavo 508 817 Lt paramą jos 

įgyvendinimui. Ši strategija yra sėkmingai įgyvendinama. 

2007 m. atnaujinta Ukmergės r. VVG pradėjo rengti naują vietos plėtros strategiją 

LEADER metodui įgyvendinti 2007-2013 metų laikotarpiu.  

VVG tikslas – įtvirtinti naują požiūrį į kaimo plėtrą, apjungiant įvairių vietos 

organizacijų, institucijų ir kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir įtakoti pasikeitimus, 

gerinančius kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. 

Rajono savivaldybės parama bei aktyvios kaimo bendruomenės sukuria prielaidas, 

būtinas sėkmingam LEADER metodo įgyvendinimui Ukmergės rajone. 

Pagrindinis VVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas – gyvenimo kokybės 

kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir 

partnerystę. Šiuo tikslu siekiama pakelti socialinę ir ekonominę kaimo žmonių gerovę, 

pagerinti jų buities sąlygas, suteikti kaimo žmonėms daugiau pasitikėjimo savimi. Strategijoje 

siekiama įgyvendinti naują integruotą požiūrį į kaimo plėtrą – subalansuotai plėtojant tiek 

ekonominį, tiek socialinį, tiek gamtosauginį sektorius. 

Parengta VVG strategija pagrįsta rajono socialinės, ekonominės, aplinkosauginės 

situacijos bei kaimo gyventojų poreikių analize. Remdamasi surinkta informacija VVG atliko 

rajono stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę ir išskyrė strategines plėtros 

sritis.  

Įvertinusi savo įtakos galimybes ir LEADER metodo paramos dydį, VVG nusprendė 

pasirinkti du pagrindinius strateginius vietos plėtros prioritetus: 

1. Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas; 

2. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra. 

Nustačius strateginius prioritetus, buvo apibrėžti jų tikslai ir numatytos įgyvendinimo 

priemonės bei veiklos sritys (žr. 0.1 pav.).  
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0.1. pav. BENDROJI UKMERGĖS RAJONO VVG KAIMO PLĖTROS STRATEGIJOS SCHEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Veiklos 

sritis 

Viešosios aplinkos 

tvarkymas ir 

kūrimas  

I PRIORITETAS 
PATRAUKLIOS, MOTYVUOJANČIOS GYVENTI KAIME 

APLINKOS KŪRIMAS 

1.1 PRIEMONĖ 
 

KAIMO ATNAUJINIMAS IR  

PLĖTRA 

1.1.3. Veiklos 

sritis 

Tradicinių ir 

netradicinių amatų 

gaivinimas ir plėtra 

II PRIORITETAS 
 

KAIMO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR PLĖTRA 

2.1.1. Veiklos 

sritis 

Kaimo gyventojų 

socialinės 

saviraiškos, bendrų 

iniciatyvų rėmimas 

2.2 PRIEMONĖ 
 

JAUNIMO MOTYVACIJOS KURTIS 

SAVO KAIME DIDINIMAS 

2.1 PRIEMONĖ 
 

KAIMO GYVENTOJŲ SOCIALINĖS 

IR EKONOMINĖS SAVIRAIŠKOS 

GALIMYBIŲ DIDINIMAS, 

PILIETIŠKUMO SKATINIMAS 

2.1.3. Veiklos 

sritis 

Parama kaimo 

gyventojų verslo, 

ekonominio 

aktyvumo 

iniciatyvoms 

2.2.1. Veiklos sritis 

Jaunimo užimtumą 

gerinančios, 

aktyvumą ir 

integravimąsi į vietos 

bendruomenę 

didinančios veiklos 
rėmimas 

 

STRATEGIJOS TIKSLAS 
 

GYVENIMO KOKYBĖS KAIMO VIETOVĖSE GERINIMAS, KAIMO EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS, 

SKATINANT VIETOS INICIATYVAS IR PARTNERYSTĘ 

 

1.1.2. Veiklos 

sritis 

Patalpų 

bendruomenės 

reikmėms 

atnaujinimas ir 

įrengimas  

2.1.2. Veiklos 

sritis  

Mokomoji, 

švietėjiška, 

bendruomenišku

mo stiprinimo 

veikla 

1.1.4. Veiklos 

sritis 

Kultūros paveldo 

objektų 

išsaugojimas 
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Ukmergės r. VVG parengta vietos plėtros strategija turi būti įgyvendinti iki 2015 metų 

rugsėjo 1 d. Strategijai įgyvendinti VVG ketina gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir pritraukti papildomą rajono valdžios, verslo ir kitų vietos 

organizacijų finansavimą bei kaimo gyventojų savanoriškas pastangas.  

VVG parengtos vietos plėtros strategijos dokumentas susideda iš aštuonių pagrindinių 

skyrių:  

• I skyriuje pateikiama informacija apie Ukmergės r. VVG formavimą, sudėtį ir veiklą. 

Aprašoma VVG misija, turima patirtis ir jos bendradarbiavimas su kitomis VVG; 

• II skyriuje aprašoma Ukmergės r. socialinė, ekonominė, aplinkosauginė situacija ir 

gyventojų poreikių tyrimo rezultatai, apibendrinami ir analizuojami surinkti statistiniai 

ir gyventojų poreikių tyrimo duomenys (SSGG analizė); 

• III skyriuje pateikiama VVG teritorijos plėtros vizija, aprašomi ir pagrindžiami 

numatyti strateginiai prioritetai ir jų tikslai, apibūdinamos įgyvendinimo priemonės 

bei veiklos sritys; 

• IV skyriuje išdėstytas Ukmergės r. VVG kaimo vietovių plėtros strategijos 

įgyvendinimo planas: aprašomi strategijos įgyvendinimo etapai, pagrindžiamas 

finansinis planas, numatomas strategijos įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo 

sistema; 

• V skyriuje aprašomas vietos plėtros strategijos naujoviškumas, daugiasektoriškumas;  

• VI skyriuje pagrindžiamas vietos plėtros strategijos atitiktis ES horizontaliosioms 

sritims; 

• VII skyriuje nusakomas vietos plėtros strategijos suderinamumas ir papildomumas 

nacionaliniams ir savivaldos strateginiams planavimo dokumentams bei ES 

finansuojamoms programoms, parodant, kad VVG strategija neprieštarauja ir papildo 

pagrindinių nacionalinių ir vietos strateginių dokumentų tikslus ir jos įgyvendinamos 

priemonės ir veiksmai derinasi bei papildo įvairias ES lygmens iniciatyvas; 

• VIII skyriuje aprašomi VVG planuojami vietos plėtros strategijos viešinimo veiksmai. 
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NAUDOJAMOS SANTRUMPOS IR BENDRIEJI 

APIBRĖŽIMAI 
 

SANTRUMPOS 

Administravimo taisyklės – Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos Kaimo 

Plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės 

BPD – Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento Kaimo plėtros ir 

žuvininkystės prioriteto priemonės. 

EB – Europos Bendrija. 

ES – Europos Sąjunga. 

EŽŪFKP – Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. 

KPP – Kaimo plėtros 2004-2006 m. planas. 

Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.  

NMA – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. 

Strategija – VVG parengta vietos plėtros strategija. 
 

 

BENDRIEJI APIBRĖŽIMAI 

Bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, 

konsultuojantiems techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais projekto 

rengimo ir įgyvendinimo klausimais, kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, 

susijusi su fizinio ar juridinio asmens įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat statinio projekto 

rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų 

įsigijimo, projekto audito išlaidos ŽŪM nustatytais atvejais, taip pat išlaidos, susijusios su 

mikroįmonės steigimu, frančize ne žemės ūkio srityje 

Kaimo bendruomenė – įstatymų nustatyta tvarka įregistruota grupė kaimo vietovėje 

gyvenančių žmonių, siejamų bendrų viešųjų poreikių ir interesų, kuriuos numatyta įgyvendinti 

savivaldos principais paremtomis priemonėmis. 

Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos 

pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje ir yra įregistravęs žemės 

ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre3. 

Kaimo turizmo paslauga – kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne 

daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, išskyrus savivaldybės centrą, teikiama specialaus 

apgyvendinimo paslauga, kurios teikėjai privalo: turėti turistams apgyvendinti pritaikytą 

sodybą ar atskirus pastatus, kuriuose apgyventi skirtų kambarių (numerių) yra ne daugiau kaip 

20; sudaryti kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimus atitinkančias sąlygas. 

Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kurio gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. 

išskyrus savivaldybės centrą, jei priemonės aprašyme ar jos įgyvendinimo taisyklėse 

nenustatyta kitaip. 
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Naujų statinių statyba / statinių rekonstravimas – veikla, kurią apibrėžia Lietuvos 

Respublikos statybos įstatymas, kai ji yra sudedamoji projekto dalis. 

Paramos gavėjas – operatorius, asmuo, viešoji arba privati įmonė, atsakinga už operacijų 

įgyvendinimą ar paramos gavimą. 

Paramos paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį turi užpildyti ir pateikti pareiškėjas, 

siekiantis gauti paramą. 

Pareiškėjas – asmuo, nustatyta tvarka pateikęs užpildytą paraišką paramai gauti. 

Projektas – visuma dokumentų, kuriuose nurodomi verslo plane (projekto apraše) numatyti 

veiksmai, pagrįsti paramos paraiškoje, jos prieduose ir tam tikrose duomenų bazėse esama 

informacija, ir pinigų suma numatytiems projekto tikslams pasiekti. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis nuo paraiškos užregistravimo Agentūroje 

datos iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai datos. 

Stovyklavietė – rekreacinėse teritorijose, žemės ūkio, miško ar kitos paskirties žemėje 

trumpalaikiam poilsiui ir (ar) nakvynei palapinėse ar gyvenamosiose automobilio priekabose 

įrengta teritorija, kurioje turi būti sudaromos sąlygos palapinėms statyti, higienos poreikiams 

tenkinti, atliekoms surinkti. Joje gali būti išdėstoma: lauko baldai, pavėsinės, sporto ar 

laisvalaikio įrenginiai, automobilių stovėjimo aikštelės, laužavietės, tualetai, informacijai 

skirti statiniai. 

Tinkamumo kriterijus – požymis, pagal kurį nustatomas pareiškėjo tinkamumas gauti 

paramą 

Tradicinis amatas – individuali ar kolektyvinė veikla, pagrįsta iš kartos į kartą perduodama 

patirtimi ir specialiais įgūdžiais, skirta kurti ir realizuoti tautinio paveldo produktus1. 

Tradicinių amatų centras – viešasis arba privatus juridinis asmuo, propaguojantis ir 

vystantis tradicinius amatus, nustatytus pagal nacionalinę teisę. 

Vietos projekto vykdytojas – pareiškėjas, kuris, pateikęs vietos projekto paraišką, gauna 

arba yra gavęs lėšų vietos projektui įgyvendinti. 

Vietos valdžios atstovas – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės tarybos skirtas atstovas 

– savivaldybės tarybos narys arba administracijos direktoriaus skirtas savivaldybės 

administracijos darbuotojas, VVG valdymo organe, turinčiame sprendimų priėmimo teisę, 

atstovaujantis jį skyrusios savivaldybės interesams. 

Vietos veiklos grupė (VVG) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio 

valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų 

grupių interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organų narių sudaro kaimo 

bendruomenių, socialinių ir kitų partnerių bei jų asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo 

atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai. 

VVG teritorija – kaimo vietovė, kurios bendras gyventojų skaičius yra nuo 5 tūkst. iki 150 

tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. 

                                                 
1 Kol nėra patvirtintos tradicinio paveldo produktų, įskaitant tradicinius amatus, sertifikavimo tvarkos, 

tradiciniais amatais laikomi amatai, įtraukti į Tradicinių amatų ir verslų sąrašą, pavirtintą Etninės kultūros globos 

tarybos 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. TN-5 (Žin., 2004, Nr. 97-3622). 
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I. UKMERGĖS R. VVG IR JOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

APRAŠYMAS 
 

 

1.1. VVG MISIJA, TRUMPA KŪRIMOSI ISTORIJA 

 

Ukmergės r. vietos veiklos grupė buvo suformuota 2003 metais, atsižvelgiant į visus 

LEADER principus: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, lygiavertiškumo, viešumo, 

įtraukimo, skaidrumo, partnerystės. 

Įgyvendinant LEADER+ priemonę ir LEADER metodą, Ukmergės r. VVG grupės 

sudėtis keitėsi, tačiau buvo išlaikytas tęstinumas ir naudotasi patirtimi, įgyta vykdant Kaimo 

bendruomenių partnerystės programą (2000-2003 m.) ir LEADER+ priemonę (2004-2007 m.).  

2003 m. balandžio mėn. Ukmergės rajone susiformavo iniciatyvinė grupė, kurią 

sudarė aktyviausi iki tol veikusios Partnerystės grupės nariai, norintys dalyvauti įgyvendinant 

LEADER+ priemonę ir pratęsti veiklą, pradėtą Jungtinės karalystės finansuojamoje Kaimo 

bendruomenių partnerystės programoje (2000-2003 m.). 

Iniciatyvinė grupė suorganizavo viešą susirinkimą, į kurį pakvietė Ukmergės rajono 

kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios organizacijų atstovus ir pristatė LEADER+ 

priemonę. Daugelis kaimo bendruomenių atstovų ir seniūnų dalyvavo rajone vykdytuose 

projektuose, todėl jie entuziastingai sutiko dalyvauti LEADER+ priemonės įgyvendinimo 

veikloje. 

2003 m. spalio mėnesį įvyko Ukmergės krašto bendruomenių visuotinis susirinkimas, 

kurio metu buvo išrinkti atstovai, deleguojami į VVG.  

Įregistruota Ukmergės r. Vietos veiklos grupė užsiėmė tolimesne VVG formavimo 

veikla, pritraukdama visas aktyvias, su kaimo plėtra susijusias vietos organizacijas. 

Informacija buvo platinama per spaudą, taip pat tiesioginių susitikimų metu. Įvairių rajono 

organizacijų ir bendruomenių atstovai buvo deleguoti atstovauti savo organizacijas vietos 

veiklos grupės darbe. Norintys dalyvauti VVG veikloje rašė motyvacinius prašymus. 

2003 m. gruodžio mėn. 30 d. Ukmergės Vietos veiklos grupė buvo įregistruota ir 

pradėjo savo veiklą. Nusprendusi rengti integruotą bandomąją kaimo vietovių plėtros 

strategiją, VVG pasirinko LEADER+ strateginę temą – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse 

gerinimas – ir pateikė paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai. 

LEADER+ priemonei įgyvendinti Ukmergės r. Vietos veiklos grupės pateiktas 

projektas „Ukmergės rajono bandomosios integruotos kaimo vietovių plėtros strategijos 

įgyvendinimas“ konkurse buvo pripažintas geriausiu ir jo įgyvendinimui buvo skirta 508 817 
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Lt parama (Nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/0/0002). Ši strategija yra sėkmingai 

įgyvendinama.  

VVG bendras strateginis tikslas – apjungti įvairių vietos organizacijų, institucijų ir 

kitų kaimo plėtros dalyvių pastangas ir suteikti papildomas galimybes įtakoti pasikeitimus, 

gerinančius vietovių gyventojų gyvenimo kokybę. 

2006 m. dalis Ukmergės VVG narių keitėsi, tačiau formuojant stiprią organizaciją 

buvo nuosekliai taikyti viešumo, skaidrumo ir „iš apačios į viršų“ principai.  

2007 m. atnaujinta VVG pradėjo rengti naują strategiją LEADER metodui įgyvendinti 

2007-2013 metų laikotarpiu ir apibrėžė savo misiją. 

 

Ukmergės VVG Misija 

Ukmergės VVG savo veiklą grindžia partnerystės, lygių galimybių, pilietinės 

atsakomybės principais. Aktyvindama kaimo bendruomenes, skatindama vietos gyventojų 

verslumą, VVG siekia sukurti ir išsaugoti rajono kaimo vietovių gyvenimiškosios aplinkos 

patrauklumą bei darną. 

 

 

1.2. ATSTOVAVIMAS VVG TERITORIJOJE VEIKIANČIOMS KAIMO 

BENDRUOMENĖMS, SOCIALINIAMS IR KITIEMS PARTNERIAMS BEI JŲ 

ASOCIACIJOMS, VIETOS VALDŽIAI IR VERSLUI 

 

Ukmergės r. Vietos veiklos grupę sudaro 37 nariai, kurie atstovauja įvairias vietos 

organizacijas, veikiančias VVG pasirinktoje teritorijoje, o VVG valdyba išrinkta iš 16 narių. 

Įvairių sektorių atstovavimas Ukmergės r. VVG valdyboje visiškai atitinka LEADER 

metodo gairėse keliamus reikalavimus: 8 valdybos nariai atstovauja socialinius partnerius, 4 

nariai – vietos valdžią ir 4 VVG valdybos nariai atstovauja verslo sektorių.  

VVG valdyboje taip pat išlaikyta lyčių pusiausvyra: ją sudaro 10 moterų ir 6 vyrai. 

Ukmergės r. VVG yra du nariai iki 24 metų amžiaus, taip pat gamtosaugos ir finansų 

specialistai.  

Vietos veiklos grupėje atstovaujamos organizacijos ir jų deleguoti nariai yra tiesiogiai 

susieti su kaimo plėtra ir jos įgyvendinimu. Dauguma VVG narių yra kaimo gyventojai.  

VVG valdybos narių sąrašas, jų atstovaujamų organizacijų aprašymas ir jų pareigos 

VVG yra pateikiami 1.1 lentelėje. 
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1. 1 lentelė. Ukmergės r. VVG valdybos sudėtis ir funkcijos 

 

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ SEKTORIUS 

Vardas, pavardė Atstovaujama 

organizacija, pareigos 

Pareigos ir vaidmuo 

VVG  

LEADER pobūdžio veiklos patirtis 

Rolandas Janickas Taujėnų miestelio 

bendruomenės 

pirmininkas; 

Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos 

narys 

Ukmergės rajono VVG 

pirmininkės 

pavaduotojas 

Dalyvavo ruošiant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją. 

Tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

2001 m. – „Pristatymas. Viešas kalbėjimas“ (pažymėjimo Nr. 4583); 

2002 m. dalyvavo mokymo renginyje – turnyre „Šeši šeštokai“; 

2008 m. – „Kaimo bendruomenių veikla ir projektų ruošimas“ (pažymėjimo Nr. 

51-222); 

2008 m. – „Kaimo bendruomenių organizacijos buhalterijos ir projektų finansų 

tvarkymas“ (pažymėjimo Nr. 5.4-067) 

Angelė Jokubynienė Ukmergės krašto 

bendruomenių sąjungos 

pirmininkė, 

Valų kaimo 

bendruomenės 

pirmininkė 

Vietos projektų 

vertinimo ir priežiūros 

darbo grupės narė 

Dalyvavo ruošiant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją.  

Tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

„Kaimo bendruomenių veiklos įvairinimas ir informacijos sklaida“ 

(pažymėjimo Nr. 5.2-003); 

„Bendravimas su žiniasklaida“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. MCC 122-DP003); 

„VVG kūrimo ir vietos plėtros strategijos rengimo principai“ (pažymėjimo Nr. 

0502824); 

„Smagu dirbti“ (pažymėjimo Nr. S-07 3005); 

„Socialinis darbas bendruomenėje“ (pažymėjimo Nr.010048); „Vietos savivalda 

ir viešoji politika“ (pažymėjimo Nr. 009098); „Bendruomenių veiklos 

organizavimas“ (pažymėjimo Nr. 009765); 

„Kaimo bendruomenių veikla ir projektų rašymas“, 2008 m (pažymėjimo Nr. 

5.1-238); 

„Kaimo bendruomenių organizacijos buhalterijos ir projektų finansų 

tvarkymas“ (pažymėjimo Nr. 5.4- 083) 

Loreta Kriaučiūnaitė Petronių bendruomenės 

narė. Jaunimo atstovė 

Ryšių su bendruomenių 

organizacijomis ir 

jaunimu grupės narė  

Dalyvavo bendruomenės projektinėje veikloje, tobulino kvalifikaciją 

seminaruose: 

„Kompiuterinis raštingumas ir informacinių technologijų panaudojimas“, 2003 

m. (pažymėjimo. Nr. 006582); 

„Poilsio kaime (kaimo turizmo) organizavimas“, 2003 m. (pažymėjimo Nr. 

014295); 

„Europos pilietiškumas jaunimo darbe“, 2005 m. (pažymėjimo Nr. 05/05/43); 

„Kaimo plėtros vadyba“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. 009049); 
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„Vietos savivalda ir viešoji politika“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. 009938); 

„Socialinis darbas bendruomenėje“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. 010062) 

Andrius Lyška  VVG atstovas 

viešiesiems ryšiams 

Dalyvavo ruošiant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją.  

2007 m. baigė Šiaulių universiteto Muzikos pedagogikos studijų programą 

(kodas 61201M111), suteiktas muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir 

mokytojo profesinė kvalifikacija 

Vincas Lukša Ukmergės krašto 

bendruomenių sąjungos 

sekretorius, 

Veprių kaimo 

bendruomenės narys 

VVG etikos komisijos 

narys  

Dalyvavo VšĮ „Vietinė iniciatyva” organizuotoje 5 dienų bendruomenių lyderių 

mokymo programoje. 

Aldona Miliuvienė Taujėnų miestelio 

bendruomenės narė. 

 

Projektų poveikio 

aplinkai vertinimo 

grupės narė 

Dalyvavo ruošiant ir įgyvendinant projektus, vykdydama LEADER+ modelį 

atitinkantį bandomąjį projektą KBPP.  

Tobulino kvalifikaciją seminare „Kaimo bendruomenių veiklos organizavimas“ 

(pažymėjimas KP Nr. 017174). Dalyvauja Europos kaimo judėjimų PREPARE 

veikloje. 

Mokymai: 

”Vietos savivaldos ir viešosios politikos” modulio kursas Vilniaus Universitete, 

2007 m. (pažymėjimo Nr.009109); 

Konsultanto akreditavimo pažymėjimas agrarinės aplinkosaugos, 

dalyvaujantiems aplinkosaugos programose, ir „LEADER“ metodo 

įgyvendinime (pažymėjimo Nr. 0418 ir Nr.0478). 

Auksė Pusvaškienė Lyduokių kaimo 

bendruomenės 

pirmininkė. 

Viešųjų pirkimų 

komisijos narė 

Dalyvavo ruošiant ir įgyvendinant projektus KBPP. Tobulino kvalifikaciją 

seminaruose: 

„Kaimo bendruomenių veiklos organizavimas“, 2003 m. (pažymėjimo 

Nr.017165); 

„VVG kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai“ 

2004 m. (pažymėjimo Nr.033729); 

 „Lyderystė ir saviraiška, iniciatorių paieškos metodai“, 2005 m. (pažymėjimo 

Nr.UK11); 

„Bendravimo psichologija ir etika. Komandinio darbo pagrindai“, 2006 m. 

(pažymėjimo Nr. 042617); 

„Komandinis darbas“, 2006 m. (pažymėjimo Nr.S-06 0680); 

„Lyderystė“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 2447); 

„Kaimo socialinė analizė“, 2007 m.- (pažymėjimo Nr.008461); 

„Bendruomenių veiklos organizavimas“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. 009798); 

2007 m. dalyvavo Leonardo da Vinči programoje. 
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Kęstutis Verenius Ukmergės krašto 

bendruomenių sąjungos 

pirmininko 

pavaduotojas 

Sližių kaimo 

bendruomenės 

pirmininkas. 

 

Ryšių su bendruomenių 

organizacijomis ir 

jaunimu grupės narys 

Dalyvavo ruošiant ir įgyvendinant projektus „Atverk seklyčios duris“ ir „SIJA”.  

Tobulino kvalifikaciją pagal neformaliojo tęstinio mokymo programą „Kaimo 

plėtra: partnerystės ir kooperacijos įgūdžių ugdymas“ (pažymėjimas KP Nr. 

023175) 

 

 

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS 

Vardas, pavardė  Atstovaujama 

organizacija, pareigos 

Pareigos VVG / 

vaidmuo 

LEADER pobūdžio veiklos patirtis 

Klavdija Stepanova  Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 

pavaduotoja 

 

Ukmergės rajono 

VVG pirmininkė 

Dalyvavo įgyvendinant LEADER+ modelį atitinkantį bandomąjį projektą KBPP 

– buvo Partnerystės grupės sekretorė, atsakinga už dokumentacijos tvarkymą, 

protokolų vedimą, finansinių ataskaitų parengimą. Dalyvauja Europos kaimo 

judėjimų PREPARE veikloje.  

Tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

„Viešųjų pirkimų vykdymas“, 2004 m. (pažymėjimo Nr. 9157); 

„Viešųjų pirkimų įstatymas“ (pažymėjimo Nr. 9213); 

„Savivaldybių ir apskričių galimybių išnaudojimo Lietuvos narystės ES 

strategija“ (pažymėjimo Nr. PO12); 

„Kaimiškos Europos vizija“; 

„Lyderystė ir saviraiška, iniciatorių paieškos metodai“ 2005 m. (pažymėjimo 

Nr. U-6); 

„Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmime“ (pažymėjimo Nr. 1554); 

„Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarnybos ir viešųjų pirkimų įstatymų 

taikymo problemos“ (pažymėjimo Nr. 2005040); 

„Lyderystė ir saviraiška“ (pažymėjimo Nr. UK 13); 

„Gyventojų dalyvavimas sprendimų priėmime“ (pažymėjimo Nr. 1596); 

 „Vadovo veikla siekiant rezultato“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 2144); 

„Smagu dirbti“ (pažymėjimo Nr. S-06 0568); 

„Strateginis planavimas“ (pažymėjimo Nr. V-06 06260); 

„Aktyvi vietos bendruomenė ir regiono plėtra“; 
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„Anglų kalbos pagrindai“ (pažymėjimo Nr. 1950); 

„Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. Lt 

014085); 

„Pranešimų rengimas ir skaitymas“ (pažymėjimo Nr. 00455); 

„Įvadinio mobilizacinio mokymo programa“, 2008 m. (pažymėjimo Nr. 0427) 

Asta Leonavičienė Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracijos Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus 

vedėja. 

Vietos projektų 

vertinimo ir priežiūros 

darbo grupės narė 

Dalyvavo įgyvendinant LEADER+ modelį atitinkantį bandomąjį projektą 

KBPP, buvusios Ukmergės r. partnerystės grupės pirmininko pavaduotoja.  

Dalyvavo Airijos Nacionalinio Universiteto kaimo plėtros specialistų mokymo 

programoje (9 moduliai, 300 val. – KBPP). 

Dalyvavo mokymuose: 

„Regioninės politikos ekonomika. Projektų valdymas”, 2002, LBDF. 

”Komandinis darbas”, 2006, Organizacijų vystymo centras. 

”Smagu dirbti”, 2006, Organizacijų vystymo centras. 

Reda Liubomirskienė Ukmergės rajono 

savivaldybės 

administracijos Vaiko 

teisių apsaugos skyriaus 

vedėjos pavaduotoja. 

VVG atstovas 

viešiesiems ryšiams  

Dalyvavo įgyvendinant LEADER+ modelį atitinkantį bandomąjį projektą 

KBPP, buvusios Ukmergės r. partnerystės grupės narė.  

Dalyvavo Airijos Nacionalinio Universiteto kaimo plėtros specialistų mokymo 

programoje (9 moduliai, 300 val. – KBPP).  

Dalyvavo mokymuose: 

„Regioninės politikos ekonomika. Projektų valdymas“, 2002 m. (pažymėjimo 

Nr. I-2919-1); 

„Lyderystė ir saviraiška, iniciatorių paieškos metodai“, 2005 m. (pažymėjimo 

Nr.S-06 0415); 

„Komandinis darbas“, 2006 m., Organizacijų vystymo centras; 

„Smagu dirbti“, 2006 m. (pažymėjimo Nr.S-06 0560); 

„Pasitikėjimas savimi“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. S-06 0786); 

„Aktualūs socialinių paslaugų planavimo bei finansavimo metodikų klausimai“, 

2006 m. (pažymėjimo Nr. GP-2916); 

„Dalykinis bendravimas. Konfliktų valdymas“, 2006 m., V-06 2804) 

„Valstybės tarnautojų įvadinis mokymas“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. 24831); 

„Komandinis darbas. Kūrybinis mąstymas. Susirinkimai“, 2007 m. 

(pažymėjimo Nr.S-07 1193); 

„Anglų kalba pažengusiems“, 2007 m. (pažymėjimo Nr.294); 

„Darbo laiko planavimas ir organizavimas. Projektų valdymas“, 2007 m. 

(pažymėjimo Nr.S-07 1866) 

Elvyra Tulušienė Taujėnų seniūnijos 

seniūnė 

VVG etikos komisijos 

narė  

Dalyvavo ruošiant 2007-2013 m. vietos plėtros strategiją. 

Tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

„Regioninės politikos ekonomika. Projektų valdymas“, 2002 m. (pažymėjimo 
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Nr. I-2910-1); 

„Kaimo bendruomenių veiklos organizavimas“, 2003 m. (pažymėjimo Nr. 

017166); 

„Europos Sąjungos integracijos ir plėtros klausimai“, 2004 m.; 

„Smagu dirbti“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. S-06 0573); 

„Pokyčių valdymas ir komunikacija“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 2251); 

„Lyderystė“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 2456); 

„Dalykinis bendravimas“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 2797); 

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

(pažymėjimo Nr. 0004); 

„Darbo laiko planavimas ir organizavimas“, 2007 m. (pažymėjimo Nr. S-07 

1876); 

„Komandinis darbas. Kūrybinis mąstymas. Susirinkimai“, 2007 m. 

(pažymėjimo Nr. S-07 1202; 

„Lietuvos savivaldybių seniūnų administracinių gebėjimų ugdymas“, 2008 m. 

(pažymėjimo Nr. VPK-080116-DA259). 

 

 

VERSLO SEKTORIUS 

Vardas, pavardė Atstovaujama 

organizacija, pareigos 

Pareigos ir vaidmuo 

VVG  

LEADER pobūdžio veiklos patirtis 

Regimantas Baravykas Vilniaus prekybos, 

pramonės ir amatų 

rūmų Ukmergės filialo 

direktorius, 

Ukmergės r. 

savivaldybės tarybos 

ekonomikos, biudžeto 

ir verslo plėtros 

komiteto narys 

 

VVG veiklos priežiūra, 

auditas 

Buvusios Ukmergės r. Partnerystės grupės narys, gyvendinant LEADER+ 

modelį atitinkantį bandomąjį projektą KBPP.  

Leonardo da Vinči programos projekto dalyvis. 

Dalyvavo seminaruose:  

„Investavimas į žmones“, 2003 m.; 

„Stresų valdymas organizacijose“, 2005 m. (pažymėjimo Nr.893); 

„Vadovavimas konsultuojant“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 2658); 

„Strateginės derybos“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-o6 3032); 

Strateginis planavimas“, 2006 m. (pažymėjimo Nr. V-06 1015); 

Europos Bendrijų iniciatyvos personalo mokymuose, 2007 m. (pažymėjimo Nr. 

1130-1-372) 

Zofija Belickienė UAB „Geras skonis“ 

savininkė, 

Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos 

ekonomikos, biudžeto 

VVG atstovė 

viešiesiems ryšiams 

Buvusios Ukmergės r. Partnerystės grupės narė, įgyvendinant LEADER+ modelį 

atitinkantį bandomąjį projektą KBPP.  

Dalyvavo ruošiant projektą „Mėsos įmonės modernizavimas ir plėtra“ ES 

struktūriniams fondams. 
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ir verslo plėtros 

komiteto narė 

 

Gema Pastuškovienė UAB „Gindraja“ 

direktorė 

 

Vietos projektų 

vertinimo ir priežiūros 

grupės narė 

Tobulino kvalifikaciją ŽŪM organizuotuose mokymuose “Kaimo plėtra: 

partnerystės ir kooperacijos įgūdžių ugdymas”. Kursų pažymėjimas KP Nr. 

45902261352. 

Romas Pivoras Įmonės UAB „Roris“ 

savininkas. Ukmergės 

rajono Savivaldybės 

tarybos Kaimo reikalų 

komiteto narys 

VVG etikos komisijos 

narys  

Tobulino kvalifikaciją seminaruose: 

„VVG kūrimo ir LEADER+ pobūdžio priemonės strategijos rengimo principai“ 

(pažymėjimas KP Nr. 034704); 

„Regioninės politikos ekonomika. Projektų valdymas“. 
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1.3. VVG FUNKCIJOS BEI JŲ SUDERINAMUMAS SU VEIKLA, VVG STRUKTŪRA 

 

VVG ADMINISTRAVIMO STRUKTŪRA 

 

Efektyviam vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo valdymui užtikrinti, 

VVG nariai pasiskirstė funkcijomis (žr. 1.2 lentelę). 

 

1.2 lentelė. VVG narių pareigos ir funkcijos 

Pareigos VVG Vardas, pavardė Funkcijos 

VVG primininkė K. Stepanova Atsakinga už VVG darbo organizavimą, susirinkimų 

vedimą, veiklos viešinimą, atstovavimą. 

VVG pirmininkės 

pavaduotojas 

R. Janickas Atsakingas už VVG narių užduočių formulavimą, 

administravimo organizavimą. Pavaduoja 

pirmininką, jam nesant.  

VVG administratorė V. Meliūkštienė Atsakinga už VVG narių dalyvavimo užtikrinimą, 

susirinkimų organizavimą ir protokolavimą, priimtų 

sprendimų įgyvendinimo priežiūrą. 

VVG finansininkė E. Kaselienė Atsakingas už finansus, buhalterinės apskaitos 

tvarkymą. 

VVG priežiūra, auditas E. Mirinavičienė, 

V. Kalinas, 

R. Baravykas 

Atsakingas už VVG darbo skaidrumo, viešumo, 

tinkamo finansų panaudojimo, atskaitomybės 

užtikrinimą ir priežiūrą. 

VVG etikos komisija E. Tulušienė, 

R. Pivoras, 

V. Lukša 

Atsakingi už VVG įstatų, VVG vertybių ir darbo 

taisyklių laikymąsi, VVG narių tarpusavio 

bendravimo korektiškumą, tarpusavio pagarbos 

atmosferos sukūrimą, konfliktų sprendimą. 

VVG atstovai 

viešiesiems ryšiams 

A. Lyška, 

Z. Belickienė, 

R. Liubomirskienė 

Atsakinga už informavimą apie VVG veiklą, ryšius 

su žiniasklaidą, VVG veiklą pristatančių 

susirinkimų, renginių organizavimą 

Ryšių su bendruomenių 

organizacijomis ir 

jaunimu grupė 

L. Kriaučiūnaitė, 

K. Verenius, 

J. Lopatienė 

Atsakingi už ryšius su jaunimo ir bendruomenių 

organizacijomis 

Vietos projektų 

vertinimo ir priežiūros 

grupė  

A. Jokubynienė, 

A. Leonavičienė, 

J. Zareckas, 

R. Nugaras, 

G. Pastuškovienė 

Atsakingi už vietos projektų tinkamumo, naudos ir 

kokybės vertinimo organizavimą, projektų lankymą 

vykdymo vietose ir rekomendacinio pobūdžio 

vertinimą  

Viešųjų pirkimų 

komisijai 

V. Zubrickienė, 

A. Pusvaškienė, 

V. Sakolnikienė 

Atsakingi už viešųjų pirkimų procedūrų 

organizavimą 

Projektų poveikio 

aplinkai vertinimo 

grupė 

A. Miliuvienė, 

V. Jankauskas, 

G. Lapukas 

Atsakingi už vietos projektų vertinimą 

aplinkosauginiu požiūriu 

Vietos projektų 

konsultavimo grupė 

G. Sakalauskienė, 

Z. Morkūnienė, 

R. Mikutienė 

Atsakingi už vietos projektų pareiškėjų 

konsultavimą projektinių idėjų atitikimą strategijai 

klausimais 
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1.1. pav. VVG administravimo schema 
 

VISUOTINIS VVG 

SUSIRINKIMAS 

VVG PIRMININKAS 

VVG ETIKOS 

KOMISIJA 

PRIEŽIŪROS KOMITETAS/ 

AUDITAS 

FINANSININKAS 

VVG ATSTOVAI 

VIEŠIESIEMS 

RYŠIAMS 

VIETOS PROJEKTŲ 

VERTINIMO IR 

PRIEŽIŪROS GRUPĖ 

RYŠIŲ SU 

BENDRUOMENIŲ 

ORGANIZACIJOMIS 

IR JAUNIMU GRUPĖ 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 

KOMISIJA 

ADMINISTRATORIUS 

 

VVG PIRMININKO 

PAVADUOTOJAS 

VVG VALDYBA 

VIETOS PROJEKTŲ 

KONSULTAVIMO 

GRUPĖ 

PROJEKTŲ 

POVEIKIO 

APLINKAI 

VERTINIMO 

GRUPĖ 
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VVG valdymo struktūra 

Ukmergės r. VVG sudarantys organai:  

• visuotinis VVG narių susirinkimas,  

• VVG valdyba,  

• VVG pirmininkas ir jo pavaduotojas.  

VVG valdybos nariai, pavaduotojas ir VVG pirmininkas, kuris yra karu ir valdybos 

pirmininkas, turi būti lojalūs VVG, privalo laikytis konfidencialumo ir privalo vengti situacijų, 

kai jų asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti VVG interesams. Visuotinis narių 

susirinkimas (toliau vadinamas Susirinkimu) yra aukščiausias VVG valdymo organas. 

Susirikimas šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkime vieno sprendžiamojo balso 

teisę turi kiekvienas VVG narys. 

VVG valdyba yra kolegialus VVG valdymo organas, sudarytas iš 16 VVG narių. 

Valdybos veiklai vadovauja VVG pirmininkas. Valdybos narius 2 (dvejiems) metams renka 

Susirinkimas. VVG valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. 

VVG valdybos nariai renkami tokiomis proporcijomis: 4 VVG valdybos nariai 

atstovauja vietos valdžią, 4 VVG valdybos nariai atstovauja verslą atstovų ir 8 VVG valdybos 

nariai atstovauja socialinius partnerius, kaimo nevyriausybines organizacijas. 

 

 

1.4. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO VVG PROCEDŪROS, GALIMŲ INTERESŲ 

KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI 

 

VVG valdybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė 

VVG valdybos narių. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas VVG 

valdybos narys.  

Ukmergės r. VVG nusprendė siekti, kad sprendimai būtų priimami bendro sutarimo 

(konsensuso) principu. Nepasiekus konsensuso, sprendimai priimami atviru balsavimu 

paprasta dalyvavusių valdybos narių balsų dauguma. Valdybos priimti sprendimai yra teisėti, 

kai už juos balsavo daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių valdybos narių.  

Siekiant VVG veiklos skaidrumo ir veiklos efektyvumo, buvo apibrėžtos Ukmergės r. 

VVG vertybės ir darbo taisyklės.  

Ukmergės r. VVG, tęsdama savo veiklos tradicijas, apibrėžė visiems grupės nariams 

priimtinas vertybes. 

• Tolerancija; 

• Pagarba kito nuomonei; 

• Savo nuomonės išsakymas „čia“ ir „dabar“; 
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• Pareigingumas, įsipareigojimų vykdymas; 

• Sąžiningumas; 

• Lygiavertiškumas; 

• Patirtis; 

• Pasitikėjimas komandiniu sprendimu; 

• Idėjinis pasišventimas; 

• Kūrybiškumas; 

• Naujas požiūris; 

• Optimizmas, pozityvus požiūris; 

• Savarankiškumas, papildomumas; 

• Viešumas, atskaitomybė, skaidrumas. 

 

Strategijos rengimo laikotarpiu VVG nariai stengėsi praktiškai vadovautis 

apibrėžtomis ir visų VVG narių priimtomis vertybėmis tiek VVG vidaus, tiek išorės 

santykiuose. Bendras VVG narių sutarimas dėl pagrindinių vertybių užtikrino jų 

įsipareigojimą procesui ir tuo pačiu didino motyvaciją. 

 

Ukmergės r. VVG darbo taisyklės: 

1. VVG į susirinkimus renkasi ketvirtadieniais. Susirinkimų trukmė 2,5-3,0 valandos. 

2. Susirinkimams vadovauja VVG pirmininkas, jam nesant – pavaduotojas, nesant 

abiem vadovams – vienas iš VVG valdybos narių. 

3. Susirinkimai protokoluojami. Protokolas sutvarkomas per 3 darbo dienas, 

pateikiamas pasirašyti ir saugoti VVG pirmininkui. 

4. Preliminari sekančio susirinkimo darbotvarkė nustatoma eilinio susirinkimo metu. 

5. Atsiradus pakeitimams darbotvarkėje, VVG nariai apie tai yra informuojami 

sekretoriaus 3 dienas iki susirinkimo pradžios.  

6. Visi VVG nariai gali teikti savo siūlymus darbotvarkės pakeitimui.  

7. Susirinkime nedalyvavę VVG nariai yra supažindinami su priimtais sprendimais, 

tačiau jie negali reikalauti pakeisti priimtus spendimus.  

8. Kiekvienas VVG narys gali pats susipažinti su susirinkimo protokolais. 

9. Susirinkimų metu yra taikomi komandinio darbo metodai (darbas grupėse, 

išklausoma kiekvieno nuomonė, nariai kalba po vieną, pirmininkaujančiam 

suteikus žodį ir laiko limitą, kt.). 

10. VVG nario, be pateisinamos priežasties praleidusio 3 susirinkimus, teiraujamasi 

apie dalyvavimo trukdžius ir jo ketinimus toliau dirbti VVG. 
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Darbo taisyklių nustatymas padėjo VVG nariams sklandžiai ir efektyviai organizuoti 

savo darbą. Strategijos rengimo metu taip pat vyko savęs vertinimo diskusijos, kurių metu 

buvo analizuojami dalyvavimo procese trukdžiai.  

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

narys, įgyvendinant LEADER metodą, deklaruos savo interesus (deklaracijoje nurodomi 

atstovaujamos organizacijos numatomi rengti projektai, gyvenama vietovė, kt. informacija). 

Siekdama užtikrinti sprendimų skaidrumą VVG nustatė, kad vertinant vietos projektus, VVG 

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

svarstymo nusišalina.  

 

 

1.5. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į VVG, IŠSTOJIMO IŠ VVG PROCEDŪRŲ 

APRAŠYMAS IR ATSAKOMYBĖ IŠSTOJUS IŠ VVG 

 

Ukmergės r. VVG įstatų IV punkte numatytos naujų narių priėmimo į VVG, išstojimo 

iš VVG procedūros ir atsakomybė išstojus iš VVG. 

VVG narių teisės ir pareigos, VVG narių priėmimo į VVG, išstojimo, pašalinimo 

tvarka (numatyta įstatuose): 

13. Visi VVG nariai turi lygias teises, nepriklausomai nuo jų mokamo nario mokesčio ar 

teikiamos paramos dydžio. 

14. VVG narys turi šias neturtines teises: 

14.1. teikti pasiūlymus VVG veiklai gerinti; 

14.2 dalyvauti VVG visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise; 

14.3 rinkti ir būti išrinktu arba siūlyti savo atstovus į VVG renkamus organus; 

14.4 gauti informaciją apie VVG veiklą; 

14.5 bet kada išstoti iš VVG; 

14.6 įgyvendinti kitas įstatymuose numatytas neturtines teises. 
 

15. VVG narys privalo laikytis įstatų. 

16. VVG nariais gali tapti visi su kaimo plėtra susiję bei kaimo plėtra besidomintys 

juridiniai ir fiziniai asmenys, betarpiškai dalyvaujantys kaimo plėtroje ir gyvenantys 

Ukmergės rajono teritorijoje.  

17. VVG nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) užsieniečiai, nuolat 

gyvenantys Lietuvos Respublikoje, pripažįstantys VVG įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos 

Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų. 
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18. Nauji VVG nariai priimami pateikus prašymą ir pasiūlius ne mažiau kaip dviem VVG 

nariams bei jų narystei VVG pritarus valdybai. Valdybos sprendimas dėl naujo nario 

priėmimo priimamas daugiau kaip pusės visų valdybos narių balsų dauguma.  

19. Deleguotas narys, atstovaujantis  konkrečią organizaciją, pateikia tos organizacijos sprendimą 

ar įgaliojimą atstovauti. 

20. VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš VVG, jo sumokėtas stojamasis nario mokestis ir 

kitaip VVG perduotos lėšos yra negrąžinamos. 

21. VVG narys gali būti pašalintas iš visuomeninės organizacijos, jeigu jo veikla 

prieštarauja VVG tikslams ir Lietuvos Respublikos teisės aktams, trukdo įgyvendinti VVG 

uždavinius ir vykdyti jos funkcijas. VVG nariai šalinami iš visuomeninės organizacijos ne 

mažesne kaip 2/3 visų valdybos narių balsų dauguma. 

 

 

1.6. INFORMACIJOS APIE VVG VEIKLĄ SKLAIDOS, TAIKYTŲ IR (ARBA) 

PLANUOJAMŲ TAIKYTI GYVENTOJŲ AKTYVINIMO BŪDŲ, KONSULTACIJŲ 

GALIMIEMS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TEIKĖJAMS TEIKIMO TVARKOS 

APRAŠYMAS 

 

Informacijai skleisti apie VVG veiklą, parengtą strategiją ir jos įgyvendinimo 

galimybes bus organizuojamos specialios viešinimo kampanijos: pranešimai spaudai, viešas 

rajoninis renginys, susitikimai seniūnijose, bendruomenėse, informaciniai leidiniai, seminarai, 

konkursai, informaciniai stendai.  

Bendruomenėms ir kitoms organizacijoms potencialioms pareiškėjoms bus teikiama 

visapusiška parama, organizuojant renginius vietose, padedant generuoti projektų idėjas, 

kurios atitiktų strategijoje numatytas finansuoti veiklas, ir paramos suteikimas paraiškų 

rengimui. Taip pat numatoma organizuoti preliminarių projektinių idėjų atrankos procedūras. 

 

 

1.7. VVG (KAIP JURIDINIO ASMENS) KOMPETENCIJA, GEBĖJIMAI IR 

PATIRTIS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, FINANSŲ VALDYMO, 

BENDRADARBIAVIMO SU ŠALIES IR UŽSIENIO VVG, NEVYRIAUSYBINĖMIS 

ORGANIZACIJOMIS SRITYSE 

 

Visi Ukmergės r. VVG nariai, dalyvavo LEADER temomis surengtuose mokymuose ir 

turi pažymėjimus.  

Dauguma Ukmergės r. VVG valdybos narių turi trijų metų patirtį įgyvendinant 

LEADER pobūdžio iniciatyvas ir kaimo plėtros projektus kitose programose. Per septynis 

savo veiklos Ukmergės r. Partnerystės grupėje ir Vietos veiklos grupėje metus VVG nariai 
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išmoko sistemingai ir produktyviai dirbti, efektyviai organizuoti veiklą, tvarkyti 

dokumentaciją, įvertino pasidalijimo žiniomis ir darbo funkcijomis privalumus. Daugelis 

naujų VVG narių, atstovaujantys bendruomenes, sėkmingai įgyvendino kitų programų ir 

savivaldybės finansuojamus projektus.  

 

Pagrindiniai pasiekti rezultatai: 

• Ukmergės raj. VVG parengė ir sėkmingai įgyvendino dvi Ukmergės r. vietos 

plėtros strategijas, sėkmingai įsisavino ir administravo 70 000 Lt ir 508 817 Lt 

vietos projektų fondą. 

• Sėkmingai įgyvendino 28 bendruomenių projektus.  

• Įgyta bendradarbiavimo patirtis su Estijos, Švedijos Gotlando ir Lietuvos 

Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų Vietos veiklos grupėmis. 

Daugelis VVG narių turi patirtį įgyvendinant projektus kitose programose: PHARE, 

LEONARDO DA VINČI ir kt. (žr. 1.1 lentelę). 

 

 

1.8. VVG NARIŲ KOMPETENCIJA, GEBĖJIMAI IR PATIRTIS PROJEKTŲ 

ADMINISTRAVIMO, FINANSŲ VALDYMO, APLINKOSAUGOS, 

BENDRADARBIAVIMO SU ŠALIES IR (ARBA) UŽSIENIO ORGANIZACIJOMIS 

SRITYSE 

 

Dauguma Ukmergės r. Vietos veiklos grupės narių turi patirtį, dirbant Vietos veiklos 

grupėje, rengiant LEADER+ priemonės bandomąją integruotą kaimo vietovių plėtros 

strategiją.  

Detalus VVG narių patirties aprašymas pateikiamas 1.1 lentelėje. 

 

 

1.9. VVG NARIŲ DALYVAVIMO STRATEGIJOS RENGIMO PROCESE 

APRAŠYMAS  

 

Vienas pagrindinių VVG uždavinių – Ukmergės r. kaimo vietovių plėtros strategijos, 

atitinkančios vietos gyventojų poreikius, tobulinimas. 

Sutelkę savo energiją, žinias ir profesinę patirtį, VVG nariai aktyviai dirbo strategijos 

tobulinimo laikotarpiu. Bendras ir pastovus darbas suteikė galimybę kiekvienam VVG nariui 

atskleisti savo individualų požiūrį ir pasiekti bendrą sutarimą, suderinus visų partnerių 

interesus ir nuomones. Pagrindiniai strateginio vietos plėtros plano rengimo etapai grafiškai 

pavaizduoti 1.2 pav. 
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1.2 pav. Pagrindiniai strateginio plėtros plano rengimo žingsniai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VVG VEIKSMŲ PLANO SUDARYMAS 

SOCIALINĖS, EKONOMINĖS, APLINKOSAUGINĖS 

SITUACIJOS IR KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖ 

Konsultavimasis su bendruomenėmis ir tikslinėmis grupėmis 

VERTYBIŲ, DARBO TAISYKLIŲ NUSTATYMAS 

SSGG ANALIZĖ 

VIZIJOS FORMULAVIMAS  

Konsultavimasis su bendruomenėmis ir tikslinėmis grupėmis 

STRATEGINIŲ PLĖTROS SRIČIŲ NUSTATYMAS 

PRIORITETŲ NUSTATYMAS 

Konsultavimasis su bendruomenėmis ir tikslinėmis grupėmis 

 

MISIJOS FORMULAVIMAS 

TIKSLŲ, PRIEMONIŲ IR GALIMŲ VEIKLOS SRIČIŲ 

NUSTATYMAS  

Konsultavimasis su bendruomenėmis ir tikslinėmis grupėmis 
 

 STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO DARBO PLANO SUDARYMAS 
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Pirminiame strategijos rengimo etape, atliekant socialinės, ekonominės, aplinkosaugos 

situacijos ir gyventojų poreikių analizę, VVG nariai didžiąją laiko dalį skyrė statistinių 

duomenų rinkimui ir gyventojų nuomonių išsiaiškinimui.  

Siekiant kuo objektyviau įvertinti esamą situaciją, ne visada pakako oficialiai 

publikuotų statistikos duomenų, kurie dažnai nėra naujausi, todėl kiekvieno VVG partnerio 

indėlis, pateikiant naujausius jo kompetencijos srities duomenis apie rajoną buvo labai 

svarbus strategijos rengimui. 

Kaimo gyventojų poreikių analizė buvo atlikta, pasitelkus platesnę partnerystę. 

Taikytų metodų įvairovė į poreikių tyrimo procesą padėjo įtraukti platų kaimo žmonių, 

tikslinių grupių ratą, bendruomenių organizacijų atstovus (taikytų metodų ir nustatytų 

poreikių aprašymas pateiktas 2 dalyje 2.3 skirsnyje). 

Rengdami vietos plėtros strategiją VVG nariai intensyviai dirbo 14 mėnesių 

laikotarpyje, susirinkimai vyko kas antrą savaitę. Vietos plėtros strategija buvo rengiama, 

padedant išorės konsultantams, kurie atliko susirinkimų moderavimo ir metodinio 

vadovavimo funkcijas. 

Dažnai VVG susirinkimų metu darbas buvo organizuojamas pirminius sprendimus 

diskutuojant ir svarstant mažesnėse grupėse. Tai padėjo išgirsti ir įvertinti kiekvieno dalyvio 

nuomonę. Toks darbo organizavimo metodas atskleidė kiekvieno partnerio gebėjimus, 

specifinę patirtį. 

1.3 lentelėje pateikti vietos plėtros strategijos rengimo etapai, jų laiko grafikas ir VVG 

darbo pobūdis. 
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1.3 lentelė. Vietos plėtros strategijos rengimo etapai, jų laiko grafikas ir VVG darbo pobūdis 

 
mėn. 

Strategijos rengimo etapai 
2007-2008 m. 

2007 m. 2008 m. VVG 

susitiki

mų. sk. 

Protokolų 

datos, Nr. 

Darbo pobūdis 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03    
Veiklos plano sudarymas. Kaimo 

gyventojų poreikių tyrimas  
              2 07-02-28Nr.7B 

07-03-08 Nr.9B 
VVG narių pasidalinimas užduotimis. 

Poreikių tyrimas kaimo vietovėse: 

interviu, diskusijos, apklausa 

Vertybių ir darbo principų 

nustatymas 
              1 07-08-29 Nr.6N Darbas grupėse, išsamios diskusijos. 

Sprendimai priimami bendru VVG 

sutarimu.  

Socialinės ir ekonominės situacijos 

analizė, kaimo gyventojų poreikių 

tyrimas 

              2 07-11-29 Nr.11N 

07-12-13 Nr.12N 

VVG narių darbas vietose renkant 

statistinius duomenis, atliekant 

poreikių tyrimą (klausimynai, 

susitikimai, kt.) 

Surinktos informacijos 

apibendrinimas. SSGG analizė 
              3 07-11-22Nr.9-N 

07-11-29 Nr.11N 

07-12-13 Nr.12N 

 

Darbas grupėse, diskusijos, 

sprendimai priimami VVG bendru 

sprendimu.  

SSGG buvo nuolat papildoma 

strategijos rengimo metu 

Vizijos formulavimas               1 07-04-12 Nr.11B Darbas grupėse. Bendros diskusijos, 

priimti sprendimai. Metodinių darbo 

priemonių panaudojimas 

Prioritetinių plėtros krypčių 

nustatymas. Plėtros krypčių 

svarbos ir galimybių nustatymas. 

Prioritetų formulavimas  

              3 07-06-14 Nr.4N 

07-07-12 Nr.5N 

07-11-22 Nr.9N 

Darbas grupėse. Išsamios diskusijos. 

Bendrai priimti sprendimai. 

Metodinių darbo priemonių 

panaudojimas  

Konsultavimasis su 

bendruomenėmis dėl prioritetų 

formulavimo ir prioritetų 

atrinkimas. 

              1 07-10-11 Nr.7-2 VVG atlikto darbo pristatymas. 

Darbas su tikslinėmis grupėmis. 

Bendrai priimti sprendimai. 

Misijos sudarymas               1 07-05-10 Nr.13B Darbas grupėse. Bendrai priimti 

sprendimai. Metodinių darbo 

priemonių panaudojimas  

Strateginių tikslų, priemonių ir 

galimų veiksmų nustatymas 
              4 07-11-22 Nr.9N 

07-12-19 Nr.18N 

08-01-11 Nr.1 

Darbas grupėse. Grupių darbo išsami 

analizė, derinimas su poreikiais, 

siūlomais projektais. Bendrai priimti 
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08-01-25 Nr.2 susitarimai. 

Konsultavimasis su 

bendruomenėmis dėl tikslų, 

priemonių ir veiksmų (galimų 

projektų). 

              1 08-01-09 Nr.1A VVG atlikto darbo pristatymas. 

Darbas su tikslinėmis grupėmis. 

Diskusijos. Bendrai priimti 

sprendimai. 

Strategijos įgyvendinimo plano 

sudarymas (priežiūros, vertinimo ir 

projektų atrankos rodiklių nustatymas, 

projektų atrankos administravimas) 

              2 08-02-07 Nr.3 

08-03-18 Nr.6 

Darbas grupėse. Išsamios diskusijos. 

Bendrai priimti sprendimai. 

Strategijos dokumento parengimas, 

galutinis patvirtinimas ir 

viešinimas 

              1 08-06-25 Nr.12 

 

Individualus darbas. Strategijos 

parvirtinimas 
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1.10. VVG TERITORIJOS KAIMO PLĖTROS DALYVIŲ DALYVAVIMO 

RENGIANT STRATEGIJĄ, VYKDYTO KONSULTAVIMOSI SU VVG 

TERITORIJOS KAIMO PLĖTROS DALYVIAIS DĖL STRATEGINIŲ NUOSTATŲ 

APRAŠYMAS 

 

Reguliarus konsultavimasis su kaimo gyventojais, bendruomenėmis ir tikslinėmis 

grupėmis visuose strategijos rengimo etapuose suteikė vietos gyventojams galimybę aktyviai 

įsitraukti į strateginio planavimo procesą. Tikslinis konsultavimasis vyko gyventojų poreikių 

analizės metu, prioritetų, tikslų, priemonių ir veiklos sričių nustatymo etapuose.  

Tai padėjo suderinti VVG priimamus sprendimus su kaimo gyventojų ir kitų tikslinių 

grupių lūkesčiais ir suteikė galimybę siekti realistiškų rezultatų.  

Konsultavimosi procedūros kaimo gyventojų poreikių tyrimo metu yra aprašytos 2.3 

skirsnyje. Konsultavimasis dėl prioritetų, priemonių ir veiklos sričių vyko viešuosiuose 

susitikimuose, į kuriuos buvo kviečiami visi kaimo plėtros dalyviai (žr. 5 priedą). Šiuose 

susitikimuose VVG grupė pristatė parengtus strateginių sprendimų pasiūlymus ir konsultavosi 

dėl jų atitikimo kaimo gyventojų poreikiams. Viešo konsultavimosi proceso metu buvo 

naudojami, fokus grupių interviu, apklausos, darbo grupėse, diskusijų ir reitingavimo 

metodai. 

 

 

1.11. VVG ĮGYVENDINTI IR (ARBA) PLANUOJAMI VEIKSMAI SIEKIANT 

ĮTRAUKTI SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMUS IR ATSKIRTUS VVG TERITORIJOS 

GYVENTOJUS Į KAIMO PLĖTROS PROCESUS 

 

 

Ukmergės rajono vietos plėtros strategijos rengimo metu socialiai pažeidžiamų 

(jaunimas, moterys, kt. grupės) kaimo žmonių poreikiams buvo skiriamas ypatingas dėmesys. 

Strategijoje yra numatytos 2 priemonės socialiniai pažeidžiamų žmonių problemoms spręsti: 

 

2.1. priemonė. Kaimo gyventojų socialinės ir ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas, pilietiškumo skatinimas; 

2.2. priemonė. Jaunimo motyvacijos kurtis savo kaime didinimas. 
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1.12. VVG VEIKLOS TINKLE APRAŠYMAS 

 

Ukmergės r. VVG nariai yra aktyvūs Vietos veiklos grupių tinklo nariai ir aktyviai 

teikia siūlymus LEADER metodą reglamentuojančių dokumentų ir jo įgyvendinimo 

tobulinimui. Ukmergės Vietos veiklos grupę tinklo darbe atstovauja K. Stepanova. 

 

1.13. VVG BENDRADARBIAVIMO IR KETINIMŲ BENDRADARBIAUTI 

APRAŠYMAS 

 

Pagrindinis VVG bendradarbiavimo tikslas – naujos patirties įgijimas, galimų bendrų 

projektų aptarimas.  

Ukmergės r. VVG turi bendradarbiavimo patirtį su Švedijos Gotlando ir Lietuvos 

Šalčininkų r., Švenčionių r., Širvintų r. Vietos veiklos grupėmis.  

Bendradarbiavimas su Švenčionių ir Šalčininkų rajonų Vietos veiklos grupėmis vyksta 

jau ketverius metus. Šias tris VVG vienija dalyvavimo Kaimo bendruomenių partnerystės 

programoje patirtis. 2006 m. pradėdamos įgyvendinti LEADER+ priemonę, visos trys VVG 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

2005 m. spalio mėn. Ukmergės r. VVG pasirašė ketinimų protokolą su Švedijos 

Gotlando Vietos veiklos grupe, kuri turi ilgalaikę LEADER programos įgyvendinimo patirtį. 

Taip pat Ukmergės r. VVG ketina užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Estijos Polva 

Vietos veiklos grupe. 
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II. VVG TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ 

POREIKIŲ ANALIZĖS APRAŠYMAS 
 

 

2.1. UKMERGĖS R. VVG TERITORIJOS VIENTISUMO EKONOMINE, 

SOCIALINE IR FIZINE (GEOGRAFINE) PRASME APRAŠYMAS  

 

Ukmergės rajono VVG pasirinkta LEADER metodo įgyvendinimui teritorija atitinka 

Ukmergės r. savivaldybės administravimo teritoriją. 

Ukmergės r. VVG atstovaujama teritorija yra vientisa geografine, teritorine-

administracine, ekonomine, socialine ir kultūrine prasmėmis. Atlikusi teritorijos analizę, 

VVG nustatė svarbiausius jos vientisumą pagrindžiančius bruožus: 

• VVG pasirinkta teritorija sutampa su savivaldybės administracine teritorija 

(išskiriamas tik Ukmergės miestas); 

• Bendra rajono infrastruktūra; 

• Panašios ūkininkavimo sąlygos – visas Ukmergės rajonas priskiriamas mažiau 

palankioms ūkininkauti vietovėms; 

• Socialinės ir ekonominės paslaugos yra teikiamos rajono lygmenyje; 

• Ukmergės rajono kaimo žmonių ir bendruomenių numatomos kaimo plėtros 

galimybės dažniausiai siejamos su savivaldybės teritorijos ribomis; 

• VVG atstovauja Ukmergės rajone registruotas organizacijas; 

• Bendra istorinė praeitis; 

• Bendra etnokultūra – aukštaičiai, bendri papročiai, tarmė, tikėjimas. 

 

 

2.2. UKMERGĖS RAJONO SOCIALINĖS, EKONOMINĖS, APLINKOSAUGINĖS 

SITUACIJOS ANALIZĖ  

 

Ukmergės rajono situacijos analizė parengta remiantis informacija, kurią pateikia 

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ukmergės rajono 

savivaldybė, Lietuvos miškų institutas, Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinė žemės 

tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonė Registrų centras, Lietuvos kelių 

atlasas, Lietuvos savivaldybių asociacija, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, 

Nacionalinė mokėjimo agentūra, Ukmergės darbo birža, Lietuvos automobilių kelių direkcija 

prie Susisiekimo Ministerijos, VšĮ „Ekoagros“. 
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Gauti esamos situacijos duomenys susisteminti ir pateikti šioje analizėje. Pirmoji 

analizės dalis skirta Ukmergės rajono teritorijos geografinės ir demografinės situacijos 

apibūdinimui. Antrojoje dalyje aptariamos rajono ekonomikos tendencijos. Trečiojoje dalyje 

analizuojama rajono infrastruktūros plėtra ir aplinkos apsauga. Ketvirtoje dalyje nagrinėjama 

viešųjų paslaugų teikimo sfera. Penktoje dalyje pateikiama informacija apie žmogiškuosius 

rajono išteklius, aprašoma rajono socialinė situacija. 

 

 

2.2.1. BENDRA GEOGRAFINĖ IR DEMOGRAFINĖ PADĖTIS 

 

Išsidėstymas / geografija 

Ukmergės rajonas įsikūręs patogioje geografinėje vietoje – centrinėje Lietuvos 

Respublikos dalyje, kurioje sukoncentruota nemaža dalis šalies pramonės. Rajonas ribojasi su 

pramonės objektų gausa pasižyminčiais Panevėžio, Kėdainių ir Jonavos rajonais, didelį 

turistinį-rekreacinį potencialą turinčiais Anykščių ir Molėtų rajonais bei Širvintų rajonu.  

Ukmergės rajonas priklauso didžiausiai pagal plotą ir gyventojų skaičių Vilniaus 

apskričiai. Rajono plotas yra 1395 km2, tai sudaro 2,1 proc. šalies ir 14,3 proc. apskrities 

teritorijos. 

 

2.1 pav. Lietuvos Respublikos ir Vilniaus apskrities teritoriniai žemėlapiai 

Lietuvos Respublikos teritorinis žemėlapis Vilniaus apskrities teritorinis žemėlapis 

 
 

Šaltinis: Lietuvos savivaldybių asociacija, Vilniaus apskrities viršininko administracija. 

 

Rajono strateginė padėtis yra labai dėkinga: ties Ukmergės miestu susikerta 

intensyvaus eismo automobilių keliai, jungiantys Vilnių su Panevėžiu, Kauną su Rokiškiu, 
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Kėdainius su Molėtais. Ukmergės rajoną kerta ir tarptautinė automagistralė, sujungianti trijų 

Baltijos šalių sostines Vilnių, Rygą ir Taliną. Palyginti mažas atstumas iki didžiausių šalies 

miestų (iki Vilniaus – 78 km, Kauno – 69 km, Utenos – 64 km, Panevėžio – 71 km) bei geri 

keliai sukuria rajono gyventojams patogias susisiekimo sąlygas.  

 

Žemės fondas ir gamtiniai ištekliai  

Ukmergės rajonas pasižymi gamtinių išteklių įvairove. Rajono, kurį Šventosios upė 

skiria į dvi dalis, landšaftas yra gana įvairus: vakaruose – lygios žemumos, rytuose – švelniai 

banguotos plynaukštės, pereinančios į Aukštaičių aukštumą. Rytinėje dalyje yra ir aukščiausia 

rajono vieta, siekianti 223 m. 

Daugiau nei pusę (54 proc.) Ukmergės rajono teritorijos užima žemės ūkio naudmenų 

plotai. Kitą rajono fondo dalį užima miškai (32 proc.), užstatyta teritorija (2 proc.), keliai (2 

proc.), vandens telkiniai (3 proc.) ir kitos paskirties žemė (7 proc.) (žr. 2.2 pav.). 

 

2.2 pav. Ukmergės rajono žemės fondo struktūra 

 
Šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybės įmonė Registrų centras. 

 
 

 

Statistikos departamento duomenimis, Ukmergės rajono miškingumas, lyginant su 

kitais Vilniaus apskrities rajonais, yra vienas iš mažiausių – 2005 m. miškai užėmė 31,4 proc. 

visos rajono teritorijos (Vilniaus apskrityje – 42 proc., Lietuvoje – 32,5 proc.). Viso miškais 

yra apaugę 44,4 tūkst. ha rajono teritorijos, 63 proc. jų yra valstybinės reikšmės, 37 proc. – 

privatūs miškai. Didžiąją dalį (61 proc.) rajono miškų sudaro lapuočiai, likę – eglynai ir 

pušynai. Rajono miškuose gausu gyvūnų: briedžių, tauriųjų elnių, šernų, stirnų, pilkųjų ir 

baltųjų kiškių, vilkų, lapių, lūšių. Rajone yra organizuojamos komercinės medžioklės.  

Vandens telkiniai rajone užima daugiau nei 3,6 tūkst. ha. Aplinkos apsaugos agentūros 

duomenimis, rajone tyvuliuoja 30 natūralių ežerų ir 19 tvenkinių. Didžiausi Ukmergės rajono 
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ežerai yra Lėnas (265,5 ha) ir Žirnajai (192,4 ha). Ežerų ir tvenkinių skaičiumi rajonas užima 

vidurinę vietą tarp aplinkinių rajonų (žr. 2.1 lentelę). 

 

2.1 lentelė. Ukmergės rajone ir aplinkiniuose rajonuose esančių ežerų ir tvenkinių skaičius 

Rajonas 
Ežerų 

skaičius 

Tvenkinių 

skaičius 

Bendras ežerų ir 

tvankinių skaičius 

Ukmergės r. 30 19 49 

Anykščių r. 77 23 100 

Molėtų r. 230 14 244 

Širvintų r. 27 15 42 

Jonavos r. 7 14 21 

Kėdainių r. 10 49 59 

Panevėžio r. 12 23 25 

Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra. 

 

Gana mažą ežerų skaičių rajone kompensuoja vandens turizmui patraukli viena 

gražiausių ir srauniausių Lietuvoje Šventosios upė ir jos intakai: Siesartis, Žuvintė, Žirnaja, 

Riešė, Ukmergėlė, Mūšia. Vandens telkiniai pasižymi faunos įvairove: bebrais, įvairiais 

vandens paukščiais, vertingomis lašišinėmis žuvimis ir žiobriais bei jų nerštavietėmis. 

Gamtininkų tyrimų duomenimis, rajone rasta apie 80 gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, 

įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą. Saugant įdomias ar retas teritorijas ir gyvūnus, 

draustiniai įkurti Armonos upelio slėnyje, kur randamos suakmenėjusios šarvuotų žuvų 

liekanos (Armonos geologinis draustinis), Vidiškių girininkijos Dukstynos miške, retų 

drugelių radimvietėse (Dukstynos entomologinis draustinis), Žemaitkiemio apylinkės 

Berzgainių piliakalnio teritorijoje (Plaštakos hidrografinis draustinis), Barnėnų ir Kintinės 

spanguolynuose (Barnėnų telmologinis draustinis), taip pat yra įsteigti Laukėnų telmologinis, 

Siesarties, Širvintos ir Žuvintės kraštovaizdžio bei Šventosios ichtiologiniai draustiniai. 

Rajone yra ir įdomių geologinių paminklų: kontinentinio ledynmečio metu 

susiformavęs ozas – tai 150 metrų aukščio Barzdos kalnu vadinamas vingiuotas pylimas, 

kuriame yra ir Bartkūnų piliakalnis, keli senovės kapinynai; vienas didžiausių Lietuvoje 

akmenų – Moko akmuo. 

 

Administracinė struktūra  

Vienintelis miesto statusą turintis rajono miestas – rajono centras Ukmergė, kuriame 

yra sutelktos valstybinės ir vietos valdžios institucijos, taip pat dauguma paslaugų, pramonės 

ir verslo įmonių. 2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenimis, rajone yra 10 

miestelių: Deltuva, Lyduokiai, Pabaiskas, Siesikai, Šešuoliai, Taujėnai, Vepriai, Vidiškiai. 

Želva ir Žemaitkiemis; 612 kaimai, iš jų 141 kaimas yra neapgyvendintas. 

Rajono teritorija suskirstyta į 12 seniūnijų: 11 kaimo seniūnijų (žr. 2.2 lentelę) ir viena 

Ukmergės miesto seniūnija. Seniūnijos skiriasi savo plotu ir gyventojų skaičiumi. Kaimiškų 
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seniūnijų plotas svyruoja nuo 76 km2 (Lyduokių sen.) iki 231 km2 (Taujėnų sen.). Kaimo 

seniūnijose gyventojų skaičius svyruoja nuo 1 000 (Žemaitkiemio sen.) iki 3 500 žmonių 

(Deltuvos sen. ir Vidiškių sen.). Daugiausiai gyventojų turinčios seniūnijos yra netoli 

Ukmergės miesto ir arti rajoninių automagistralių. Labiausiai nutolusios nuo rajono centro yra 

Želvos, Taujėnų, Siesikų, Žemaitkiemio seniūnijos. 

 

 

2.3 pav. Ukmergės r. teritorinis 

žemėlapis 

2.2 lentelė. Kaimo seniūnijų plotas, gyventojų skaičius 

ir gyventojų tankumas (2004 m.) 
 

 

 

Kaimo seniūnija 

Gyven-

tojų 

skaičius 

Plotas 

(km2) 

Gyven-

tojų tan-

kumas 

(žm./km2) 

1. Deltuvos 3500 168,30 20,8 

2. Vidiškių 3500 94,74 37,2 

3. Siesikų 2000 167,71 11,9 

4. Pivonijos 1900 163,41 11,6 

5. Taujėnų 1800 231,31 7,8 

6. Želvos 1600 117,24 13,6 

7. Pabaisko 1400 101,94 13,8 

8. Veprių 1300 64,51 20,3 

9. Šešuolių 1200 104,85 11,5 

10. Lyduokių 1100 75,75 14,6 

11. Žemaitkiemio 1000 81,75 12,3 

Šaltinis: Ukmergės rajono savivaldybės administracija. 

 

 

Gyventojų skaičius, tankumas, lytis ir prieaugis  

Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. pradžioje rajone buvo užregistruoti 

46303 gyventojai, iš jų 18565 kaimo vietovių gyventojai – tai sudaro 40 proc. bendro rajono 

gyventojų skaičiaus. Gyventojų skaičius rajone kasmet vis mažėja: nuo 1996 m. gyventojų 

skaičius rajone sumažėjo 8,4 proc. (1996 m. – 50541), atitinkamai kasmet mažėja ir gyventojų 

tankumas (2001 m. – 34,9 žm./km2, 2007 m. – 33,2 žm./km2). Vidutinis gyventojų tankumas 

Ukmergės rajone yra ženkliai mažesnis nei Vilniaus apskrityje (87,1 žm./km2) ir Lietuvoje 

(51,8 žm./km2).  

Rajono gyventojų sudėtis pagal lytį sutampa su situacija šalyje: moterų rajone gyvena 

daugiau nei vyrų: 2007 m. duomenimis jos sudaro 53,3 proc. (24701) visų rajono gyventojų, 

vyrai – 46,7 proc. (21602).  

Ukmergės rajonui, kaip ir daugumai kitų šalies rajonų, būdingas neigiamas natūralus 

gyventojų prieaugis. Statistikos departamento duomenimis, 2006 m. Ukmergės rajone gimė 

351 naujagimis, tačiau mirė 830 gyventojų. Kadangi jau daugiau nei 10 metų rajone 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lt/b/be/UkmergesRajonoSeniunijos.png
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gyventojų prieaugis yra neigiamas, todėl kasmet vis mažėja rajono gyventojų skaičius. 

Natūralaus prieaugio rodiklis rajone 3,6 karto žemesnis už Vilniaus apskrities ir 2,6 karto 

mažesnis už šalies rodiklius (žr. 2.3 lentelę). 

 

2.3 lentelė. Demografinių duomenų palyginimas (1000-iui gyventojų, 2006 m.) 

 Gimusių skaičius Mirusių skaičius Natūralus prieaugis 

Ukmergės r. sav. 7,5 17,8 -10,3 

Anykščių r. sav. 6,8 18,1 -11,3 

Molėtų r. sav. 7,5 19,8 -12,3 

Širvintų r. sav. 8,8 16,9 -8,1 

Jonavos r. sav. 9,5 12,4 -2,9 

Kėdainių r. sav. 9,0 14,0 -5,0 

Panevėžio r. sav. 9,6 15,2 -5,6 

Vilniaus apskrityje 9,9 12,8 -2,9 

Respublikoje 9,2 13,2 -4,0 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

Migracija  

Ukmergės rajono gyventojų vidaus migracijos saldo 1996–2006 m. buvo beveik tik 

neigiamas, išskyrus 2000–2002 m., per kuriuos į rajono teritoriją gyventojų atsikėlė daugiau 

nei iš jos išsikėlė. Pastaraisiais metais rajone pastebima vidaus migracijos mažėjimo 

tendencija (žr. 2.4 pav.). Daugiausiai migraciją lemia jaunų žmonių išvykimas į didesnius 

Lietuvos miestus, siekiant mokslo ar ieškant darbo. 

 

2.4 pav. Ukmergės rajono gyventojų vidaus migracija 1994–2006 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

Emigracija į užsienio šalis rajone stipriais išaugo 2003–2004 m., tačiau pastaraisiais 

metais pastebima išvykimo į užsienio šalis mažėjimo tendencija, be to, vis daugėja iš užsienio 

šalių į rajoną atvykstančių žmonių. Tarptautinės migracijos saldo 2001–2006 m. buvo vien tik 

neigiamas, tačiau pastaruoju metu skirtumas tarp atvykstančių ir išvykstančių stipriai 

sumažėjo (žr. 2.5 pav.). Lietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos (toliau ES) nare ir 
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atsivėrus ES darbo rinkos galimybėms, daug jaunimo išvažiuoja dirbti į užsienį, tačiau 

oficialūs statistikos duomenys apie gyventojų migraciją į užsienį nėra labai tikslūs, nes 

dauguma laikinai išvykstančių nesiregistruoja migracijos tarnyboje. 

 

2.5 pav. Ukmergės rajono gyventojų tarptautinė migracija 2001–2006 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

Gyventojų amžius 

Per 2001–2007 m. laikotarpį Ukmergės rajone labiausiai sumažėjo gyventojų iki 15 

metų (net 23,2 proc.), mažėjo ir pensinio amžiaus gyventojų skaičius (11,8 proc.), tačiau 

didėjo darbingo amžiaus gyventojų skaičius (žr. 2.4 lentelę). Darbingo amžiaus žmonių 

skaičius didėjimas yra bendra šalies tendencija, kuri iš dalies gali būti siejama su darbingo 

amžiaus žmonių apskaitos metodų kitimu Lietuvoje.  

 

2.4 lentelė. Gyventojų amžiaus pokytis Ukmergės rajone 2001–2007 m. 

 2001 m. 2007 m. Pokytis (proc.) 

Gyventojai iki 15 metų 9925 7619 -23,2 

Darbingo amžiaus gyventojai 26237 27617 5,3 

Pensinio amžiaus gyventojai 12541 11067 -11,8 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

2007 m. pradžioje vaikų iki 15 metų santykinis skaičius Ukmergės rajone buvo 0,9 

proc. mažesnis nei Lietuvos vidurkis – jie sudaro 16,5 proc. visų rajono gyventojų (Lietuvoje 

– 17,4 proc.). 15–29 m. jaunimo rajone taip pat mažiau nei vidutiniškai šalyje – jie sudaro 

20,6 proc. visų rajono gyventojų (Lietuvoje – 22,5 proc.).  

Darbingo amžiaus žmonės Ukmergės rajone sudaro 59,6 proc. visų gyventojų, o tai 

yra 3,5 proc. mažiau nei Lietuvos vidurkis. Kitokia situacija yra su pensinio amžiaus žmonių 

skaičiumi rajone: jis 4,5 proc. viršija Lietuvos rodiklį (Ukmergės rajone – 23,9 proc., 

Lietuvoje – 19,4 proc.). Šie palyginimai rodo, kad rajonui būdinga gyventojų senėjimo 

tendencija. 
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Tautinės sudėtis ir religija 

Ukmergės rajonas pagal tautinę sudėtį yra vienalytis. Pagal 2001 m. Lietuvos 

gyventojų ir būstų surašymo duomenis, Ukmergės rajone dominuoja lietuvių tautybės 

gyventojai (94,3 proc.), rusų yra 3,8 proc., lenkų – 0,7 proc., ukrainiečių – 0,4 proc., 

baltarusių – 0,3 proc., romų – 0,1 proc., kitų tautybių – 0,2 proc. visų rajono gyventojų. 

Religinė gyventojų sudėtis taip pat vienalytė. Didžioji dauguma rajono tikinčiųjų yra 

Romos katalikai, pagal 2001 m. Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo duomenis, jų yra 85,8 

proc. Taip pat rajone yra stačiatikių (1,7 proc.) bei sentikių (0,9 proc.) religinės 

bendruomenės. Rajone veikia 15 katalikų parapinių bažnyčių, taip pat yra 1 stačiatikių ir 1 

sentikių cerkvė. 

 

 

APIBENDRINIMAS 

• Rajonas įsikūręs strategiškai patogioje geografinėje vietoje. 

• Rajonas pasižymi gamtinių išteklių įvairove - tai sudaro palankias sąlygas turizmo 

plėtrai. 

• Rajono miškingumas yra vienas mažiausių visoje Vilniaus apskrityje, be to, atsilieka 

tiek nuo šalies, tiek nuo apskrities vidurkių. 

• Gana mažą rajono ežerų skaičių kompensuoja vandens turizmui patraukli viena 

gražiausių ir srauniausių Lietuvoje Šventosios upė ir jos intakai. 

• Rajonas pasižymi gana aukštu urbanizacijos lygiu – 60 proc. gyventojų gyvena mieste. 

• Kasmet vis mažėja rajono gyventojų skaičius. 

• Vidutinis gyventojų tankumas rajone yra ženkliai mažesnis nei Vilniaus apskrityje ir 

Lietuvoje. 

• Rajonui būdingas neigiamas natūralus gyventojų prieaugis. 

• Pastaraisiais metais rajone pastebima tiek vidaus, tiek tarptautinės migracijos 

mažėjimo tendencija. 

• Rajone kasmet mažėja jaunų (iki 15 metų amžiaus) ir pensinio amžiaus žmonių 

skaičius, tačiau didėja darbingo amžiaus žmonių skaičius. 

• Rajonui būdinga gyventojų senėjimo tendencija. 

• Didžioji dalis rajono gyventojų yra lietuviai, iš kitų tautybių gyventojų daugiausiai yra 

rusų. 

• Didžioji dauguma rajono tikinčiųjų yra Romos katalikai. 

• Rajono kaimo bendruomeninės organizacijos aktyviai dalyvauja savivaldos 

procesuose. 
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2.2.2. EKONOMINĖ RAJONO SITUACIJA 

 

Žemės ūkis  

Ukmergės rajonas pasižymi didesne žemės ūkio naudmenų procentine dalimi negu 

vidutiniškai Vilniaus apskrityje (42 proc.) ir Lietuvoje (53 proc.). Rajone žemės ūkio 

naudmenos sudaro 54 proc. (75310 ha), ariamoji žemė – 47 proc. (65373 ha) viso žemės 

fondo (žr. 2.6 pav.).  

 

2.6 pav. Žemės naudmenos Ukmergės rajone 2007 m. 

 
Šaltinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Valstybės įmonė Registrų centras. 

 

 

 

2. 7 pav. Lietuvos ir Ukmergės rajono veikiančių ūkių pasiskirstymas 

pagal žemės ūkio naudmenų plotą 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV (2003 m. ūkių surašymo duomenys). 

 

2003 m. žemės ūkio visuotino surašymo duomenimis, rajone buvo 5189 ūkiai, kuriems 

priklausė 48702 ha žemės ūkio naudmenų ploto. 82 ūkiai žemės ūkio veiklos nevykdė. Pagal 

vienam ūkiui tenkančių žemės ūkio naudmenų plotą rajonas lenkė tiek šalies, tiek apskrities 

rodiklius: Ukmergės rajone – 9,6 ha, Vilniaus apskrityje – 6,2 ha, šalyje – 9,3 ha. Tačiau 
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rajono ūkių struktūroje vis dėlto vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai. Stambesnių ūkių (20 ha ir 

daugiau), kuriuose vyksta kapitalo kaupimas, 2003 m. surašymo duomenimis rajone buvo 

6,36 proc., o itin smulkių, iki 2 ha dydžio ūkių santykinai rajone buvo 3,69 proc. mažiau nei 

šalyje (žr. 2.7 pav.).  

Ne visi žemės ūkio veikla užsiimantys ūkiai yra registruoti ūkininkų ūkių registre, 

tačiau registruotų ūkininkų skaičius nuolat auga: 2002 m. buvo registruoti 1084, 2004 m. – 

1410, o 2007 m. – 1847 ūkininkų ūkiai. Registruotų ūkininkų ūkių skaičiaus augimas siejamas 

su Europos Sąjungos struktūrinių fondų tiesioginių išmokų mokėjimu registruotiems 

ūkininkams. Pagal ūkių, įregistruotų Žemės ūkio ir kaimo verslo registre 2007 m. spalio 1 d., 

skaičių Ukmergės rajonas yra antras Vilniaus apskrityje (nusileidžia tik Vilniaus rajonui) (žr. 

2.5 lentelę). 93 proc. visų registruotų ūkių sudaro ūkiai, kurių plotas iki 20 ha. Vidutinis 

registruoto ūkio dydis rajone (8,1 ha) šiek tiek viršija apskrities vidurkį (7,6 ha), tačiau yra 

gerokai mažesnis už šalies vidurkį (11,9 ha); be to, Vilniaus apskrityje šis rodiklis yra 

didesnis tik už Vilniaus ir Elektrėnų rajonų vidutinio ūkio dydį. Stambūs registruoti ūkiai (virš 

50 ha) sudaro tik 0,8 proc. visų rajono ūkių. 

 

2. 5 lentelė. Registruotų ūkių skaičius ir jų vidutinis dydis (2007 m. spalio 1 d.)  

 
Registruotų ūkių 

skaičius 

Vidutinis registruotų 

ūkių dydis 

Respublikoje 99668 11,87 

Vilniaus apskr. 10949 7,61 

Elektrėnų sav. 1167 6,46 

Šalčininkų r. sav. 862 11,66 

Širvintų r. sav. 1600 8,06 

Švenčionių r. sav. 761 11,13 

Trakų r. sav. 1636 9,39 

Ukmergės r. sav. 1847 8,05 

Vilniaus r. sav. 3076 4,59 

Šaltinis: Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. 

 

 

Ukmergės rajone 2006 m. Žemės ūkio ir kaimo valdų registre savo valdas buvo 

įregistravę 6964 žemės ūkio subjektai, 4480 iš jų deklaravo savo žemės ūkio naudmenas ir 

pasėlius, parama ūkininkaujantiems sudarė 24,8 mln. Lt. 

Didžioji dalis rajono ūkių yra mišrios specializacijos, t. y. verčiasi tiek gyvulininkyste, 

tiek augalininkyste. Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. pradžioje gyvulininkystės 

srityje daugiausiai rajone buvo auginama galvijų ir kiaulių (žr. 2.8 pav.). Per pastaruosius 

trejus metus (nuo 2005 m.) gerokai padaugėjo auginamų avių – net 2,3 karto. Siesikuose yra 

įsikūręs vienintelis rajone specializuotas avininkystės ūkis. Taip pat rajone veikia du 

paukštynai – Leonpolio ir Zujų.  
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Grūdinių kultūrų derlingumas rajone nuo 2003 m. yra didžiausias visoje Vilniaus 

apskrityje. Bulvių derlingumu rajonas taip pat pirmauja apskrityje. Rajone daugėja grūdinių 

augalų, daugiamečių žolių ir rapsų pasėlių plotai, mažėja linų, cukrinių runkelių, bulvių plotai. 

Pastarųjų augalų kultūrų pasėlių plotai mažėja dėl mažų produkcijos supirkimo kainų, 

sumažėjusių tiesioginių išmokų linų augintojams. Nepaisant to kad, rajonas derlingumu 

pirmauja visoje Vilniaus apskrityje, tačiau derlius iš pasėlių plotų bei derlingumas rajone 

mažėja – tam įtakos turi įvairios nepalankios gamtos stichijos (stichinės nelaimės, sausros, 

šalčiai ir kt.), vidutinio derlingumo rajono žemės. Ukmergės rajono savivaldybės 

strateginiame plane nurodoma, kad didžiausi dirvožemio našumo balai yra šiaurės-vakarų 

rajono dalyje (Taujėnų, Deltuvos, Siesikų, Vydiškių seniūnijose).  

 

2.8 pav. Žemės ūkio produkcija Ukmergės rajone 

Pasėliai visuose Ukmergės rajono ūkiuose 

(2006 m. pabaigoje) 

Gyvuliai visuose Ukmergės rajono 

ūkiuose (2007 m. pradžioje) 

 
 

 
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

VšĮ „Ekoagros“ duomenimis, 2006 m. Ukmergės rajone 127 ūkiai užsiėmė ekologiniu 

ūkininkavimu: 13 iš jų buvo sertifikuoti ekologinės gamybos ūkiai, 43 ūkiai sertifikuoti kaip 

ekologiniai ir pereinamojo laikotarpio ūkiai ir 71 pereinamojo laikotarpio ūkis (po kelių metų 

pastarieji taip pat turės ekologinio ūkio statusą). 58 šių ūkių specializavosi tik vienoje srityje: 

augalininkystėje (53 ūkiai) arba sodininkystėje (5 ūkiai). Kiti ūkiai buvo mišrūs ir užsiėmė 

augalininkyste, gyvulininkyste, sodininkyste, daržininkyste bei vaistažolių auginimu. Nė 

vienas iš šių ūkių neužsiėmė bitininkyste. 2006 m. Ukmergės rajone sertifikuoti ekologiniai 

ūkiai ir pereinamojo laikotarpio ūkiai užėmė 6406,42 ha, vidutinis tokio ūkio dydis – 50,44 

ha. 

Fokus grupių interviu metu buvo užsiminta, kad žemės ūkio ir kitų verslų plėtra rajone 

vyksta vangiai dėl lėšų trūkumo, jaunų žmonių nenoro likti kaime ir dirbti žemės ūkyje, 

taipogi dėl žinių ir informacijos stokos. Nors 2004 m. 800 rajono ūkininkų gilino žinias 
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įvairiomis žemės ūkio temomis, kaimo gyventojai teigė, kad jiems nepakanka specializuotų 

žinių, padedančių plėtoti pasirinktą gamybos sritį bei ieškoti naujų veiklos nišų, trūksta verslo 

bei rinkodaros įgūdžių. 

 

Verslas, pramonė, statyba 

Pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių rajonas yra vienas pirmųjų apskrityje: 2006 m. 

jų rajone buvo 664 vnt. (daugiau yra tik Vilniaus miesto ir rajono savivaldybėse). Nuo 2003 

m. įmonių skaičius rajone kasmet nors ir neženkliai, bet stabiliai didėjo, tačiau 2006 m. jų 

sumažėjo (žr. 2.9 pav.). 

 

2.9 pav. Ukmergės rajono veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kaita 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

 

2.10 pav. Ukmergės rajono veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal 

ekonominės veiklos rūšis (2006 m.) 

 
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 
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Pagal ekonominės veiklos rūšis rajone daugiausiai yra didmeninės ir mažmeninės 

prekybos įmonių (27 proc.), kasybos ir karjerų eksploatavimo įmonių (17 proc.), 

nekilnojamojo turto ir nuomos įmonių (8 proc.). 

Ukmergės rajono pramonės sektorius yra gana gerai išvystytas ir turi tendenciją augti. 

Prioritetinės Ukmergės rajono pramonės šakos yra metalo ir medžio apdirbimas, kelių 

tiesimas, siuvimo pramonė, medžio gaminių ir baldų gamyba, statyba, maisto pramonė. 

Statistikos departamento duomenimis, rajone vidutinis darbuotojų skaičius nuo 2002 

m. vis didėja: 2002 m. vidutiniškai dirbo 10216 darbuotojų, o 2006 m. jau 11284. Darbuotojų 

skaičius pagal ekonominės veiklos rūšis pateikiamas tik iki 2003 m. Taigi 2003 m. 

daugiausiai rajono dirbančiųjų dirbo kasyboje ir karjerų eksploatavime bei apdirbamojoje 

pramonėje – 36 proc., švietime – 17 proc., prekybos srityje – 11 proc., sveikatos priežiūros ir 

socialinio darbo srityje – 10 proc., statybose – 8 proc. 

Rajone dominuoja mikroįmonės, turinčios iki 9 darbuotojų, tokių įmonių yra 479 

(72,1 proc.). Šios įmonės dažniausiai orientuojasi į vidaus rinkos vartotojus, todėl dėl rinkos 

siaurumo ir mažos gyventojų perkamosios galios tokių įmonių gamybos ir realizavimo 

apimčių augimas yra ribotas. Smulkių įmonių, kuriose dirba nuo 10 iki 49 darbuotojų, rajone 

yra 124 vnt. (18,7 proc.). Vidutinių įmonių, kuriose dirba nuo 50 iki 249 darbuotojų, yra 51 

vnt. (7,7 proc.). Stambių įmonių, kuriose dirba daugiau nei 249 darbuotojai, rajone yra 10 vnt. 

(1,5 proc.). Vienos iš didžiausių rajono įmonių yra mašinų gamybos ir metalo apdirbimo 

įmonė AB „Vienybė“ (600 darbuotojų), tekstilės įmonės AB „Vilkma“ (430) ir UAB 

„Textilite“ (420), kelių tiesimo įmonė AB „Ukmergės keliai“ (300), įmonė UAB „Izobara“ 

(300), baldų gamybos įmonė UAB „Aukmergės baldai“ (277), statybos įmonė AB „Ukmergės 

statyba“ (200). 

Ukmergės rajono įmonės pasižymi į Vakarų Europos šalis eksportuojamos 

produkcijos apimtimis: kai kurios tekstilės, baldų, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo 

įmonės eksportuoja didžiąją dalį savo produkcijos. 

Didžiosios įmonės daugiausiai koncentruojasi Ukmergės mieste, kaimo vietovėse 

dauguma įmonių yra smulkios, nuo 4 iki 20 darbuotojų. Jų veikla pagrinde susijusi su 

medienos perdirbimu, durpių gavyba, prekyba. Taip pat yra keletas siuvimo, žemės ūkio 

žaliavos perdirbimo ir kt. įmonių. 

Ukmergės rajone parduotos pramonės produkcijos vienam gyventojui kiekis kasmet 

didėja, tačiau išlieka mažesnis nei šalies ir Vilniaus apskrities vidurkiai (žr. 2.6 lentelę). 2003 

m. rajono parduotos pramonės produkcijos dalis šalies pramonėje sudarė tik 0,7 proc. 
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Vėlesnių metų rezultatų Statistikos departamentas nepateikia, nes nuo 2004 m. informacija 

apie pramonės įmonių veiklą renkama atrankos būdu ir pateikiama tik šalies ir apskričių lygiu. 

Tarp svarbiausių rajono pramonės gaminių dominuoja tekstilės, metalo dirbinių, 

medienos, maisto pramonės produkcija. Svarbiausių pramonės gaminių gamybos apimtys 

nėra stabilios ir kinta įvairiai. Rajone didėja stalų, marškinių vyrams ir berniukams, durų, 

langų ir jų rėmų iš plastiko gamyba, mažėja pagaminamos duonos ir pyrago gaminių kiekiai. 

Kitų pramonės gaminių gamybos tendencijos nepastovios. 2005 m. pasikeitus rinkos 

poreikiams, sumažėjus vienų ir išaugus kitų gaminių paklausai, atsiradus naujiems 

reikalavimams gamybai, sustiprėjus konkurencijai, daugumos svarbiausių pramonės gaminių 

gamybos apimtys sumažėjo (žr. 2.7 lentelę). 

 

2.6 lentelė. Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui (tūkst. Lt) 

 Parduota pramonės produkcija vienam gyventojui 

(tūkst. Lt) 

 2001 m. 2002 m. 2003 m. 

Respublikoje 5,82 6,39 7,10 

Vilniaus apskrityje 4,48 4,88 5,39 

Ukmergės rajone 1,68 3,48 3,80 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

2.7 lentelė. Svarbiausių pramonės gaminių gamyba Ukmergės rajone 

 2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 

Duona ir pyrago gaminiai, tūkst. t 3,7 3,8 3,2 2,5 2,0 1,9 

Linų pluoštas, tūkst. t 0,7 1,3 1,1 1,3 1,2 0,2 

Kelnės (įskaitant moteriškas), mln. 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 

Marškiniai vyrams arba berniukams, mln. 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

Palaidinukės moterims ir mergaitėms, 

mln. 
0,5 0,8 0,7 0,9 1,1 0,5 

Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panaši 

medinė tara, t 
- - - - 875 94 

Veterinariniai vaistai, tūkst. l 56,4 75,4 - - - - 

Durys, langai ir jų rėmai iš plastikų, t - - - - 100 364 

Surenkamieji konstrukciniai elementai, 

skirti statybai arba civilinei inžinerijai, 

tūkst. t 

- 13,7 16,9 21,6 23,1 22,5 

Krumpliaratiniai kompresoriai 64 243 195 186 186 220 

Drabužių spintos, tūkst. 0,5 0,6 1,3 2,0 0,4 0,8 

Stalai, tūkst. 8,3 10,1 11,6 7,7 10,7 18,8 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV, Vilniaus teritorinė statistikos valdyba. 

 

 

Statybos sektorius Ukmergės rajone plečiasi – tai rodo didėjantis šiame sektoriuje 

veikiančių ūkio subjektų skaičius (2004 m. buvo 21 įmonė, o 2006 m. jau 30), taip pat didėja 

statybos darbų apimtys (2006 m. statybos darbų apimtys buvo pačios didžiausios nuo pat 

1995 m.) (žr. 2.11 pav.). Nors statybos darbų apimtys Ukmergės rajone nuo 1995 m. padidėjo 

3 kartus, tačiau pagal statybos darbų apimčių augimą Ukmergės rajonas buvo priešpaskutinis 
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apskrityje ir lenkė tik Šalčininkų rajoną. Tai lėmė vis dar vangiai vykstančios statybos rajone, 

nedidelės apimties statybos darbai, į kitus šalies miestus išvykstantys dirbti statybininkai, taip 

pat ir tai, kad rajono statybos įmonės didžiąją dalį darbų atlieka didžiuosiuose šalies 

miestuose. 

2.11 pav. Ukmergės rajono statybos darbų apimtys 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

Per metus pastatomų butų skaičius Ukmergės rajone nėra stabilus – 1996–2006 m. šis 

skaičius kito nuo 16 iki 32 butų per metus. Beveik visi pastatomi butai Ukmergės rajone yra 

butai 1-2 butų namuose. Per 2005-2006 m. rajone žymiai išaugo negyvenamų pastatų statyba 

ir stipriai pranoko pastatomų butų skaičių (žr. 2.8 lentelę). Tai rodo, kad pastaruoju metu 

Ukmergės rajone vyrauja negyvenamosios paskirties pastatų statyba, todėl galima teigti, kad 

statybų sektoriaus augimą rajone pastaraisiais metais lėmė verslo, pramonės, gamybos, žemės 

ūkio plėtra. 

 

2.8 lentelė. Ukmergės r. pastatytų butų ir negyvenamų pastatų skaičius 

Metai Pastatyta butų 
Pastatyta butų 1-2 butų 

namuose 

Pastatyta naujų 

negyvenamų pastatų 

1996 25 25 - 

1997 29 29 6 

1998 32 31 11 

1999 20 14 8 

2000 30 30 12 

2001 29 29 5 

2002 28 28 17 

2003 16 16 6 

2004 31 27 8 

2005 16 16 58 

2006 30 30 46 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 
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Nors Ukmergės rajone jaučiamas bendras ekonominis pakilimas, tačiau kaimo 

vietovėse vis dar vyrauja ekonominis sąstingis. Fokus grupių interviu metu kalbinti kaimo 

gyventojai mažai išvystytos kaimo gerovės priežastimis įvardijo investicijų į kaimą stoką, 

kvalifikuotos darbo jėgos kaime trūkumą, prastai išplėtotą šiuolaikinių ryšio priemonių 

(interneto, mobilaus ryšio) tinklą, susisiekimo, ypač žiemos metu, problemas. 

 

Prekyba ir paslaugos  

Prekybos sektorius Ukmergės rajone yra geriausiai išvystytas, kadangi daugiausiai 

rajone veikiančių ūkio subjektų užsiima didmenine ir mažmenine prekyba (tai atitinka bendras 

tendencijas tiek Vilniaus apskrityje, tiek visoje šalyje). Mažmeninės prekybos, įskaitant 

variklinių transporto priemonių prekybą, įmonių parduotuvių skaičius 2005 m. buvo 239 vnt. 

Mažmeninės prekybos įmonių apyvarta 2005 m. buvo 185,7 mln. Lt (be PVM), ir šiuo 

rodikliu Ukmergės rajonas nusileido tik Vilniaus miesto savivaldybei. Lyginant su 2002 m. 

mažmeninės prekybos įmonių apyvarta išaugo 46 proc. Nepaisant apyvartos didėjimo, 

parduotuvių metinė apyvarta vienam gyventojui beveik 2 kartus atsilieka nuo šalies ir net 5 

kartus nuo apskrities vidurkių (žr. 2.9 lentelę).  

 

2.9 lentelė. Paslaugų sektorius (2005 m.) 

 Parduotuvių 

skaičius 1000-iui 

gyventojų (vnt.) 

Parduotuvių 

metinė apyvarta 1-

am gyventojui (Lt) 

Maitinimo įstaigų 

skaičius 1000-iui 

gyventojų (vnt.) 

Maitinimo įstaigų 

metinė apyvarta 

1-am gyventojui (Lt) 

Ukmergės rajonas 5,1 2014 0,4 44 

Vilniaus apskritis 4,7 10453 1,2 419 

Lietuvos Respublika 5,1 3948 0,4 222 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

Rajone vis labiau įsitvirtina didžiųjų prekybos centrų tinklas, dėl kurių didėja 

prekybos salių plotas. Tokiu būdu iš rinkos pamažu išstumiamos mažosios parduotuvės. 

Kaimo vietovėse prekybos paslaugas teikia nedidelės kaimo parduotuvėlės ir mobiliosios 

parduotuvės. 

Restoranų, barų ir maitinimo įmonių ir vietų jose skaičius rajone nekinta, tačiau šių 

įmonių prekybos apyvarta ženkliai didėja. Šių įmonių metinė apyvarta 2005 m. buvo 2,1 mln. 

Lt (be PVM)., lyginant su 2002 m. šis rodiklis išaugo 40 proc. Toks apyvartos padidėjimas 

susijęs su ekonomikos augimu Lietuvoje, infliacija bei augančiomis prekių ir paslaugų 

kainomis. Nepaisant maitinimo įstaigų apyvartos augimo, šių įstaigų metinė apyvarta vienam 

gyventojui 5 kartus atsilieka nuo šalies ir beveik 10 kartų nuo apskrities vidurkių (žr. 2.9 

lentelę). 
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Prekybos tinklas Ukmergės rajone yra išvystytas pakankamai gerai (pagal 1000-iui 

gyventojų tenkančių parduotuvių ir maitinimo įstaigų skaičių rajono situacija atitinka bendrą 

visos šalies situaciją (žr. 2.9 lentelę), tačiau veikia daugiausiai mažesnio ploto, su nedidele 

apyvarta parduotuvės. Prekybos plėtrą rajone stabdo nedidelė vartotojų rinka, maža perkamoji 

gyventojų galia, mažesnių miestų ir miestelių gyvenimo būdas (valgoma namuose, vartojami 

savi maisto produktai, savo žemės sklypuose auginamos daržovės ir t. t.). 

Rajone kasmet nežymiai didėja paslaugų teikėjų, įmonių ir asmenų, išsiėmusių verslo 

liudijimus, skaičius: 2001 m. – 257, 2003 m. – 267, 2005 m. – 288. Pagal veiklos rūšis 

pastebima mažėjimo tendencija šiose srityse: asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisyme, 

kompiuterių ir su jais susijusioje veikloje. Didėjimo tendencija pastebima šiose srityse: 

nekilnojamojo turto operacijose; mašinų, įrenginių ir asmeninių reikmenų nuomoje; sveikatos 

priežiūros ir socialinio darbo veikloje. Rajone įvairias paslaugas teikia daugiausia fiziniai 

asmenys, įsigiję verslo liudijimus paslaugoms teikti (61 proc. visų paslaugas teikiančių 

subjektų). 

2.10 lentelė. Paslaugų įmonės Ukmergės rajone 

Įmonių ir asmenų, išsiėmusių verslo 

liudijimus, veiklos rūšis 
2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas 30 30 26 28 24 

Nekilnojamo turto operacijos 5 7 8 12 15 

Mašinų, įrenginių ir asmeninių reikmenų nuoma 5 4 10 10 13 

Kompiuteriai ir su jais susijusia veikla 16 14 9 4 5 

Kita verslo veikla 29 32 40 39 43 

Švietimas 12 12 10 10 12 

Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla 38 43 48 47 49 

Nuotekų ir atliekų šalinimas, sanitarinių sąlygų 

užtikrinimas 

1 1 1 1 1 

Poilsio organizavimas, kultūrinė ir sportinė 

veikla 

8 8 10 14 12 

Kita aptarnavimo veikla 113 112 105 98 114 

Iš viso: 257 263 267 263 288 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

Atlikus rajono gyventojų poreikių tyrimą, paaiškėjo, jog kaimo vietovėse trūksta 

įvairių paslaugų: kirpyklų, avalynės taisyklų, pirčių, aplinkos tvarkymo ir kitų paslaugų. 

Daugelis paslaugų kaime išnyko dėl paslaugų sektoriaus telkimosi rajono centre.  

 

Turizmas 

Ukmergės rajonas turistiniu požiūriu yra patrauklus, be to, patogioje geografinėje 

padėtyje: rajonas yra netoli didžiųjų šalies miestų, yra lengvai pasiekiamas, turi daug ir įvairių 

gamtinių išteklių, yra daug kultūros vertybių ir objektų (Ukmergės miesto senamiestis, 23 

dvarai, 13 piliakalnių, 3 muziejai, bažnyčios, mitologiniai akmenys, istorinių įvykių vietos ir 
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kt.), vyksta įvairūs tradiciniai renginiai (apie 10 tradicinių kasmetinių renginių bei kiti 

renginiai), teikiamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, yra parengtas turistinis 

maršrutas pėsčiomis, dviračiais ar automobiliais (Ukmergė-Šventosios pakrantės-Vepriai-

Deltuva-Ukmergė). 

Nakvynės paslaugas rajone teikia 1 viešbutis ir 9 kaimo turizmo sodybos. Statistikos 

departamento duomenimis, 2005 m. nakvynės paslaugas teikiančių įstaigų paslaugomis 

pasinaudojo apie 600 rajono svečių, jiems buvo suteikta apie 1300 nakvynių, vadinasi, vienas 

rajono svečias rajone svečiuodavosi šiek tiek daugiau nei 2 dienas.  

Kulinarinis paveldas yra viena iš turizmo vystymo rajone galimybių. 3 rajono įmonės 

jau yra priskirtos kulinarinio paveldo įstaigoms – tai Kurėnų užeiga, įsikūrusi prie Kurėnų 

ežero, UAB „Geras skonis“ ir Petronių kaimo amatų namai, garsėjantys sūrių gamyba. 

Petronių kaimo amatų namus kaip itin sėkmingą kaimo moterų verslo pavyzdį dažnai aplanko 

įvairios vyriausybinės, užsienio svečių delegacijos, taip pat kitų Lietuvos rajonų 

bendruomenės, gyventojai. Rajone taip pat veikia 3 picerijos, 6 kavinės, 1 restoranas-baras. 

Ukmergės rajonas turi puikias sąlygas vystyti kaimo turizmą, nes vietovės abipus 

Šventosios upės įvardijamos kaip didelio turizmo-rekreacijos potencialo arealai, tačiau šių 

vietų privalumai dar nėra pakankamai išnaudojami. Gyventojai neskuba imtis šio verslo dėl 

apyvartinių lėšų trūkumo ir kitų priežasčių. Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame 

plane nurodoma, kad pagrindiniai šiuo metu vykdomo kaimo turizmo verslo Ukmergės rajone 

trūkumai yra: 

• didelis veiklos sezoniškumas (visos kaimo turizmo sodybos poilsiautojus priima tik 

sezono metu); 

• nedidelė žemesnio lygio paslaugas teikiančių kaimo turizmo sodybų pasiūla; 

• kaimo turizmo sodybose trūksta išskirtinių paslaugų, neorganizuojamos pažintinės 

kelionės po rajono teritoriją; 

• trūksta informacijos apie veikiančias kaimo turizmo sodybas bei kaimo turizmo 

galimybes. 

Istorinio bei kultūros paveldo objektų išsaugojimas, rekreacinio patrauklumo 

formavimas ir turizmo plėtra yra vienas iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 

kapitalo investicijų programos 2005-2007 m. uždavinių. Didesnių ir mažesnių gyvenviečių 

savitumas ir išskirtinumas kitų šalies vietovių atžvilgiu, archeologijos, istorijos, dailės ir 

gamtos paminklai dar nėra plačiai panaudojami, vystant turizmo verslą rajone. Pagal 

investicijų programą, planuojama parengti dokumentaciją Šventosios upės vandens maršruto 
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įrengimui, atnaujinti bei turizmo reikmėms pritaikyti pirmojo šalies prezidento A. Smetonos 

dvarą Užugiryje, taipogi Pabaisko mūšio lauką. 

Esami Ukmergės rajono privalumai turėtų užtikrinti pakankamus vietinių ir užsienio 

turistų srautus ateityje, tačiau tam reikia sukurti gerą turizmo infrastruktūrą, pasiūlyti 

patrauklias paslaugas ir pramogas. Pagrindiniai rajono turizmo infrastruktūros trūkumai yra: 

neįkurtas turizmo informacijos centras, neišplėtotas kempingų tinklas, trūksta informacijos 

apie turizmo galimybes, lankytinus objektus bei turizmo maršrutus, įvairių pramogų 

trūkumas, reikalingos didelės investicijos į turizmo infrastruktūros plėtrą. 

 

Investicijos 

Tiesioginės užsienio investicijos Ukmergės rajone kasmet vis didėja, tačiau pagal 

vienam gyventojui tenkančią tiesioginių užsienio investicijų dalį rajonas 12 kartų atsilieka 

nuo šalies vidurkio (žr. 2.11 lentelę). Vienam rajono gyventojui 2006 m. teko 707 Lt 

tiesioginių užsienio investicijų. 

 

2.11 lentelė. Investicijos Ukmergės rajone 2002–2006 m. 

 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 

Tiesioginės užsienio investicijos (mln. Lt) 15,3 20,1 25,6 29,2 32,7 

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui (Lt) 

319 
(šalyje 

3808) 

422 
(šalyje 

3976) 

542 
(šalyje 

4727) 

624 
(šalyje 

7022) 

707 
(šalyje 

8501) 

Materialinės investicijos (mln. Lt) 41,0 36,9 69,0 53,4 
Nėra 

duomenų 

Materialinės investicijos vienam 

gyventojui (Lt) 

851 
(šalyje 

2342) 

771 

(šalyje 

2512) 

1455 

(šalyje 

3523) 

1135 
(šalyje 

3830) 

Nėra 

duomenų 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

Tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas į Ukmergės rajoną yra vienas iš 

svarbiausių faktorių, lemiančių rajono ekonominį augimą ir jo plėtrą. Investicijų didėjimą 

rajone lėmė auganti šalies ekonomika, gerėjanti ekonominė situacija bei investicinė aplinka 

rajone, palanki geografinė Ukmergės rajono padėtis, vystoma pramonė. Tačiau yra ir keletas 

veiksnių, kurie gali trukdyti investicijų augimui – tai rajono, kaip mažos rinkos, 

nepatrauklumas, nedidelis rinkos talpumas, maža gyventojų perkamoji galia ir nedidelės 

pajamos, didžiųjų šalies miestų konkurencija. 

Materialinių investicijų dydis rajone kasmet svyruoja tai stipriai padidėdamas, tai 

sumažėdamas. Vienam rajono gyventojui 2005 m. teko 1 135 Lt materialinių investicijų, o tai 

3,4 karto mažiau už šalies vidurkį.  
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Savivaldybės disponuojami finansiniai ištekliai svarbiausiems infrastruktūriniams 

projektams įgyvendinti yra riboti. Tuo tarpu egzistuojančios užsienio fondų ir privataus 

kapitalo pritraukimo galimybės išnaudojamos nepakankamai: sisteminga informacija apie 

tokias galimybes nėra renkama, trūksta projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimų. 

Projektams inicijuoti dažnai pritrūksta sutarimo ir bendradarbiavimo tarp valdžios, 

visuomenės ir verslo atstovų.  

 

Nedarbas 

Nedarbas Ukmergės rajone turi tendenciją kasmet mažėti, tačiau vis dar išlieka 

didesnis nei vidutiniškai šalyje ir apskrityje (žr. 2.12 lentelę). Kasmet mažėja įdarbinamų 

žmonių skaičius, tačiau kartu mažėja ir užregistruojamų bedarbių skaičius: 2006 m. buvo 

įdarbinti 1 296 žmonės (2003 m. – 2 215); 2006 m. užregistruota apie 1 200 bedarbių (2003 

m. – apie 2 800). 

2.12 lentelė. Nedarbas 

 
Metai 

Registruotų bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis (proc.) 

Ukmergės rajonas 
2004 8,6 

2005 6,1 

2006 4,3 

Vilniaus apskritis 

2004 5,2 

2005 3,9 

2006 2,9 

Lietuvos Respublika 

2004 6,8 

2005 4,8 

2006 3,4 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

Lyginant kelių mėnesių nedarbo lygį seniūnijose pastebima, kad nedarbo lygio 

tendencijos seniūnijose mažai kinta: didžiausias nedarbas dažniausiai užregistruojamas 

Lyduokių, Pivonijos ir Taujėnų seniūnijose, mažiausias – Vidiškių, Šešuolių, Siesikų ir 

Veprių (žr. 2.12 pav.). 

 

2.12 pav. Nedarbo lygis Ukmergės rajono kaimo seniūnijose 
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Šaltinis:Ukmergės rajono darbo birža. 
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Ukmergės darbo biržos duomenimis, Ukmergės rajone 2007 m buvo registruoti 725 

bedarbiai, iš jų 52,8 proc. moterų, 47,2 proc. vyrų, 10,3 proc. jaunimo. Bendras bedarbių 

santykis su darbingo amžiaus gyventojais 2007 m. spalio mėnesio pabaigoje buvo 2,6 proc., iš 

jų jaunimo – 1,1 proc., vyrų – 2,4 proc., moterų – 2,8 proc.  

Nemaža dalis visų Ukmergės rajono bedarbių turi kvalifikaciją, tačiau neretai turima 

profesija yra nepaklausi darbo rinkoje. 2007 m. spalio mėn. 22,8 proc. bedarbių turėjo aukštąjį 

ir aukštesnįjį išsilavinimą, 37,9 proc. profesinį pasirengimą buvo įgiję profesinėje mokykloje 

arba darbo rinkos mokymo centre, 39,3 proc. bedarbių buvo nekvalifikuoti.  

Didžiausia darbo biržos užregistruojama darbo jėgos paklausa yra pramonės ir 

paslaugų sektoriuose: per 2006 m. pramonės sektoriuje užregistruota 42,5 proc. visų laisvų 

darbo vietų, paslaugų sektoriuje – 39,6 proc. Darbo pasiūloje mažiausiai registruojama darbo 

vietų specialistams su aukštuoju išsilavinimu. 

Fokus grupių interviu metu kalbinti kaimo gyventojai ir seniūnai pažymėjo, kad kaimo 

vietovėse sunku susirasti darbą, o dirbant toliau nuo namų iškyla susisiekimo problemos. Be 

to dažnoje darbovietėje už sunkų darbą mokamas mažas atlyginimas, todėl dirbti nėra 

naudinga. Buvo minėta ir tai, kad neretai kaimo bedarbiai nedirba dėl žalingų įpročių, 

drausminių problemų, nenoro dirbti. 

 

 

Gyventojų pajamos, pragyvenimo lygis  

Vidutinis mėnesinis rajono dirbančiųjų darbo užmokestis 2005 m. buvo 978 Lt, tai yra 

298 Lt (23 proc.) mažiau už šalies vidurkį ir 509 Lt (34 proc.) mažiau už apskrities vidurkį. 

1995–2005 m. rajone vidutinis darbo užmokestis nuolat didėjo, tačiau visą laiką buvo 

mažesnis tiek už šalies, tiek už apskrities vidurkį. 

 

2.13 pav. Vidutinio darbo užmokesčio kaita 

 
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 
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2005 m. Ukmergės rajono darbo biržos duomenimis, kas ketvirto rajono dirbančiojo 

ikimokestinis darbo užmokestis neviršija 600 Lt, beveik 39 proc. gauna 600–1 000 Lt, 28 

proc. gauna 1 000–2 000 Lt, o dideles pajamas, virš 2 000 Lt, gaunančių žmonių rajone yra tik 

8 proc. Šie skaičiai rodo, kad mažesnį nei vidutinį darbo užmokestį gauna net 64 proc. rajono 

dirbančiųjų.  

 

2.14 pav. Ikimokestinio darbo užmokesčio pasiskirstymas Ukmergės rajone 

 
Šaltinis:Ukmergės rajono darbo birža. 

 

 

Nedirbančiųjų pajamos yra ženkliai mažesnės. 2006 m. vidutinė bedarbio pašalpa 

rajone sudarė 356,57 Lt. 

Ypatingai sunki yra kaimo žmonių finansinė padėtis. Mažos šeimos pajamos verčia 

kaimo gyventojus verstis natūriniu ūkininkavimu ir tokiu būdu papildyti šeimos biudžetą, 

pasirūpinti būtiniausiais maisto produktais.  

 

 

APIBENDRINIMAS 

• Rajono ūkių struktūroje vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkiai. 

• Registruotų ūkininkų skaičius nuolat auga. 

• Didžioji dalis rajono ūkių yra mišrios specializacijos, t. y. verčiasi tiek gyvulininkyste, 

tiek augalininkyste. 

• Rajono grūdinių kultūrų derlingumas yra didžiausias visoje Vilniaus apskrityje. 

• Pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių rajonas yra vienas pirmųjų apskrityje. 

• Rajono pramonės sektorius yra gana gerai išvystytas ir turi tendenciją augti. 

• Rajone dominuoja mikroįmonės, turinčios iki 9 darbuotojų. 

• Tarp svarbiausių rajono pramonės gaminių dominuoja tekstilės, metalo dirbinių, 

medienos, maisto pramonės produkcija. 

• Statybos sektorius rajone plečiasi. 

• Rajone vyrauja negyvenamosios paskirties pastatų statyba. 
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• Kaimo vietovėse vis dar vyrauja ekonominis sąstingis. 

• Geriausiai rajone yra išvystytas prekybos sektorius. 

• Prekybos apimtys rajone yra mažos lyginant su šalies ir apskrities vidurkiais. 

• Rajonas turi didelį turistinį-rekreacinį potencialą. 

• Rajonas turi puikias sąlygas vystyti kaimo turizmą. 

• Tiesioginės užsienio investicijos rajone kasmet auga, tačiau materialinės investicijos 

nėra stabilios. 

• Nedarbas rajone turi tendenciją mažėti. 

• Vidutinis rajono dirbančiųjų darbo užmokestis per mėnesį yra mažesnis nei 

vidutiniškai šalyje ar apskrityje. 

 

 

 

2.2.3. INFRASTRUKTŪRA IR APLINKOS APSAUGA 

 

Keliai ir transportas 

Transporto infrastruktūra yra svarbi Ukmergės rajono ekonominės ir socialinės 

infrastruktūros dalis. Ukmergės rajonas turi gerai išvystytą valstybinių kelių tinklą, kuriam 

priklauso ir dalis svarbios tarptautinės reikšmės magistralės Vilnius-Ryga-Talinas. Palankios 

tranzito sąlygos atveria nemažai galimybių rajono miesteliams, potencialiai galintiems 

pretenduoti į būsimus logistikos centrus. 

2005 m. Statistikos departamento duomenimis, iš viso Ukmergės rajone yra 460 km 

valstybinės reikšmės kelių ir 1525 km vietinės reikšmės kelių. Valstybinės reikšmės keliai 

apima magistralinius, krašto ir rajoninius kelius, kuriais vyksta tarptautinis, tranzitinis, 

turistinis ir vietinis intensyvus transporto priemonių eismas. Vietinės reikšmės keliai 

naudojami vietiniam susisiekimui. Pagrindiniai keliai, sudarantys Ukmergės rajono teritorijos 

kelių fondą, yra šie: 

• dvi europinės magistralės: 

➢ E262 (Kaunas–Utena–Daugpilis–Rezekne–Ostravas); 

➢ E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga–Klaipėda); 

• du magistraliniai keliai: 

➢ A2 (Vilnius–Panevėžys); 

➢ A6 (Kaunas–Zarasai–Daugpilis); 

• keturi krašto keliai: 

➢ 115 (Ukmergė–Molėtai); 

➢ 120 (Radiškis–Anykščiai–Rokiškis); 
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➢ 145 (Kėdainiai–Šėta–Ukmergė); 

➢ 174 (Ukmergė–Raguva–Nevėžis); 

• rajoniniai keliai. 

Intensyviausias eismas rajone vyksta magistraliniais keliais A2, A6 ir krašto keliais 

120, 145. 

Visi rajoną kertantys valstybinės reikšmės keliai yra su kelio danga, tačiau, pagal 2005 

m. Statistikos departamento pateikiamus duomenis, 27,6 proc. rajone esančių valstybinių 

kelių yra neasfaltuoti. Vietinių kelių, sudarančių didžiausią kelių tinklo dalį, ypatingai kaimo 

vietovėse, būklė yra prastesnė: tik 11,5 proc. (176 km) vietinių kelių yra asfaltuoti, 74,1 proc. 

(1130 km) su žvyro danga, likę 14,4 proc. (219 km) gruntiniai. 

 

2.13 lentelė. Keleivių vežimas autobusais Ukmergės rajone 

Metai 
Maršrutų 

skaičius 

Pervežta 

keleivių (mln.) 

Vidutiniškai vienam gyventojui tenka kelionių autobusu 

Ukmergės rajone Vilniaus apskrityje Lietuvos Respublikoje 

2000 37 2,8 57,4 104,1 61,0 

2001 34 2,8 57,7 101,2 52,3 

2002 34 2,6 53,9 106,4 52,5 

2003 34 2,6 54,3 113,3 56,3 

2004 34 2,5 52,5 118,5 58,0 

2005 34 2,4 50,7 130,5 63,7 

2006 34 2,3 49,3 142,6 68,4 

Šaltinis:  Statistikos departamentas prie LRV. 
 

 

Pastaraisiais metais rajone pastebima naudojimosi viešuoju autobusų transportu 

mažėjimo tendencija. Iki 2006 m. rajone buvo 34 autobusų maršrutai. Autobusais Ukmergės 

rajone kasmet naudojasi vis mažiau keleivių, taip pat mažėja ir vienam rajono gyventojui 

tenkančių kelionių autobusu skaičius, tuo tarpu pastarasis rodiklis šalies ir apskrities mastu 

kasmet didėja (žr. 2.13 lentelę). Susisiekimo paslaugas rajone pagrinde teikia AB „Ukmergės 

autobusų parkas“. Reisų metu autobusai stoja ir tarpinėse kaimų stotelėse. Pastebėtina, kad 

dauguma reisų vykdomi tik darbo dienomis, kai kurie tik kelis kartus per savaitę. 

 

Ryšiai, telekomunikacija 

Pagrindinis fiksuoto ryšio paslaugų tiekėjas Ukmergės rajone yra AB „TEO LT“. 

Rajone pastebimos mažėjančio fiksuoto ryšio abonentų skaičiaus tendencijos. Remiantis TNS 

Gallup tyrimo duomenimis, 2005 m. Ukmergės mieste fiksuotu ryšiu naudojosi 37,51 proc., 

likusioje rajono dalyje – 36,54 proc. visų apklaustų gyventojų. Lyginant su 2004 m., 

besinaudojančių fiksuotu ryšiu Ukmergės mieste mažėjo, tačiau likusioje rajono dalyje 

daugėjo. Fiksuoto ryšio mažėjimas daugiausiai siejamas su išplėtotomis mobiliojo ryšio 
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paslaugomis. Apie ketvirtadalis kaimo gyventojų neturi nei fiksuoto, nei mobilaus telefoninio 

ryšio. 

 

2.14 lentelė. Gyventojų, kurie naudojasi ryšio ir telekomunikacijų paslaugomis, procentas 

Naudojamos paslaugos 
Ukmergės miestas Ukmergės rajonas Lietuva 

2004 m. 2005 m. 2004 m. 2005 m. 2004 m. 2005 m. 

Kabelinė TV 15,56 23,03 0,00 0,45 31,98 31,86 

Mobilus ryšys 64,44 79,20 60,19 53,31 67,39 74,19 

Fiksuotas ryšys 51,11 37,51 25,24 36,54 39,64 38,11 

Nesinaudoja nei viena iš šių paslaugų 11,11 6,20 25,24 24,31 16,15 12,90 

Šaltinis: TNS Gallup tyrimo duomenys. 

 

Mobilaus telefono ryšio paslaugos yra vienos populiariausių Ukmergės rajone: 2005 

m. juo naudojosi 79,2 proc. miesto ir 53,31 proc. rajono gyventojų. Viešojo mobilaus ryšio 

paslaugas Ukmergės rajone teikia 3 operatoriai (UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir 

UAB „Tele2“) ir 4 paslaugų teikėjai, neturintys savo tinklo (UAB „Eurocom“, UAB 

„Luracijos telekomunikacijos“, UAB „Teledema“, UAB „Norfos mažmena“). Didėjant 

konkurencijai, diegiamos vis modernesnės technologijos bei keliama paslaugų kokybė. 

Ukmergės rajone radijo ir televizijos laidų transliavimo paslaugas teikia AB „Lietuvos 

radijo ir televizijos centras“. Taip pat rajone veikia regioninė televizija UAB „Ukmergės 

televizija“, kuri teikia kabelinės televizijos transliavimo paslaugas. Kabeline televizija 

naudojasi daugiausia Ukmergės miesto gyventojai. 

Pašto paslaugų sklaida apima visą Ukmergės rajoną. AB „Lietuvos paštas“ 

universaliąsias pašto paslaugas rajone teikia 21 pašto skyrius, kurie išsidėstę svarbesniuose 

rajono centruose. Pašto skyriai teikia pašto siuntų gabenimo, spaudos prenumeratos, 

mokesčių, įmokų priėmimo bei išmokų išmokėjimo, pašto perlaidų ir kitas paslaugas. 

Ukmergės rajono savivaldybės strateginiame plane nurodoma, kad interneto 

infrastruktūra Ukmergės rajone išplėtota pakankamai gerai. Plačiajuostis 144 kbps ir didesnės 

spartos ryšys apima didžiąją dalį rajono teritorijos, rajono gyventojai naudojasi tokiomis 

technologijomis kaip kabelinės televizijos tinklai, vietiniai tinklai, bevielio ryšio linijos, DSL, 

optinis kabelis, kitos technologijos. Pagal namų ūkių, turinčių kompiuterį, skaičių Ukmergės 

miestas viršija Lietuvos vidurkį, tačiau likusi rajono dalis stipriai atsilieka: 2005 m. 

duomenimis, Ukmergės mieste kompiuterius turi 32,91 proc. visų namų ūkių, Ukmergės 

rajone – 17,08 proc., šalyje – 31,10 proc. 

Šiuo metu rajone veikia 9 viešojo interneto centrai Deltuvoje, Jakutiškiuose, 

Lyduokiuose, Siesikuose, Šventupėje, Taujėnuose, Ukmergėje, Vepriuose, Žemaitkiemyje. 

2007 m. Ukmergės rajono gyventojams turėtų duris atverti dar 9 viešieji interneto prieigos 



 55 

taškai (toliau VIPT) kaimiškosiose vietovėse, kur bus suteikta galimybė nemokamai naudotis 

internetu. Šie centrai bus atidaryti Antakalnio, Liaušių, Babelių, Rečionių kaimuose, 

Dainavoje, Pabaiske, Pašilėje, Vidiškiuose ir Želvoje. VIPT steigiami LR Vidaus reikalų 

ministerijos, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Viešųjų interneto 

prieigos taškų tinklo plėtra“. Galima pasidžiaugti, kad Ukmergės rajonas aktyviai dalyvauja 

šiame projekte. 

Vis dėlto lieka neišspręsta pagrindinė problema: kaimo žmonių kompiuterinis 

raštingumas yra nepakankamas, tik nedidelė dalis moka naudotis kompiuteriu ir internetu. Be 

to, kaimo vietovėse interneto ryšio skvarba yra gana žema, telekomunikacijų ryšys – labai 

brangus, nes jo tiekėjams nėra naudinga investuoti į kaimą, kur investicijos neatsiperka taip 

greitai kaip mieste.  

 

Atliekų tvarkymas, ekologija 

Ukmergės rajonas pasižymi gana švariu, mažai užterštu oru, nes bendras išmetamų 

medžiagų kiekis yra daug mažesnis lyginant su šalies ir apskrities vidurkiais. 2005 m. rajone 

buvo išmestos 399,9 tonos teršalų, tai sudarė 0,45 proc. visų šalyje išmestų teršalų kiekio ir 

3,8 proc. visų apskrityje išmestų teršalų kiekio. Kietosios išmetamosios medžiagos Ukmergės 

rajone sudarė 11,2 proc. visų išmetamų medžiagų, likusią išmetamų medžiagų dalį (88,8 

proc.) sudarė dujinės ir skystosios medžiagos. 2005 m. kietųjų teršalų emisija vidutiniškai 1 

km2 buvo 2,3 karto mažesnė už šalies ir 1,5 karto mažesnė už apskrities vidurkį, dujinių ir 

skystųjų teršalų emisija vidutiniškai 1 km2 buvo 5 kartus mažesnė už šalies ir 4 kartus 

mažesnė už apskrities vidurkį. Pastaraisiais metais Ukmergės rajone pastebimas bendras į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažėjimas, kuris labai glaudžiai susijęs su dujinių ir 

skystųjų išmetamų medžiagų kiekio mažinimu rajone (žr. 2.15 pav.). 

 

2.15 pav. Teršalų išmetimas į atmosferą Ukmergės rajone 

 
Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas prie LRV. 
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Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje yra 21 buitinių atliekų sąvartynas, iš kurių 

20 yra seniūnijose. Tačiau atliekų tvarkymo kultūra dar nėra pakankama. Tai lemia menkas 

gyventojų išprusimas ekologijos klausimais, sąmoningumo stoka. 

2002 m. pabaigoje pradėtas įgyvendinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo sistemos 

sukūrimo projektas, kuris planuojamas baigti 2010 m. Projektas 50 proc. finansuojamas ISPA 

fondo lėšomis. Pagrindinis projekto tikslas – sukurti modernią atliekų tvarkymo sistemą, 

atitinkančią Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos reikalavimus. Pertvarkant Vilniaus 

apskrities atliekų tvarkymo sistemą, uždaromi ir sutvarkomi mažieji sąvartynai, vietoje jų 

įdiegiant atliekų surinkimo iš gyventojų paslaugą. 

Ukmergės savivaldybės duomenimis, 2007 m. rugsėjo mėnesį Ukmergės mieste 

pradėti statyti pirmieji konteineriai antrinėms žaliavoms surinkti. Mieste planuojama pastatyti 

41 komplektą, naujai įrengtose konteinerių aikštelėse seniūnijose bus pastatyta 19 tokių 

komplektų. Komplektą sudaro trys konteineriai: po vieną stiklui, popieriui ir plastmasei. 

Seniūnijų seniūnai pripažįsta, kad atliekų surinkimo aikštelių rajone trūksta. Jų bus įrengta 

papildomai savivaldybės lėšomis. Savivaldybė planuoja 2008 metais gauti dar 120 

konteinerių antrinėms žaliavoms surinkti. 

Centralizuotos konteinerinės sistemos įdiegimas leis sumažinti gamtos teršimą 

buitinėmis atliekomis, be to, suteiks kaimo gyventojams patogesnę šiukšlių tvarkymo sistemą. 

Atliekų tvarkymo projektą įgyvendina privati bendrovė UAB „Ukmergės versmė“. 

 

Vandentiekis, vandenvala, šiluma 

Ukmergės rajone jau keletą metų iš eilės yra sunaudojamas stabilus kiekis vandens. 

Kadangi ne visas paimtas vanduo yra sunaudojamas, rajone mažinamas paimamo vandens 

kiekis (žr. 2.16 pav.). Vidutiniškai 98 proc. viso paimto ir sunaudoto vandens yra požeminis. 

 

2.16 pav. Paimta ir sunaudota vandens Ukmergės rajone 1998–2005 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 



 57 

Statistikos departamento duomenimis, per 2005 m. Ukmergės rajone buvo paimta 1431 

tūkst. m3 vandens, o sunaudota 998 tūkst. m3 (70 proc. viso paimto vandens kiekio). 

Daugiausiai vandens 2005 m. buvo sunaudota ūkio ir buities reikmėms (675 tūkst. m3 per 

metus), žymiai mažesnė dalis sunaudota energetikos reikmėms (208 tūkst. m3 per metus) bei 

pramonės reikmėms (115 tūkst. m3 per metus) (žr. 2.17 pav.). 

 

2.17 pav. Vandens sunaudojimas pagal reikmes Ukmergės rajone 1997–2005 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

Rajone veikia 2 valstybės finansuojamos vandens tiekimo įmonės, 32 vandenvietės. 

Ukmergės rajono vandentvarkos ūkis įrengtas prieš daugelį metų ir yra apgailėtinos būklės, 

neatitinka šiandienos reikalavimų. Šį ūkį prižiūrinti ir eksploatuojanti UAB „Ukmergės 

vandenys“ savo lėšomis neišgali atlikti renovacijos, todėl savivaldybė ruošia atitinkamus 

projektus ir stengiasi pasinaudoti SAPARD parama kaimo infrastruktūrai gerinti. 

Vandentvarkos ūkio renovacijos darbai jau yra atlikti Želvos, Deltuvos ir Siesikų 

miesteliuose. Ukmergės rajono savivaldybės duomenimis, savivaldybė yra parengusi ir 

atitinkamoms institucijoms pateikusi paraiškas paramai iš ES struktūrinių fondų gauti 

Rečionių ir Žemaitkiemio gyvenviečių vandentvarkos ūkių renovacijai. 

Viešai tiekiamą geriamąjį vandenį iš vandentiekio skirstomojo tinklo vartoja 75 proc. 

rajono gyventojų. Virš 10 tūkst. (apie 50 proc.) kaimo gyventojų naudoja šachtinių šulinių 

vandenį. Dėl žmogaus ūkinės veiklos šulinių vanduo ne visada yra tinkamas maisto gamybai. 

Atlikti tyrimai rodo, kad apie 50 proc. šulinių vanduo neatitinka reikalavimų dėl padidinto 

azoto junginių kiekio ir yra pavojingas žmonių gyvybei. Vandens kokybės gerinimo įrenginiai 

yra Želvos, Siesikų, Deltuvos miesteliuose ir Ukmergės miesto vandenvietėse.  

Valstybinio statistikos departamento duomenimis, 2003–2005 m. rajone buvo 

išleidžiama apie 1 617 tūkst. m3 nuotekų per metus. Per šį trejų metų laikotarpį beveik visos 

(99,4 proc.) išleidžiamos nuotekos buvo išvalytos iki didžiausios leistinos teršalų normos. Prie 

centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos prisijungę 49 proc. rajono gyventojų, iš jų kaimo 

gyvenvietėse tik 18,4 proc. Virš 80 proc. kaimo gyventojų naudojasi lauko tualetais.  
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Šaltuoju metų laiku centralizuotai šildymas tiekiamas tik 4 kaimo vietovėse: 

Dainavoje, Jasiuliškyje, Šventupėje, Statikuose. Iš viso centralizuotu šildymu naudojasi tik 10 

proc. kaimo gyventojų. Likusieji 90 proc. savo būstą šildo patys, daugiausiai kietuoju kuru.  

 

APIBENDRINIMAS: 

• Rajonas turi gerai išvystytą valstybinių kelių tinklą. 

• 27,6 proc. rajone esančių valstybinių kelių yra neasfaltuoti, tik 11,5 proc. vietinių 

kelių yra asfaltuoti. 

• Pastaraisiais metais rajone pastebima naudojimosi viešuoju autobusų transportu 

mažėjimo tendencija. 

• Šiuo metu rajone veikia devyni viešojo interneto centrai, o 2007 m. turėtų atsirasti dar 

devyni tokie centrai. 

• Rajonas pasižymi gana švariu, mažai užterštu oru. 

• Rajone pradėti statyti antrinės žaliavos surinkimo konteineriai. 

• Rajone mažinamas paimamo vandens kiekis. 

• Daugiausiai vandens sunaudojama ūkio ir buities reikmėms. 

• Didelė dalis rajono vandentvarkos ūkio yra pasenusi ir neatitinka šiandieninių 

reikalavimų. 

 

 

2.2.4. VIEŠOSIOS PASLAUGOS  

 

Socialinės paslaugos 

Rajono socialinės paramos sektorius yra gana gerai išplėtotas, tačiau Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 metų veiklos ataskaitoje nurodoma, kad rajone 

trūksta socialines, psichologines paslaugas teikiančių kvalifikuotų darbuotojų ir įstaigų; 

nepakankamai išnaudojamos galimybės socialinių projektų rengimui, aktyvinant 

nevyriausybinių organizacijų veiklą; pasigendama jau veikiančių organizacijų veiksmų 

tarpusavio koordinavimo. 

Savivaldybės teikiama socialinė parama susideda iš dviejų dalių: piniginės socialinės 

paramos ir socialinių paslaugų. Palyginti su piniginės socialinės paramos sistema, šiuo metu 

socialinių paslaugų sistema aprėpia kur kas mažesnį asmenų ratą. 2006 m. socialines pašalpas 

gavo 565 šeimos. Lyginant su 2005 m. socialinių pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo 38 proc. 

Sumažėjimas siejamas su gyventojų turto deklaravimu, sumažėjusiu nedarbo lygiu, 

minimalios algos ir pensijų padidėjimu. 
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Rajone teikiamos stacionarios ir nestacionarios socialinės paslaugos. Stacionarios 

socialinės paslaugos teikiamos pagyvenusiems žmonėms, vaikams iki 18 metų, žmonėms su 

negalia. 

Socialinių paslaugų įstaigos rajone: Jasiuliškių pensionatas (psichinę ir proto negalią 

turintiems žmonėms) – 310 vietų; Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčios senelių namai (seniems 

ir neįgaliems žmonėms) – 34 vietos; Želvos parapijos katalikiški senelių namai (seniems ir 

neįgaliems žmonėms) – 15 vietų; vaikų globos namai – 110 vietų; specialioji internatinė 

mokykla – 30 vietų. 

Nestacionarias socialines paslaugas rajone teikia Ukmergės rajono nestacionarių 

socialinių paslaugų centras, specialiojo ugdymo centras „Vyturėlis“, Lietuvos žmonių su 

negalia sąjungos Ukmergės skyriaus „Socialinių paslaugų centras“, Lietuvos vaiko teisių 

apsaugos gynimo organizacijos „Gelbėkit vaikus“ Ukmergės skyriaus dienos centras, Želvos 

vaikų ir jaunimo centras, Raudonasis kryžius, Jasiuliškių pensionato užimtumo centras 

„Ąžuolas“, kaimo seniūnijose veikia Visuomeninės vaiko teisių apsaugos komisijos. Prie 

nestacionarių socialinių paslaugų centro yra invalidų bendrabutis. Ukmergės vaikų globos 

namuose ir VšĮ Ukmergės ligoninėje veikia laikino vaikų apgyvendinimo grupės. Socialinių 

paslaugų teikimu užsiima ir kai kurios bendruomenės – Jakutiškių bendruomenės „Vaikų 

dienos centras“ ir Valų bendruomenės „Gerumo mokyklėlė“. 

2003-2005 m. socialines paslaugas namuose gaudavo apie 130 asmenų per metus, 

tačiau 2006 m. pagalbos namuose paslaugos buvo teikiamos tik 69 asmenims ar šeimoms; iš 

jų 51 asmeniui, turinčiam negalią, 18 senyvo amžiaus asmenims ir vienai socialinės rizikos 

grupės šeimai. 

Labiausiai išryškėja kaimo vietovėse gyvenančių žmonių socialinės problemos, todėl, 

įgyvendinant Ukmergės rajono socialinių paslaugų plėtros strategiją 2005–2010 metams, 

kasmet didinamas socialinių darbuotojų skaičius: 2005 m. įsteigti 4 socialinių darbuotojų 

etatai, 2006 m. įsteigti dar 7 etatai, o 2007 m. pradžioje rajono seniūnijose darbą su socialinės 

rizikos šeimomis pradėjo 13 socialinių darbuotojų. 2006 m. pagalbos namuose paslaugas 

organizavo ir teikė socialinio darbo organizatorius, 6 lankomosios priežiūros darbuotojos, 4 

darbuotojos pagal Viešųjų darbų programą. 

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras teikia ir nakvynės paslaugas 

neturintiems gyvenamosios vietos socialinės rizikos asmenims. Nakvynės paslaugas 2006 m. 

gavo 10 asmenų – centro patalpose jie nakvojo nuo 44 iki 327 naktų. 

2006 m. socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo iki 462 šeimų (2005 m. tokių 

šeimų buvo 510). Šį sumažėjimą lėmė tai, kad daugelyje šeimų vaikai sulaukė pilnametystės, 
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tėvams neterminuotai apribota valdžia ir šeimose nebeliko nepilnamečių vaikų, įsiteisėjus 

Socialinės paramos įstatymui, atsirado galimybė daugelyje šeimų pagerinti gyvenimo sąlygas. 

Socialinės rizikos šeimose augančius vaikus lanko socialiniai darbuotojai, lopšelyje darželyje 

„Šilelis“ yra 2 savaitinės grupės, skirtos vaikams iš socialinės rizikos šeimų. 2006 m. 

Ukmergės rajone veikė 3 vaiko dienos centrai: 2 centrai veikė Deltuvos ir Jakutiškių kaimo 

bendruomenėse, 1 centras – LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Ukmergės skyriuje. 

Mažai arba beveik neteikiamos socialinės paslaugos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų 

asmenims. 

 

Sveikatos apsauga  

Rajono sveikatos apsaugos įstaigų tinklas yra išplėtotas, tačiau medicinos specialistų 

pasiūla vienam rajono gyventojui yra mažesnė nei šalies vidurkis. 

Ukmergės rajone pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Ukmergės 

sveikatos priežiūros centras ir 3 privačios įstaigos: UAB „Teragyda“, UAB „Laimutės šeimos 

gydytojo centras“ ir Stanislavos Žižienės terapinis kabinetas. VšĮ Ukmergės sveikatos 

priežiūros centro sudėtyje kaime veikia 7 ambulatorijos ir 19 bendruomenės sveikatos punktų. 

Antrinės sveikatos priežiūros paslaugas Ukmergės mieste teikia VšĮ Ukmergės 

ligoninė bei 8 privatūs gydytojų kabinetai ir įstaigos. Be to, mieste veikia 11 privačių 

odontologijos kabinetų, 13 vaistinių. Kaimo gyventojai vaistais aprūpinami per bendruomenės 

sveikatos punktus ir ambulatorijas. 

Lyginant rajono rodiklius su šalies ir Vilniaus apskrities rodikliais, gydytojų, 

odontologų ir slaugytojų 10 tūkst. rajono gyventojų tenka mažiau nei vidutiniškai šalyje ir 

apskrityje, o vaistininkų skaičius beveik dvigubai mažesnis nei šalies ir apskrities vidurkis. 

Mažiau rajono gyventojams tenka ir lovų gydymo įstaigose (žr. 2.15 lentelę). Reikia 

pastebėti, kad nuo 2001 m. rajone lovų skaičius sumažėjo trečdaliu (2001 m. – 366, 2005 m. 

– 235). 

 

2.15 lentelė. Gydytojai, odontologai, slaugytojai, lovų skaičius (10 tūkst. gyventojų); 2005 m. 

 
Gydytojų Odontologų Slaugytojų Vaistininkų Lovų 

Ukmergės rajonas 20,5 5,3 67,5 3,6 50,2 

Vilniaus apskritis 43,7 8,3 74,1 7,0 89,4 

Lietuvos Respublika 40,1 7,2 74,5 7,0 81,5 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

2005 m. vienas rajono gyventojas poliklinikoje ir/ar ambulatorijoje vidutiniškai 

apsilankė 6,9 karto, panašiai kaip ir vidutiniškai šalyje (6,5 karto) ir apskrityje (7,3 karto). 
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Rajono gyventojai dažniau naudojosi greitosios medicinos pagalbos paslaugomis: 2005 m. 

1000 rajono gyventojų teko 242 asmenys, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, šalyje 

– 219 asmenų, apskrityje – 223 asmenys.  

Rajono gyventojams vis dažniau prireikia psichologinės pagalbos. Pagrindinės 

apsilankiusiųjų pas psichologinės pagalbos specialistus asmenų problemos: bendravimo 

sutrikimo, adaptavimosi aplinkoje, emocinės-elgesio, savižudybių, smurto visuomenėje ir 

šeimoje problemos. Taipogi išaugo anoniminių psichologinių konsultacijų telefonu poreikis. 

Konsultuojasi ne tik tėvai ir paaugliai, bet ir pedagogai, vaikų globėjai.  

 

Darbo birža  

Valstybinės darbo biržos teritorinis padalinys Ukmergės rajone teikia rajono 

gyventojams įsidarbinimo pagal profesiją ir kvalifikaciją pagalbą, suteikia nemokamas 

profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas, informaciją apie laisvas darbo vietas.  

Pastebima, kad mažėjant nedarbui rajone, į darbo biržą kreipiasi mažiau rajono 

gyventojų (2005 m. – 2 695 bedarbiai, 2006 m. – 2 674). Plačiau apie darbo biržą aprašyta 

skyrelyje „Nedarbas“. 

 

Teisėsauga, saugumas  

Statistiniai duomenys rodo, kad kriminogeninė rajono padėtis gerėja: 2006 m. buvo 

užregistruota mažiausiai nusikaltimų nuo 2001 m., sumažėjo nepilnamečių padarytų 

nusikaltimų, be to, pastaraisiais metais daugėja išaiškintų nusikaltimų skaičius (žr. 2.16 

lentelę). 

2.16 lentelė. Užregistruoti ir išaiškinti nusikaltimai Ukmergės rajone 

Metai 

Užregistruoti 

nusikaltimai 

(iš viso) 

Užregistruoti 

nepilnamečių 

nusikaltimai 

Išaiškinti 

nusikaltimai 

(proc.) 

2001 816 132 66 

2002 773 93 51 

2003 767 48 38 

2004 961 63 40 

2005 802 90 44 

2006 671 84 46 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

Užregistruotų nusikaltimų Ukmergės rajone skaičius sudaro 0,89 proc. šalies 

nusikaltimų. Pagal 100 tūkst. gyventojų tenkančių nusikaltimų skaičių, rajono kriminogeniniai 

rodikliai yra daug geresni nei šalies ir apskrities rodikliai, išskyrus nužudymų ir pasikėsinimų 

rodiklį (žr. 2.17 lentelę). 
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2.17 lentelė. Užregistruoti nusikaltimai 100 tūkst. gyventojų 2005 m. 

 Užregistruotų 

nusikaltimų 

Baudžiamųjų 

nusižengimų 

Užregistruotų nužudymų 

ir pasikėsinimų 

Užregistruotų 

vagysčių 

Ukmergės r. 1441 118 19 773 

Vilniaus apskritis 3154 315 9 1582 

Lietuvos Respublika 2224 197 9 1024 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 

 

 

 

 

APIBENDRINIMAS: 

• Rajono socialinės paramos sektorius yra gana gerai išplėtotas, tačiau trūksta 

socialines, psichologines paslaugas teikiančių kvalifikuotų darbuotojų ir įstaigų. 

• Rajone mažėja socialines pašaltas ir socialines paslaugas gaunančių asmenų skaičius. 

• Rajone teikiamos stacionarios ir nestacionarios socialinės paslaugos. 

• Rajone kasmet didinamas socialinių darbuotojų skaičius. 

• Rajone mažėja socialinės rizikos šeimų skaičius. 

• Medicinos specialistų pasiūla vienam rajono gyventojui yra mažesnė nei šalies 

vidurkis. 

• Bendra kriminogeninė rajono padėtis gerėja, tačiau nužudymų ir pasikėsinimų rodiklis 

yra aukštesnis nei vidutiniškai apskrityje ar šalyje. 

 

 

 

2.2.5. SOCIALINĖ RAJONO SITUACIJA  

 

Gyventojų išsilavinimas  

Rajono gyventojų išsilavinimas žemesnis nei vidutiniškai šalyje ir apskrityje. 2001 m. 

visuotinio surašymo duomenimis, 43,3 proc. gyventojų (vyresnių nei 10 metų) turi vidurinį ir 

aukštesnįjį (įskaitant specialų vidurinį) išsilavinimą, tačiau 41,1 proc. išsilavinimas 

pagrindinis arba žemesnis nei pagrindinis, jokio išsilavinimo neturi 6,1 proc. gyventojų. Iš 

viso Ukmergės rajone vidurinio išsilavinimo neturi 47,2 proc. gyventojų, tuo tarpu šalyje ir 

Vilniaus apskrityje atitinkamai 40,9 proc. ir 33,9 proc. gyventojų neturi vidurinio 

išsilavinimo. Gyventojai, turintys aukštąjį išsilavinimą sudaro 9,5 proc., ir tai yra 1,4 karto 

mažiau nei vidutiniškai šalyje ir 1,9 karto mažiau nei Vilniaus apskrityje. 
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2.18 pav. Gyventojų išsilavinimas 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV (2001 m. surašymo duomenys). 

 

 

Kaimo vietovėse trūksta išsilavinusių, kvalifikuotų žmonių. Tai visų pirma sietina su 

kaimo gyventojų amžiumi – kaime daugiau pagyvenusių žmonių. Be to, išsilavinimą įgijęs 

kaimo jaunimas dažnai renkasi gyvenimą mieste.  

 

Švietimas, mokymas, kvalifikacija  

Rajono švietimo tinklas yra gerai išplėtotas, tačiau dėl šalyje vykdomos švietimo 

sistemos reformos, mažėja kaimo mokyklų skaičius.  

Rajone yra viena gimnazija, 7 vidurinės mokyklos (3 mieste, 4 kaimo vietovėse), 13 

pagrindinių mokyklų (3 mieste ir 10 kaimo vietovėse). Iš 10 kaimo pagrindinių mokyklų 5 

nepilnos (5-8 klasės). Mieste veikia jaunimo mokykla.  

Moksleivių skaičius rajone kasmet mažėja (žr. 2.19 pav.). 

 

2.19 pav. Ukmergės rajono moksleivių skaičiaus kaita 2000-2006 m. 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LRV. 
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Rajone veikia 3 papildomo ugdymo įstaigos – dailės, muzikos ir sporto mokyklos,– 

kuriuose savo gebėjimus ugdo 1 891 moksleivis. Papildomą ugdymą besirenkančių vaikų 

skaičius kasmet auga. 

Institucinis ikimokyklinis ugdymas organizuojamas miesto lopšeliuose-darželiuose, 

kaimo bendrojo lavinimo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyriuose bei mišriose 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. Ukmergės mieste veikia darželis-mokykla ,,Varpelis” ir 6 

lopšeliai-darželiai, turintys iš viso 1 006 vietas. 2006 m. lopšelius-darželius lankė 990 

auklėtinių. Ikimokyklinio ugdymo įstaigos buvo užpildytos 98,4 proc.  

Vykdant Ukmergės rajono ugdymo įstaigų tinklo reformą, kaimiškose vietovėse 

neliko atskirai veikiančių vaikų darželių-lopšelių, jie prijungti prie artimiausių mokyklų. 2004 

m. ikimokyklines grupes lankė 116 vaikų. Kaimo vietovėse, kuriose nėra ikimokyklinių 

grupių, vaikams planuojama sudaryti sąlygas ugdytis mišriose priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. Dėl vykdomos reformos 2003 m. visos kaimo pradinės mokyklos buvo 

perorganizuotos į pradinio ugdymo skyrius, o Vilkmergėlės pradinė mokykla prijungta prie 

Senamiesčio pagrindinės mokyklos.  

2003–2004 m. Ukmergės rajone į mokyklas ir atgal buvo pavežama 1418 moksleivių, 

daugiausia (930) visuomeniniu transportu. Šiuo metu Ukmergės rajono mokyklos turi 6 

mokyklinius ir 7 geltonuosius autobusus. Didžiausios problemos kyla organizuojant 

moksleivių pavėžėjimą į Taujėnų, Siesikų vidurines bei Pabaisko pagrindines mokyklas. Šių 

mokyklų moksleiviai gyvena įvairiose vietovėse ir kai kuriems pamokų pradžios mokykloje 

tenka laukti beveik 1 valandą. 2007 m. Ukmergės rajono savivaldybė gavo vieną geltonąjį 

autobusą ir jis Tarybos sprendimu buvo paskirtas Želvos vidurinei mokyklai. 

Rajone šiuo metu veikia dvi specialiojo ugdymo įstaigos, kuriose mokosi moksleiviai 

su specialiais poreikiais. Taip pat veikia ir apskrities pavaldumo Ukmergės specialioji 

internatinė mokykla.  

Rajone veikia profesinė mokykla: Ukmergės technologijų ir verslo mokykla. Šioje 

įstaigoje vykdoma ir vidurinio ugdymo programa. Verslo mokykla ruošia automobilių 

techninės priežiūros ir remonto, buhalterinės apskaitos, įstaigų administravimo, auto-

mechanikų, prekių vežimo organizatorių, pardavėjų, siuvėjų, kalvių-suvirintojų specialistus. 

Suaugusių švietimo programas vykdo Užupio vidurinė mokykla. Taip pat rajone 

veikia dvi nevalstybinės neformalaus švietimo įstaigos: Prano Laužecko šeimos pedagogo 

mokykla ir Ukmergės viešoji įstaiga Auklių mokykla.  
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Informacija, konsultavimas 

Rajone leidžiami trys privatūs rajono reikšmės laikraščiai. Rajono naujienas šalies 

dienraščiams perteikia dienraščių reporteriai, gyvenantys rajone. Respublikinę spaudą kaimo 

gyventojai dažniausiai skaito bibliotekose, nes spaudos prenumeratos kainos yra aukštos.  

Rajone nėra nei vietinės radijo stoties, nei televizijos kanalo. 

Specializuotas konsultacijas vietos gyventojams teikia įvairios konsultavimo tarnybos: 

žemės ūkio klausimais – Žemės ūkio rūmų ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos 

Ukmergės skyriai, smulkių ir vidutinių verslininkų konsultavimu, mokymu užsiima Vilniaus 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas bei VšĮ Ukmergės rajono verslo 

informacijos centras.  

Nepaisant įvairių tarnybų veiklos, fokus grupių interviu metu kalbinti kaimo 

gyventojai teigė, kad jiems trūksta įvairios informacijos. 

 

Bendruomeninė ir nevyriausybinio sektoriaus veikla  

Ukmergės rajonas pasižymi aktyviais, visuomeniškais žmonėmis, pagal interesus ir 

poreikį besiburiančiais į įvairias visuomenines organizacijas. Visuomeninių organizacijų 

skaičius auga. 2004 m. rajone veikė apie 50 visuomeninių organizacijų: 17 visuomeninių 

sporto organizacijų, 12 sveikatos priežiūros ir darbo su neįgaliaisiais organizacijų, 6 

organizacijos, dirbančios su vaikais ir jų šeimomis, 14 kitų visuomeninių organizacijų, 

užsiimančių įvairia veikla. Šiuo metu jų skaičius išliko beveik nepakitęs. 

Didžiausias nevyriausybinių organizacijų skaičius yra Ukmergės mieste. Kaimo 

teritorijoje veikiančios organizacijos: Ūkininkų sąjunga, Taujėnų ir Šimkūnų Ūkininkių 

draugijos skyriai, moterų klubai “Raskila“ (Vepriuose) bei „Seklyčia“ (Sližiuose), Želvoje 

veikia vaikų ir jaunimo centras, Vidiškėse – jaunųjų ūkininkų ratelis, Vepriuose – paramos 

organizacija „SOS–Vepriuose“, Taujėnuose – Ukmergės Invalidų Sporto Klubo „Vilkmergė“ 

filialas, be to kiekvienos seniūnijos teritorijose veikia medžiotojų, žvejų klubai ir būreliai.  

2002 m. kai sunki ekonominė padėtis skaudžiai palietė beveik kiekvieną žmogų, 

pradėjo steigtis kaimų ir miestelių bendruomenės. Didžiulį postūmį kaimo bendruomenių 

kūrimosi procesui davė 2001 m. įsteigta Ukmergės rajono Partnerystės grupė, kurios pagrindu 

įkurta Ukmergės rajono Vietos veiklos grupė.  

Rajono bendruomenių kūrimosi procesas vyko gana sparčiai – šiuo metu 

priskaičiuojama net 31 kaimo bendruomenė.  
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Ukmergės rajono kaimo bendruomenių kūrimosi etapai:  

• 2002 m. įsikūrė 10 kaimo bendruomenių. 

• 2003 m. įsikūrė 15 kaimo bendruomenių. 

• 2004 m. įsikūrė 3 kaimo bendruomenės. 

• 2005 m. įsikūrė 2 kaimo bendruomenės. 

• 2006 m. įsikūrė 1 kaimo bendruomenė. 

 

Dauguma kaimo bendruomenių susikūrė remiantis iniciatyva „iš apačios“. Kaimo 

bendruomenės savo veiklą pradėjo organizuodamos kultūrinius bei sportinius renginius, 

telkdamos ir burdamos gyventojus bendrai veiklai. Dėl bendruomenių veiklos rajono 

kaimuose suaktyvėjo kultūrinis gyvenimas, buvo pritrauktos investicijos kaimo infrastruktūrai 

gerinti. Šiuo metu kaimo bendruomenės nebeapsiriboja kultūrine, sportine, jaunimo užimtumo 

veikla, bet ryžtasi ir svarbesniems žingsniams kaip antai socialinių paslaugų teikimas, dienos 

centrų steigimas, bendradarbiavimas su Europos valstybėmis. 

Kiekviena kaimo bendruomenių organizacija vidutiniškai atstovauja po 319 kaimo 

gyventojų, organizacijose yra apie 30-40 veiklių narių. 18 Ukmergės kaimo bendruomenių 

turi įsirengę bendruomenės namus. Petronių kaimo bendruomenė įsteigė Amatų namus ir 

vykdo ekonominę veiklą, kurios pelnas yra naudojamas bendruomenės poreikiams tenkinti.  

Tačiau esama ir sunkumų: nedaugelis kaimo bendruomeninių dalis turi išplėtotą 

administracinę struktūrą, darbuotojus bei pakankamai lėšų jiems išlaikyti. Atlikus 

bendruomenių apklausą buvo išsiaiškinta, kad bendruomenių organizacijų nariams dar trūksta 

projektų rengimo, kompiuterinio raštingumo, verslo vadybos, amatų mokymo, anglų kalbos 

žinių ir kt. įgūdžių. 

2003 m. buvo įkurta Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjunga – kaime 

veikiančių bendruomenių susivienijimas, šiuo metu vienijantis 25 rajono kaimo 

bendruomenes. Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjunga yra Lietuvos kaimo 

bendruomenių sąjungos narė. Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjungos siekiai: 

• Stiprinti rajono kaimo bendruomenių, kaimo vietovių vaidmenį kaimo plėtros procese, 

skatinti ir ugdyti vietos iniciatyvas bei partnerystę. 

• Atstovauti bendruomenių interesus savivaldos institucijose ir kartu su jomis dalyvauti 

formuojant ir įgyvendinant rajono strateginius planus. 

• Sukurti kaimo plėtros (VVG )strategiją kuri būtų naudinga kiekvienam kaimo 

gyventojui. 

• Skatinti rajono bendruomenių dalyvavimą projektinėje veikloje. 
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• Skleisti informaciją apie Ukmergės rajono bendruomenes, jų veiklą, bendradarbiavimo 

galimybes. 

• Inicijuoti Ukmergės krašto kaimo gyventojų iniciatyvų rėmimo fondo steigimą. 

 

2004 m. įsikūrė Ukmergės rajono Vietos veiklos grupė (VVG), kurios tikslas – 

įgyvendinant „LEADER“ ir kitų Europos Sąjungos bendrijų iniciatyvas rajone, rengti kaimo 

plėtros strategijas, teikti paramą įgyvendinant kaimo bendruomenių projektus, bendradarbiauti 

su kitomis Lietuvos ir užsienio asociacijomis bei kitomis organizacijomis. 

Pažymėtina, kad Ukmergės rajono savivaldybė gana aktyviai remia nevyriausybinių 

organizacijų veiklą ir tokiu būdu reikšmingai prisideda prie kaimo bendruomenių stiprinimo. 

Iki 2006 m. iš savivaldybės biudžeto buvo finansuoti 32 kaimo bendruomenių projektai. 2007 

m. rajono kaimo bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos konkursui pateikė 96 

projektus. 

2007 m. kaimo bendruomenių gauta parama iš savivaldybės biudžeto: 

• I prioritetui – Kultūrinė edukacija – iš viso buvo pateikta 41 paraiška, iš kurių 20 

paraiškų pateikė kaimo bendruomenės ir 21 paraišką kitos NVO. Paramą gavo 15 

kaimo bendruomenių projektų. Jiems skirta lėšų – 11 400 Lt. 

• II prioritetui – Socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimas – iš viso buvo 

pateiktos 25 paraiškos, iš kurių 12 paraiškų pateikė kaimo bendruomenės ir 13 

paraiškų kitos NVO. Paramą gavo 4 kaimo bendruomenių projektai. Jiems skirta lėšų 

– 7 300 Lt. 

• III prioritetui – Sveikatos stiprinimo, turizmo ir sportinės veiklos organizavimas – 

buvo pateiktos 28 paraiškos, iš kurių 9 paraiškas pateikė kaimo bendruomenės ir 19 

paraiškų kitos NVO. Paramą gavo 3 kaimo bendruomenių projektai. Jiems skirta lėšų 

– 1 300 Lt. 

• IV prioritetui – Projektų kofinansavimas – buvo pateiktas 1 kaimo bendruomenių ir 1 

kitų NVO paraiška. Paramą gavo 1 kaimo bendruomenių projektas. Jam skirta lėšų – 

17 500 Lt. 

Taip pat papildomai skirta 15 000 Lt kaimo bendruomenės projekto kofinansavimui.  

Taigi kaimo bendruomenių projektams per savivaldybės NVO rėmimo fondą 

panaudota 52 500 Lt. 

Kaimo bendruomenės teikė projektus ir savivaldybės finansuojamai Jaunimo rėmimo 

programai – finansuotas vienas 500 Lt vertės kaimo bendruomenės projektas. 
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Taip pat savivaldybė skyrė 44 000 Lt VVG bendruomenių teikiamų projektų 

kofinansavimui ir 500 Lt Ukmergės krašto kaimo bendruomenių sąjungos konferencijos 

organizavimui. 

2008 m. Ukmergės rajono savivaldybė NVO rėmimui numatė skirti 140 tūkst. Lt, iš jų 

20 tūkst. Lt – Jaunimo programai. Kaimo plėtros iniciatyvų rėmimui planuojama skirti 70 

tūkst. Lt, iš jų 20 tūkst. Lt kaimo bendruomenėms ir 50 tūkst. Lt Vietos veiklos grupei. 

 

 

Kultūra, sportas, laisvalaikis  

Rajono kultūrinis gyvenimas yra gana aktyvus, tačiau kaimo vietovėse nėra sudaryta 

pakankamų sąlygų kultūros puoselėjimui.  

Ukmergės rajone veikia vienas kraštotyros muziejus bei Veprių bei Užugirio filialai, 

33 viešosios bibliotekos (1 mieste ir 32 kaimo filialai). Bibliotekų paslaugomis naudojosi apie 

12 tūkst. rajono gyventojų. Šiandieninė veikianti biblioteka yra ne tik žinių gavimo, bet ir 

laisvalaikio praleidimo vieta. Rajono bibliotekose nuolat vyksta įvairūs renginiai vaikams ir 

suaugusiesiems: literatūros, dainuojamosios poezijos vakarai, įvairios kūrybos bei rankdarbių 

parodos. 

Rajone yra 24 kultūros centrai (1 mieste, 23 kaimo filialai). Vystoma meninės 

saviraiškos kolektyvų veikla. Šiuo metu priskaičiuojami 46 mėgėjų meno kolektyvai, kuriuos 

lanko 722 rajono gyventojai (1,6 proc. visų rajono gyventojų). 2004 m. Kultūros centrai 

suorganizavo 1 444 renginius, neskaitant koncertų, diskotekų ir šokių vakarų. Ukmergės 

kultūros centre rodomi ir kino filmai, juos 2004 m. žiūrėjo 5 863 žiūrovai. Tačiau daugelyje 

kaimo vietovių kultūros centrai yra uždaryti, todėl krašto kultūros ugdymas ir puoselėjimas, 

gyventojų kultūrinis aptarnavimas, įprasminant jų laisvalaikį, suteikiant galimybę dalyvauti 

kūrybinėje veikloje yra opi problema. 

Sporto kultivavimo sąlygos sudarytos rajono mokyklose ir sporto klubuose, kurie 

pastaruoju metu sparčiai vysto savo veiklą. Rajone veiklą vykdo 22 sporto įstaigos ir 

nevyriausybinės sporto organizacijos. Vis dėlto daugelio mokyklų sporto bazė 

nepatenkinama: šaltos sporto salės, trūksta inventoriaus. Šiuo metu seniūnijose nėra nė vieno 

etatinio sporto organizatoriaus, tačiau gana aktyviai veikia visuomenininkai, bendruomenių 

pirmininkai, seniūnai. Sporto renginiai vyksta Vidiškių, Deltuvos, Siesikų, Želvos, Veprių, 

Pabaisko, Taujėnų seniūnijose. Šių seniūnijų gyventojai dalyvauja rajoniniuose bei 

respublikiniuose sporto renginiuose. 

Vaikų vasaros atostogų metu prie bendrojo lavinimo mokyklų veikia dieninės vaikų 

poilsio stovyklos socialiai remtiniems vaikams, vasaros atostogų metu veikia stacionari vaikų 
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vasaros poilsio stovykla Vepriuose. Šių stovyklų tikslas – užimti vaikus vasaros atostogų 

laikotarpiu. 2004 m. Ukmergės rajone vykdytos 33 vaikų vasaros poilsio programos, tačiau jų 

nepakanka – norinčiųjų jose dalyvauti yra kur kas daugiau. 

Vis dėlto gyventojų poreikių tyrimo metu išryškėjo, kad jaunimas pasigenda 

įvairesnių, šiuolaikiškesnių laisvalaikio praleidimo formų. Didintinas dėmesys ir vaikų 

užimtumui vasaros atostogų metu.  

 

 

APIBENDRINIMAS 

• Rajono gyventojų išsilavinimas žemesnis nei vidutiniškai šalyje ir apskrityje. 

• Moksleivių skaičius rajone kasmet mažėja. 

• Papildomą ugdymą besirenkančių vaikų skaičius kasmet auga. 

• Vykdant mokyklų reformą, sumažėjo kaimo mokyklų skaičius, kurios neretai buvo 

vienintelis kultūros traukos centras. 

• Rajone yra palankios sąlygos siekti profesinio išsilavinimo. 

• Rajonas pasižymi aktyviomis kaimo bendruomenėmis. 

• Rajono kultūrinis gyvenimas pakankamai aktyvus, tačiau jaunimui, ypatingai kaimo 

vietovėse, teikiamos laisvalaikio paslaugos ne visuomet atitinka jų interesus. 
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2.3. UKMERGĖS R. KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖ  

 

Analizuodama esamą rajono situaciją, Ukmergės r. VVG, siekdama išsiaiškinti vietos 

gyventojų požiūrį į rajono situaciją, sužinoti pagrindines jų problemas bei lūkesčius, daug 

dėmesio skyrė kaimo žmonių poreikiams ištirti. Gyventojų poreikių tyrimas - svarbus vietos 

plėtros strategijos rengimo etapas, nes strategijos įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklauso 

nuo to, kiek aktyviai į šį procesą bus įtraukti vietos gyventojai. Vietos poreikių išsiaiškinimas 

padeda priimti tinkamus strateginius sprendimus, tuo pačiu gyventojų poreikių tyrimo 

procesas aktyvina kaimo žmones, jie įsitikina, kad paisoma jų nuomonės ir norų, todėl 

aktyviau įsitraukia į vietos plėtros veiksmus. 

Ukmergės r. VVG stengėsi surinkti kuo platesnę informaciją apie savo rajono žmonių 

poreikius, identifikuodama tikslinių gyventojų grupių interesus bei problemas ir tuo pačiu 

siekdama, kad surinkta informacija reprezentuotų visų kaimo gyventojų nuomones. Tuo tikslu 

buvo pasitelkti įvairūs tyrimo metodai: 

• Fokusuotų grupių interviu; 

• Seniūnų anketavimas; 

• Gyventojų anketinė apklausa. 

Fokusuotų grupių interviu – tai struktūruoti grupiniai interviu su tikslinėmis kaimo 

gyventojų grupėmis, vykstantys neformalios diskusijos forma, kurių metu diskutuojama iš 

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

esamas problemas, jų ištakas arba priežastis, nors ir nepateikia tikslių, skaičiais išreiškiamų 

priklausomybių. Fokusuotų grupių interviu metu surinkta medžiaga itin tinkama pajausti 

bendrą kaimo situacijos kontekstą. 

Ukmergės r. VVG turi patirtį rengiant vietovės plėtros strategijas ir jas įgyvendinant 

per bendruomenių projektus. Tuo tikslu VVG jau buvo atlikusi fokusuotų grupinių interviu su 

įvairiomis tikslingai atrinktomis gyventojų grupėmis (jaunimu, pensininkais, bedarbiais, 

daugiavaikiais ir socialiai remtinais, neįgaliaisiais, vienišomis motinomis/tėvais, verslininkais, 

seniūnais ir kaimo inteligentais). Šių fokus grupių interviu metu buvo surinkta išsami 

medžiaga, atsispindinti įvairių kaimo žmonių grupių nuomones, vertinimus, esamos situacijos 

matymą.  

Rengiant šią – atnaujintą – vietos plėtros strategiją Ukmergės r. VVG naudojosi jau 

turima informacija, ją papildydama naujai pravestais fokusuotais interviu su dviem tikslinėm 

kaimo gyventojų grupėm: 

• kaimo bendruomenių organizacijų atstovais; 

• seniūnais. 
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Anketinės apklausos. Siekdama išsiaiškinti kaimo situaciją ir gyventojų poreikius 

VVG taip pat naudojosi anketinių apklausų duomenimis, kurie pateikė kiekybinę informaciją.  

 

Ukmergės r. VVG inicijavo seniūnų apklausą, siekdama išsiaiškinti realią padėtį 

kaimiškose vietovėse. Seniūnų buvo klausta, kiek kiekvienoje seniūnijoje yra mokyklų, 

darželių, kultūros centrų, ambulatorijų, verslo įmonių, kaimo turizmo sodybų, kiek šiose 

įstaigose dirba žmonių ir kokią jų dalį sudaro vietiniai gyventojai. Taip pat buvo aiškinamasi 

kiek seniūnijose yra kaimo bendruomenių organizacijų, kitų NVO. Buvo renkama ir statistinė 

informacija apie seniūnijų gyventojus, siekiant nustatyti: 

• Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičių; 

• Moksleivių skaičių; 

• Pensininkų skaičių; 

• Dirbančiųjų skaičių; 

• Registruotų ir tikrai veiklą vykdančių ūkininkų skaičių. 

Seniūnų užpildytos anketos suteikė VVG patikimą informaciją apie padėtį Ukmergės 

rajono kaimo vietovėse (seniūnų apklausos duomenų suvestinė lentelė pateikta 2 priede). 

Ukmergės r. VVG gyventojų poreikiams nustatyti taip pat naudojosi 2006 m. 

pabaigoje rajono savivaldybės iniciatyva atliktos gyventojų apklausos duomenimis, kurios 

metu buvo apklausta 1024 rajono gyventojai, apimant visas 12 seniūnijų2. 

 

GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO PAGRINDINIAI REZULTATAI IR JŲ APIBENDRINIMAS 

Tiriant Ukmergės raj. kaimo gyventojų poreikius buvo surinkta gausi ir išsami 

informacija, VVG identifikavo platų vietos gyventojams aktualių problemų ratą.  

Gyventojų anketinės apklausos duomenys leido įvertinti rajono žmonių pasitenkinimą 

įvairiais esamos padėties aspektais.  

Iš gautų rezultatų galima spręsti, kad daugumą Ukmergės r. gyventojų tenkina 

bendrojo lavinimo mokyklų (71 proc.) ir ikimokyklinių įstaigų (63 proc.) paslaugų kokybė, 

buitinių paslaugų prieinamumas (62 proc.). 

Tačiau dviračių takų pakankamumu, poilsiaviečių įrengimu, priežiūra bei rūpinimusi 

rizikos grupės asmenimis patenkintų žmonių labai nedaug – mažiau nei penktadalis. 

                                                 
2 Išsamų tyrimo aprašymą žr. Ukmergės rajono gyventojų nuomonės tyrimas strateginio plano įgyvendinimo 

kontekste. Kaunas, 2006. 
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Kitų sričių vertinimai pateikti 2.21 pav. Galima atkreipti dėmesį, kad rajono kaimo 

bendruomenių organizacijų ir NVO aktyvumas bei veikla tenkina vos daugiau nei 30 proc. 

vietos gyventojų. 

 

2.21 pav. Ukmergės r. gyventojų anketinės apklausos rezultatai –įvairių sričių vertinimas 

(pasitenkinimą išreiškusių gyventojų proc.) 
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Anketavimo būdu nustatytas statistiškai išreikštas kaimo gyventojų nuomones praplėtė 

ir turiningai papildė pravestos fokusuotų grupių diskusijos su kaimo bendruomenių 

organizacijų atstovais ir seniūnais. 

 

Ukmergės rajono kaimo gyventojų fokusuotų grupių diskusijų apibendrinimas: 

pagrindinės įvardintos problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai 

 

« Bendruomenių atstovų įvardintos problemos ir siūlomi jų sprendimo būdai 

1 problema – Jaunimo išvykimas, jo užimtumo ir laisvalaikio galimybių stoka. Konkrečios 

problemos: jaunimas nemotyvuotas pasilikti kaime; vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo 

stoka: sporto galimybių, kultūrinių renginių trūkumas; menkas vaikų ir tėvų bendravimas, 

bendradarbiavimas. 

Siūlomi sprendimai: 

• Įrengti, sutvarkyti sporto, laisvalaikio patalpas (sporto, šokių salės); 

• Įrengti sporto aikšteles, vaikų žaidimo aikšteles; 

• Sudaryti sąlygas jaunimo laisvalaikio užimtumui - įrengti riedučių taką, teniso, biliardo stalus, 

įgyti treniruoklius;  

• Steigti jaunimo užimtumo klubus; 

• Steigti vaikų ir tėvų klubus; 

• Organizuoti šviečiamuosius renginius jaunimui (paskaitas, seminarus), 

• Organizuoti kultūrinius renginius; 

• Organizuoti renginius, kuriuose jaunuoliai būtų ne vien žiūrovai, bet ir dalyviai, galėtų pasireikšti 

• Daugiau pramogų, švenčių, varžybų, vakaronių, išvykų; 

• Vaikų vasaros stovyklų organizavimas; 

• Dėmesys asocialių šeimų vaikams, jų užimtumui. 

 

2 problema – Darbo susiradimo galimybių stoka, smulkių verslų kaime neišplėtojimas. 

Siūlomi sprendimai: 

• Kurti naujas darbo vietas, verslus (ypač atokesnėse kaimo vietovėse); 

• Plėsti ir įvairinti kaimo turizmo paslaugas; 

• Rodyti stiprių ūkių pavyzdžius; 

• Vystyti amatus. 

 

3 problema – Kaimo gyventojų apatiškumas, bendruomenių organizacijų aktyvumo 

mažėjimas. Konkrečios problemos: kaimo gyventojų pasyvumas, apatiškumas, nenoras 

dalyvauti renginiuose ir kt. iniciatyvose; bendruomeniškumo, sutelktumo stoka; kultūrinių 

renginių trūkumas; visuomeniškos veiklos motyvacijos stoka; bendruomenių organizacijų 

projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimų nepakankamumas. 
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Siūlomi sprendimai: 

• Įvesti bendruomenių organizacijose apmokamus etatus 

• Užtikrinti, kad, įgyvendinant bendruomenių projektus, būtų kompensuojamos techninės išlaidos 

(telefonas, transportas, kanceliarinės prekės, kt.); 

• Suteikti pagalbą bendruomenių projektų ruošimui; 

• Lyderių ugdymas, parama savanoriams; 

• Valdžios ir bendruomenių bendradarbiavimo stiprinimas, bendrų sprendimų paieška – „apskritas 

stalas“, bendros iniciatyvos; 

• Stiprinti bendruomenių materialinį techninį aprūpinimą - įrengti bendruomenės patalpas, įgyti 

kompiuterius, įsivesti internetą, įgyti autobusėlį; 

• Organizuoti daugiau renginių, pramogų, švenčių, vakaronių, išvykų; 

• Asocialių šeimų integracija į bendruomenę. 

 

4 problema – Paslaugų stoka. Konkrečios problemos: trūksta buitinių paslaugų (kirpyklų, batų 

taisyklų ir kt.); neišplėtotos socialinės paslaugos (ypač vaikams ir vienišiems pagyvenusiems 

žmonėms); viešųjų paslaugų stoka. 

Siūlomi sprendimai: 

• Įkurti paslaugų centrą (su etatiniais socialiniais darbuotojais); 

• Įrengti bendro naudojimo paslaugas –pirtį, savitarnos skalbyklą, dušą; 

• Įsteigti vaikų darželį; 

• Steigti vaikų dienos centrus;  

• Steigti senelių namus, pensionatus;  

• Plėsti socialinę pagalbą, paslaugas vienišiems pagyvenusiems žmonėms; 

• Įsigyti bendro naudojimo priemones - bendruomenės autobusiukas. 

 

5 problema – Nesutvarkyta viešoji aplinka, infrastruktūra. Konkrečios problemos: apleistos 

sodybos, nesutvarkyta aplinka, šiukšlynai, seni medžiai, neįrengti ar neišvalyti tvenkiniai, 

paplūdimiai, apleisti pastatai (fermos); bendro naudojimo patalpų (sportui, laisvalaikiui) 

stoka, prasta viešųjų paslaugų pastatų būklė (felčerinio punkto, kultūros namų); blogi keliai, 

nesaugus eismas; bloga vandens kokybė, nesutvarkyta nuotekų surinkimo sistema. 

Siūlomi sprendimai: 

• Kirsti senus medžius ir atsodinti naujus; 

• Tvarkyti apleistus pastatus, atnaujinti etnografinius pastatus; 

• Įrengti ir tvarkyti bendruomenės reikmėms (sportui, laisvalaikiui) reikalingus pastatus – galimybė 

pritaikyti apleistus pastatus, fermas; 

• Gražinti sodybas ir jų aplinką, tvarkyti šiukšlynus; 

• Įrengti, tvarkyti viešąsias poilsio erdves – tvenkinius, paplūdimius; 

• Tvarkyti viešųjų paslaugų patalpas (remontuoti kultūros namų stogą, felčerinį punktą); 

• Užtikrinti saugų eismą – įrengti kalnelius; 

• Vandens tiekimo vamzdynų keitimas, vandens filtrų, valymo įrenginių įrengimas. 
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6 problema – Socialinė atskirtis. Konkrečios problemos: žemas suaugusių žmonių 

išsimokslinimo lygis; informacijos trūkumas; girtavimas; menka asocialių šeimų integracija į 

bendruomenę, nepakankamas dėmesys šių šeimų vaikams. 

Siūlomi sprendimai: 

• Gerinti informacijos sklaidos sistemą; 

• Įgyti kompiuterius, įsivesti internetą, įgyti bendruomenės autobusėlį; 

• Dėmesys asocialių šeimų vaikams, jų užimtumui;  

• Mokymai, praktiniai užsiėmimai, išvykos, įvairaus pobūdžio ugdomieji renginiai; 

• Tėvų švietimas ir jų pritraukimas siekiant mažinti jaunimo alkoholio vartojimą. 

 

 

« Seniūnų įvardintos svarbiausios kaimo plėtros sritys ir siūlomos priemonės 

1. Paslaugų plėtra 

• Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kiekviename kaime; 

• Ikimokyklinių įstaigų atgaivinimas; 

• Buitinių paslaugų didinimas – pirtis, skalbyklos, kirpyklos; 

• Medicinos paslaugų prieinamumo didinimas; 

• Susisiekimo, viešojo transporto problemų sprendimas (daugiau autobusų maršrutų, nuostolingus 

dotuojant iš biudžeto); 

• Teisėsaugos, teisėtvarkos problemos (policijos inspektorius kiekvienoje seniūnijoje); 

• Pagalba sugrįžusiems iš įkalinimo vietų; 

• Socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams; 

• Mini socialinių paslaugų centrų steigimas kiekvienoje seniūnijoje, kur būtų teikiamos skalbimo, 

prausimo paslaugos pagyvenusiems ir socialiai remtiniems; 

• Lankomosios pagyvenusių ir socialiai remtinų priežiūros organizavimas - aprūpinimas maistu, 

vaistais, malkų ruoša, kiemo priežiūra, šienavimas, smulkus remontas; 

• Kultūros ir poilsio galimybių plėtra. 
 

2. Jaunimo laisvalaikio užimtumo galimybių plėtra 

• Jaunimo užimtumo, laisvalaikio organizavimas - sporto galimybių didinimas, laisvalaikis – 

muzika, kūrybinė veikla; 

• Kultūros ir poilsio galimybių plėtra; 

• Jaunimo ir šeimų užimtumo centrų steigimas; 

• Laisvalaikio ir poilsio centrų steigimas jaunimui ir vaikams; 

• Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kiekviename kaime. 
 

3. Infrastruktūra 

• Mokyklų renovacija; 

• Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas poilsiui, sveikatai, turizmui; 

• Pastatų renovacija; 

• Vandentiekis, vandenvala, kanalizacija; 

• Tvarkyti, asfaltuoti kelius, apšviesti gatves. 
 

4. Bendruomenių veikla 

• Bendruomenės centrų įrengimas; 
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• Švietėjiška ugdomoji veikla; 

• Pagyvenusių vienišų žmonių įtraukimas į bendruomenės veiklą; 

• Dėmesys socialinės rizikos šeimoms –įtraukimas į bendruomenės veiklą; 

• Savisaugos grupių kūrimas; 

• Kaimo gyventojų susvetimėjimo mažinimas, bendruomenių aktyvinimas; 

• Pakantumas nepavyzdingiems. 
 

5. Užimtumas 

• Smulkaus ir vidutinio verslo plėtojimas; 

• Kuo daugiau kurti smulkių pramonės ir verslo įmonių seniūnijos teritorijoje (daugiau darbo 

vietų); 

• Parama verslininkams; 

• Turizmo vystymas, turistams patrauklių vietų ir objektų populiarinimas, reklama; 

• Sugrįžusių iš įkalinimo vietų užimtumas. 
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2.4. UKMERGĖS R. SITUACIJOS SSGG ANALIZĖ  

 

 

Ukmergės r. VVG, surinkusi išsamią medžiagą apie rajono socialinę, ekonominę ir 

aplinkosauginę situaciją bei išsiaiškinusi savo atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojų 

poreikius, susistemino ir apibendrino turimą informaciją. Analizei buvo naudojamas SSGG 

metodas. Atliekant SSGG analizę, įvardintos rajono stiprybės, silpnybės, galimybės ir 

grėsmės. Jos buvo klasifikuojamos, išskiriant pagrindinius rajono situacijos aspektus: 

ekonomiką, infrastruktūrą ir aplinkos apsaugą, viešąsias paslaugas, žmogiškuosius išteklius. 

 

UKMERGĖS R. SSGG 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Ekonomika 

• Rajonas yra strategiškai patogioje 

vietoje 

• Rajono ūkiai didesni nei vidutiniškai 

apskrityje ir šalyje 

• Auga registruotų ūkininkų skaičius  

• Pagal veikiančių žemės ūkio subjektų 

skaičių rajonas pirmauja apskrityje 

• Grūdinių kultūrų ir bulvių derlingumas 

rajone yra didžiausias apskrityje 

• Auga avininkystė 

• Išplėtotas ekologinis ūkininkavimas 

• Pramonės sektorius yra gana gerai 

išvystytas ir turi tendenciją augti 

• Mažėja nedarbas 

• Didėja eksportuojamos produkcijos 

apimtys 

• Plečiasi statybos darbų sektorius 

• Auga mažmeninės prekybos ir 

maitinimo įmonių apyvarta 

• Gerai išvystytas rajono prekybos tinklas 

• Gamtinių ir kultūriniai ištekliai sudaro 

palankias sąlygas turizmo plėtrai 

• Rajone yra organizuojamos komercinės 

medžioklės 

• Parengtas turistinis maršrutas pėsčiomis, 

dviračiais ar automobiliai (Ukmergė-

Šventosios pakrantės-Vepriai-Deltuva-

Ukmergė) 

• Veikia 9 kaimo turizmo sodybos 

• 3 rajono įmonės priskirtos kulinarinio 

paveldo įstaigoms 

• Pagal investicijų programą, planuojama 

parengti dokumentaciją Šventosios upės 

vandens maršruto įrengimui, atnaujinti 

Ekonomika 

• Vyrauja smulkūs ir vidutiniai ūkininkų ūkiai 

• Dominuoja mikroįmonės 

• Rinkos siaurumas ir maža gyventojų perkamoji 

galia riboja įmonių gamybos ir realizavimo 

apimčių augimą 

• Didžiosios įmonės daugiausiai koncentruojasi 

Ukmergės mieste 

• Parduotos pramonės produkcijos apimtys 

mažesnės nei šalies ir apskrities vidurkis 

• Pagal statybos darbų apimtis rajonas yra tarp 

atsiliekančiųjų apskrityje 

• Rajono statybos įmonės didžiąją dalį darbų atlieka 

didmiesčiuose 

• Mažmeninės prekybos ir maitinimo įmonių 

apyvarta atsilieka nuo šalies apskrities vidurkių 

• Paslaugų sektorius telkiasi rajono centre 

• Kaime mažai plėtojami smulkūs verslai 

• Kaimo vietovėse trūksta įvairių paslaugų: 

kirpyklų, avalynės taisyklų, pirčių, aplinkos 

tvarkymo ir kt. 

• Nepakankamos tiesioginės užsienio ir 

materialinės investicijos 

• Riboti savivaldybės ištekliai infrastruktūriniams 

projektams įgyvendinti 

• Nedarbas didesnis nei vidutiniškai šalyje ir 

apskrityje 

• Darbo pasiūloje mažiausiai registruojama darbo 

vietų specialistams su aukštuoju išsilavinimu 

• Vidutinis rajono dirbančiųjų darbo užmokestis 

mažesnis už šalies ir apskrities vidurkį 

• 64 proc. rajono dirbančiųjų gauna mažesnį nei 

vidutinį darbo užmokestį 

• Nepakankamai išnaudojamas turizmo ir 

rekreacijos potencialas 
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bei turizmo reikmėms pritaikyti pirmojo 

šalies prezidento A. Smetonos dvarą 

Užugiryje, Pabaisko mūšio lauką 

Infrastruktūra ir aplinkos apsauga  

• Švarus, mažai užterštas oras, mažėja į 

atmosferą išmetamų teršalų kiekis 

• Išvystytas valstybinių kelių tinklas 

• Įgyvendinamas Vilniaus apskrities 

atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 

projektas 

• Planuojama pastatyti antrinių žaliavų 

surinkimo konteinerius (stiklui, popieriui 

ir plastmasei) 19seniūnijų 

• Vandentvarkos ūkio renovacijos darbai 

atlikti Želvos, Deltuvos ir Siesikų 

miesteliuose, pateikta paraiška paramai 

Rečionių ir Žemaitkiemio vandentvarkos 

ūkių renovacijai 

• Tranzito galimybės sudaro prielaidas 

logistikos centrų vystymui 

• Pašto skyriai veikia visose didesnėse 

rajono gyvenvietėse 

• Gerai išplėtota internetinio ryšio 

infrastruktūra  

• Veikia 9 viešojo interneto centrai, 

planuojama įsteigti dar 9 viešuosius 

interneto prieigos taškus kaimiškosiose 

vietovėse 

• Veikia 3 papildomo ugdymo įstaigos 

Mieste veikia jaunimo mokykla 

• Rajone šiuo metu veikia dvi specialiojo 

ugdymo įstaigos, 

• Veikia profesinė mokykla 

• Kaimo vietovėse veikia 32 viešosios 

bibliotekos filialai, 23 kultūros centrų 

kaimo filialai 

Viešosios paslaugos  

• rajone veikia 5 stacionarių socialinių 

paslaugų įstaigos: Jasiuliškių 

pensionatas, Deltuvos Švč. Trejybės 

bažnyčios senelių namai, Želvos 

parapijos katalikiški senelių namai, 

vaikų globos namai, specialioji 

internatinė mokykla 

• Ukmergės nestacionarių socialinių 

paslaugų centras teikia nakvynės 

paslaugas neturintiems gyvenamosios 

vietos socialinės rizikos asmenims 

• rajone veikia 3 vaiko dienos centrai 

• didėja socialinių darbuotojų skaičius 

• mažėja socialinės rizikos šeimų skaičius 

rajone gerėja kriminogeninė padėtis  

• sumažėjo nepilnamečių padarytų 

nusikaltimų, daugėja išaiškintų 

• Kaimo turizmo sodybos poilsiautojus priima tik 

sezono metu 

• Kaimo turizmo sodybose trūksta išskirtinių 

paslaugų, neorganizuojamos pažintinės kelionės 

po rajono teritoriją 

• Trūksta informacijos apie veikiančias kaimo 

turizmo sodybas bei kaimo turizmo galimybes 

• Neišplėtota rajono turizmo infrastruktūra: nėra 

turizmo informacijos centro, neišplėtotas 

kempingų tinklas, trūksta pramogų įvairovės 

Infrastruktūra ir aplinkos apsauga  

• 27,6 proc. rajone esančių valstybinių kelių 

neasfaltuoti 

• Prasta vietinių kelių būklė 

• Nesutvarkyta, nepatraukli viešoji aplinka kaime 

• Dauguma autobusų reisų vykdomi tik darbo 

dienomis, kai kurie tik kelis kartus per savaitę 

• Mažėja naudojimasis viešuoju autobusų 

transportu  

• Apie ketvirtadalis kaimo gyventojų neturi nei 

fiksuoto nei mobilaus telefoninio ryšio  

• Dėl menko investicijų atsiperkamumo kaimo 

vietovėse žema interneto ryšio skvarba, brangus 

telekomunikacijų ryšys  

• Kompiuterius turinčiųjų rajono kaimo vietovėse 

mažiau nei Ukmergės mieste ir vidutiniškai šalyje 

• Rajone nėra nei vietinės radijo stoties, nei 

televizijos kanalo 

• Daugelyje kaimo vietovių kultūros centrai yra 

uždaryti 

• Kaimo mokyklų sporto bazė nepatenkinama: 

šaltos sporto salės, trūksta inventoriaus. 

• Trūksta patalpų sportui, kultūros renginiams 

• Prasta viešųjų paslaugų pastatų būklė (kultūros 

namų, felčerinių punktų) 

• Menkas gyventojų išprusimas ekologijos 

klausimais, stokojama atliekų tvarkymo kultūros 

• Trūksta atliekų surinkimo aikštelių  

• Ukmergės rajono vandentvarkos ūkis senas, 

prastos būklės 

• Dalies šulinių vanduo neatitinka reikalavimų dėl 

padidinto azoto junginių kiekio 

• Kaimo vietovėse neišplėtota centralizuota 

nuotekų surinkimo sistema 

Viešosios paslaugos  

• Santykinai mažas gyventojų tankumas 

• Trūksta socialines, psichologines paslaugas 

teikiančių kvalifikuotų darbuotojų ir įstaigų 

• Mažėja socialinių pašalpų gavėjų skaičius  

• Kaimo vietovėse neteikiamos socialinės pagalbos 

namuose paslaugos  

• Mažai arba beveik neteikiamos socialinės 

paslaugos grįžusiems iš įkalinimo įstaigų 
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nusikaltimų skaičius 

• Suaugusių švietimo programas vykdo 

neformalaus švietimo įstaigos 

• Specializuotas konsultacijas vietos 

gyventojams teikia įvairios 

konsultavimo tarnybos: Žemės ūkio 

rūmų ir Lietuvos žemės ūkio 

konsultavimo tarnybos Ukmergės 

skyriai, Vilniaus prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų Ukmergės filialas, VšĮ 

Ukmergės rajono verslo informacijos 

centras 

Žmogiškieji ištekliai 

• Išplėtotas ir augantis visuomeninių 

organizacijų skaičius 

• Rajone veikia 30 kaimo bendruomeninių 

organizacijų 

• Įkurta Ukmergės krašto kaimo 

bendruomenių sąjunga 

• Įsikūrusi ir aktyviai veikia Ukmergės r. 

VVG 

• Rajone įkurta Jaunimo reikalų taryba.  

• Didėja savivaldybės parama 

bendruomenių iniciatyvoms 

• Rajono kaimo bendruomeninės 

organizacijos aktyviai dalyvauja 

savivaldos procesuose 

• Vidaus ir tarptautinės migracijos 

mažėjimo tendencija. 

• Auga papildomą ugdymą besirenkančių 

vaikų skaičius 

• Aktyvus kultūrinis gyvenimas, vyksta 

įvairūs tradiciniai renginiai 

 

asmenims. 

• Medicinos specialistų pasiūla vienam rajono 

gyventojui yra mažesnė nei šalies vidurkis. 

• Lovų gydymo įstaigose rajono gyventojams tenka 

mažiau nei vidutiniškai šalyje ir apskrityje  

• Santykinai daug įvykdoma sunkių nusikaltimų  

• Mažėja kaimo mokyklų skaičius 

• Kaimiškose vietovėse neliko atskirai veikiančių 

vaikų darželių-lopšelių 

• Vykdomas mokinių pavėžėjimas į mokyklas 

• Trūksta įvairesnių, šiuolaikiškesnių laisvalaikio 

praleidimo formų jaunimui 

Žmogiškieji ištekliai 

• Gyventojų skaičius rajone kasmet vis mažėja 

• Neigiamas natūralus gyventojų prieaugis 

• Mažėja vaikų ir jaunimo, gyventojų senėjimo 

tendencija 

• Gyventojų išsilavinimas žemesnis nei vidutiniškai 

šalyje ir apskrityje 

• Nepakankamas kaimo žmonių kompiuterinis 

raštingumas  

• Kaimo vietovėse trūksta išsilavinusių, 

kvalifikuotų žmonių 

• Išsilavinimą įgijęs kaimo jaunimas dažnai renkasi 

gyvenimą mieste. 

• Visuomeninės organizacijos koncentruotos 

Ukmergės mieste, kaimo vietovėse organizacijų 

skaičius 

• Kaimo gyventojų pasyvumas, apatiškumas, 

bendruomeniškumo, sutelktumo stoka 

• Kultūrinių renginių kaimo vietovėse stoka 

• Visuomeniškos veiklos motyvacijos stoka 

• Bendruomenių organizacijų projektų rengimo ir 

įgyvendinimo gebėjimų stoka 

• Menka asocialių šeimų integracija į bendruomenę, 

dėmesys šių šeimų vaikams 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

• ES finansinė parama; 

• LEADER metodo įgyvendinimas; 

• Atviros sienos (daugiau atvyksta 

turistų); 

• Platesnis bendradarbiavimas, geros 

patirties perėmimas iš Europos; 

• Bendra ES erdvė ir rinka suteikia 

sąlygas bendram verslui; 

• Valstybės parama ekologiniam 

ūkininkavimui 

 

• Mažas dėmesys regioninei politikai, netolygi 

regionų ekonominė plėtra; 

• Smarkiai išaugusi konkurencija, ypatingai žemės 

ūkio produkcijos rinkoje; 

• Nepalanki valstybės mokesčių politika 

pradedantiems verslininkams; 

• Pasitraukimo iš žemės ūkio kompensavimo iš 

struktūrinių fondų pasekmės; 

• Nebaigta žemės reforma 

• Auganti konkurencija kaimo turizmo srityje 
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III. VVG TERITORIJOS PLĖTROS VIZIJA, PRIORITETAI, 

PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS 
 

 

 

3.1. UKMERGĖS R. KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS VIZIJA 

 

Socialinės ekonominės situacijos ir kaimo gyventojų poreikių apibendrinimas bei 

analizė (SSGG) padėjo Ukmergės r. VVG įvertinti esamą padėtį rajone. Tai padėjo 

suformuluoti tokią VVG atstovaujamos teritorijos viziją, kurioje būtų numatyta ne tik 

įsivaizduojama kaimo vietovių ateitis, bet įvertintos ir realios jos įgyvendinimo galimybės.  

Į vizijos kūrimo procesą buvo įtrauktos Ukmergės r. kaimo bendruomenės. VVG, 

atsižvelgdama į bendruomenių atstovų siūlymus, koregavo ir taisė siūlomą vizijos variantą, 

kol bendro darbo išdavoje buvo suderinta visiems priimtina Ukmergės rajono kaimo vietovių 

plėtros vizija. 

 

VIZIJA 

Ukmergės rajono kaimo vietovėse bus saugojama ir puoselėjama autentiška kultūros 

ir gamtos paveldo įvairovė, subalansuotai tenkinami materialiniai ir dvasinai gyventojų 

poreikiai. Pagerės kaimo žmonių gyvenimo kokybė: 

• žmonės gyvens gražesnėje, sveikesnėje, patogesnėje aplinkoje, kaimas taps 

patrauklesnis jame gyvenantiems ir atvykstantiems; 

• didės kaimo gyventojų verslumas, augs ekonomika ir mažės nedarbas; 

• augs kaimo žmonių išsilavinimas ir pilietiškumas, tvirtės bendruomenės, žmonės 

aktyviau dalyvaus kaimo plėtroje; 

• mažės emigracijos mastai, jauni žmonės mieliau liks gyventi kaime.  

 

 

3.2. STRATEGINIŲ PLĖTROS PRIORITETŲ NUSTATYMAS 

 

Apibendrinus SSGG analizės rezultatus ir numačius viziją, tolesnė Ukmergės r. VVG 

veikla buvo nukreipta į strateginių plėtros prioritetų nustatymą. Tuo tikslu VVG pirmiausiai 

sudarė platų galimų plėtros sričių sąrašą, kuriame atsispindėjo visi pagrindiniai rajono kaimo 

vietovių plėtrai svarbūs aspektai.  
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GALIMOS PLĖTROS SRITYS 

1. Nedarbo mažinimas; 

2. Smulkiųjų verslų kaime plėtojimas; 

3. Kaimo turizmo vystymas; 

4. Viešosios infrastruktūros gerinimas ir tvarkymas: aplinkos tvarkymas, rekreacinių 

zonų įrengimas; viešųjų tualetų, šiukšlių dėžių įrengimas; 

5. Infrastruktūros plėtra (vandentiekos, vandentvarkos, kelių būklės gerinimas); 

6. Kaimo gyventojų buities gerinimas, buitinių paslaugų plėtra; 

7. Buitinių – socialinių paslaugų plėtojimas: pirtys, skalbyklos, savaitgaliniai darželiai ir 

kt.; 

8. Socialinės pagalbos paslaugų kaime kūrimas ir plėtojimas, jų prieinamumo gerinimas 

(socialinės rizikos šeimoms, vienišiems žmonėms); 

9. Alkoholizmo ir kitų žalingų įpročių mažinimas ir prevencija; 

10. Švietimo ir lavinimo galimybių didinimas, kompiuterinio raštingumo gerinimas; 

11. Informacijos sklaidos ir prieinamumo gerinimas; 

12. Saugumo užtikrinimas (nusikalstamumas); 

13. Kaimo kultūrinio gyvenimo tradicijų palaikymas ir vystymas, tradicinių moralinių 

vertybių puoselėjimas; 

14. Kultūros patrauklumo ir prieinamumo didinimas, mėgėjų meno plėtra; 

15. Turiningo laisvalaikio ir aktyviam poilsiui palankios aplinkos plėtojimas; 

16. Sporto galimybių gerinimas; 

17. Kaimo bendruomenių ir NVO aktyvumo ir veiklos skatinimas: jų veiklos materialinių 

sąlygų gerinimas, kaimo lyderių ugdymas; 

18. Aplinkosaugos gerinimas, kaimo gyventojų ekologinio požiūrio, sąmoningumo 

aplinkos tvarkymo srityje ugdymas; 

19. Jaunimo išvykimo iš kaimo mažinimas, motyvacijos kurtis savo kaime didinimas 

20. Jaunimo laisvalaikio galimybių didinimas; 

21. Jaunimo socialinio, ekonominio aktyvumo skatinimas.  

 

Siekdama priimti pagrįstus strateginius sprendimus, Ukmergės r. VVG analizavo 

kiekvieną įvardintą plėtros sritį. Galimos plėtros sritys buvo vertinamos, nustatant jos padėtį 

dviejų ašių sistemoje. Vertikalioje ašyje atsispindėjo, kiek svarbi vertinama plėtros sritis, 

horizontalioje – kiek VVG pajėgi įtakoti šią sritį (plėtros sričių išdėstymas ašių sistemoje 

pateiktas 3. 1 pav.). 

Vizualinis nustatytų strateginių plėtros sričių išdėstymas “svarbos” ir “galimybių” 

ašyse padėjo VVG nariams realiau įvertinti strateginius sprendimus. Tolesnio darbo eigoje 

VVG nustatytos plėtros sritys buvo sisteminamos ir apibendrinamos, apjungiant jas į 

platesnes strategines plėtros kryptis, iš kurių išsirutuliavo galimi preliminarūs Ukmergės r. 

kaimo vietovių plėtros strategijos prioritetai. 
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3.1 pav. Strateginių plėtros sričių išdėstymas ašių sistemoje 

 

Esame stiprūs, galime patys 

Labai svarbu Svarbu 

Trūksta išteklių, reikia paramos 

19 

11 

7 

4 

20 

2 3 

6 

1 

14 15 

5 

12 

18 

8 

17 21 16 13 

10 

9 
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GALIMI PRIORITETAI – PLĖTROS KRYPTYS 

1. Kultūros ir laisvalaikio galimybių plėtra 

2. Kaimo bendruomenių bei NVO aktyvinimas, veiklos plėtojimas 

3. Kaimo gyventojų verslumo, ekonominio aktyvumo skatinimas 

4. Kaimo gyventojų socialinio saugumo didinimas 

5. Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas 

 

Siekiant plataus kaimo gyventojų įtraukimo į strategijos rengimo procesą, 

preliminarūs strateginiai prioritetai buvo pristatyti ir aptarti konsultavimuisi skirtame 

renginyje, į kurį buvo pakviesti rajono kaimo bendruomenių organizacijų bei kitų už kaimo 

plėtrą atsakingų institucijų atstovai.  

Šio renginio metu VVG pasiūlyti plėtros prioritetai buvo ranguojami. Atsižvelgdama į 

konsultavimosi rezultatus, Ukmergės r. VVG pasirinko du strateginius plėtros prioritetus, 

kurie integravo ir optimaliai suderino aktualiausius preliminariai numatytų plėtros prioritetų 

aspektus ir atitiko Lietuvos kaimo plėtros programos 2007-2013 m. pagrindines kryptis.  

 

UKMERGĖS R. KAIMIŠKŲ VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGINIAI PRIORITETAI: 

I. Patrauklios, motyvuojančios gyventi kaime aplinkos kūrimas  

II. Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra. 

 

Stengiantis įvertinti kaimo gyventojų problemas ir realizuojant jų lūkesčius, pasirinktų 

prioritetų įgyvendinimo priemones buvo derinamos su vietos gyventojų bei juos 

atstovaujančių organizacijų numatomomis projektų idėjomis.  

 

 

3.3. VVG STRATEGIJOS PRIORITETŲ IR PRIEMONIŲ APRAŠYMAS 

 

I PRIORITETAS. PATRAUKLIOS, MOTYVUOJANČIOS GYVENTI KAIME 

APLINKOS KŪRIMAS 

 

Prioritetu siekiama kurti geresnes gyvenimo sąlygas kaime – tvarkyti ir gražinti 

gyvenamąją aplinką, atnaujinti ir pritaikyti įvairioms bendruomenės reikmėms skirtas 

patalpas, įrengti ir tvarkyti viešąją infrastruktūrą.  

Prioritetas skirtas kaimo žmonių gyvenimo kokybės gerinimui ir tuo pačiu jų 

motyvacijos gyventi kaime stiprinimui. 
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Šie siekiai aktualūs kaimo plėtrai, nes pastaruoju metu vis ryškesnės tampa kaimų 

tuštėjimo ir nykimo tendencijos. Ypač pabrėžiama jaunimo mažėjimo problema. Tai didele 

dalimi lemia vis dar ryškūs kaimo ir miesto gyvenimo sąlygų skirtumai.  

Socialinė ekonominė Ukmergės rajono kaimo vietovių aplinkos analizė išryškino, kad 

opi rajono problema – nesutvarkyta, nepatraukli viešoji aplinka kaime. Gyventojų poreikių 

tyrimas taip pat tai patvirtino – kaimo bendruomenių atstovai ir seniūnai fokus grupių 

diskusijose minėjo, jog jiems daug susirūpinimo kelia apleistos sodybos ir kiti pastatai (pvz., 

fermos), nesutvarkyta aplinka, šiukšlynai, neįrengti ir neišvalyti tvenkiniai, paplūdimiai, 

bendro naudojimo patalpų (sportui, laisvalaikiui) stoka, prasta viešųjų paslaugų pastatų būklė 

bloga vandens kokybė ir kt.  

Todėl Ukmergės r. VVG nusprendė, kad kaimo atnaujinimas yra viena iš svarbiausių 

kaimo plėtros politikos priemonių, galinti užtikrinti didesnį pasitenkinimą gyvenimo 

sąlygomis, sumažinti išvykimo iš kaimo mastus, sukurti verslui palankią aplinką, paskatinti 

didesnes investicijas.  

Svarbu pabrėžti, kad kaimo atnaujinimo, patrauklios aplinkos kūrimo priemonės 

glaudžiai susiję su gyventojų socialinio ir ekonominio aktyvumo plėtote. Parama kaimo 

bendruomenių iniciatyvoms, gerinant bendrą gyvenamąją aplinką, sustiprins bendruomenių 

organizacijų autoritetą ir pasitikėjimą savo jėgomis, o gražėjantys ir modernėjantys kaimai 

užtikrins didesnes galimybes kaimo turizmo ir kitų alternatyvių verslų plėtrai.  

 

BENDRASIS PRIORITETO TIKSLAS – gerinti gyvenimo kokybę kaime, kurti gyvenimui ir 

veiklai palankią aplinką. 

 

SPECIALIEJI TIKSLAI: 

1. Socialinės ir fizinės ir kaimo infrastruktūros gerinimas; 

2. Socialinio ir ekonominio kaimo gyventojų aktyvumo skatinimas; 

3. Migracijos iš kaimo mažinimas. 

 

I PRIORITETĄ ĮGYVENDINANTI PRIEMONĖ 

1.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra. 

Ši priemonė tiesiogiai susijusi su Lietuvos Kaimo plėtros programos III krypties 4 

priemone ir atitinka kitas III krypties priemones, ji taip pat papildo pagal I bei II kryptį 

įgyvendinamas priemones ir prisideda prie Ukmergės r. VVG strategijos II prioriteto 

priemonių įgyvendinimo.  

3.3 pav. pateiktas I prioriteto, jo priemonių ir veiklos sričių grafinis vaizdas. 



 85 

 

3.3. pav. I prioriteto priemonių ir veiklos sričių grafinis vaizdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRIORITETAS 

PATRAUKLIOS, MOTYVUOJANČIOS GYVENTI KAIME 

APLINKOS KŪRIMAS 

 

BENDRASIS TIKSLAS – GERINTI GYVENIMO KOKYBĘ KAIME, KURTI 

GYVENIMUI IR VEIKLAI PALANKIĄ APLINKĄ 

 

1.1 PRIEMONĖ 
 

Kaimo atnaujinimas ir plėtra 

1.1.3. Veiklos sritis 
 

Tradicinių ir netradicinių 

amatų gaivinimas ir plėtra  
 

1.1.1. Veiklos sritis 
 

Viešosios aplinkos 

tvarkymas ir kūrimas 

1.1.2. Veiklos sritis 
 

Patalpų bendruomenės 

reikmėms atnaujinimas ir 

įrengimas 

1.1.4. Veiklos sritis 
 

Kultūros paveldo objektų 

išsaugojimas 
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1.1 PRIEMONĖ. KAIMO ATNAUJINIMAS IR PLĖTRA (PRIEMONĖS KODAS – 322) 

 

Priemonės apibūdinimas 

Priemonė yra investicinio pobūdžio. Remiami viešieji, pelno nesiekiantys projektai. 

Parama skiriama kaimo vietovėms atnaujinti ir plėtoti, t. y. pastatams atnaujinti, 

viešajai aplinkai, infrastruktūrai tvarkyti bei kurti. Parama taip pat skiriama investicijoms, 

susijusioms su gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, bei vertingiems gamtos 

objektams išsaugoti, taip pat investicijoms, skirtoms kultūros paveldui (kaimų ir kaimo 

kraštovaizdžio kultūros identitetui) išlaikyti, atkurti ir modernizuoti. 

Kaimo atnaujinimo ir plėtros priemonė skatina gerinti gyvenimo kokybę kaimo 

vietovėse, ekonominės veiklos gyvybingumą, turistų pritraukimą. Ši priemonė svarbi kaimo 

identitetui išsaugoti ir migracijai mažinti. 

 

Priemonės tikslai 

Bendrasis priemonės tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo 

vietovėse turint patrauklesnius ir modernesnius kaimus. 

 

Specialieji tikslai:  

1. Padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą. 

2. Sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėse. 

3. Išsaugoti kultūrinį paveldą, įkuriant ir vystant tradicinių amatų centrus. 

 

Veiklos sritys ir galimos vietos projektų idėjos 

1.1.1. Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas (galimos vietos projektų idėjos: 

sveikatingumo trasų, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takų įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių, sporto 

aikštynų įrengimas, parkų, paplūdimių ir kt. bendruomenės rekreacinių zonų įrengimas, 

vandens telkinių tvarkymas ir kt.). 

1.1.2. Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas (galimos vietos projektų 

idėjos: bendruomenės namų kūrimas, sporto salių, laisvalaikio centrų, dienos centrų, pirčių 

įrengimas, buities paslaugų centrų steigimas ir kt.). 

1.1.3. Tradicinių ir netradicinių amatų gaivinimas ir plėtra (galimos vietos projektų idėjos: 

amatų centrų kūrimas, amatų mokymo patalpų įrengimas, amatų technologinių linijų 

sukūrimas, sąlygų amatų reprezentavimui ir prekybai amatų gaminiais sudarymas, įskaitant 

tradicinių amatų prekyviečių įrengimą). 

1.1.4. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas (galimos vietos projektų idėjos: dvarų, pilių, 

malūnų ir kt. renovacija bei pritaikymas viešiems poreikiams). 
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Galimi pareiškėjai  

Pareiškėjais gali būti viešieji pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal 

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, 

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą (kaimo bendruomenės 

nevyriausybinės organizacijos ir kt.) arba savivaldybės. 

Pareiškėjai gali teikti vietos projekto paraišką savarankiškai arba su partneriu (-iais) – 

juridiniais ar fiziniais asmenimis. Jeigu partnerystė sudaroma su fiziniu asmeniu, ji turi būti 

sudaryta su keliais fiziniais asmenimis (t.y. partneriu negali būti vienas fizinis asmuo). 

Tarp pareiškėjo ir partnerių turi būti sudaryta vietos projekto įgyvendinimo 

bendradarbiavimo sutartis (išsamiau apie reikalavimus bendradarbiavimo sutarčiai žr. 4.1.4 

skirsnį). 

Juridinis ar fizinis asmuo, dalyvaujantis kaip partneris vietos projekto įgyvendinime, 

tuo pačiu metu turi teisę teikti savarankišką paramos paraišką. 

 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

Pagal Priemonę finansuojamos šios išlaidų kategorijos: 

1. Būtinos vietos projektui įgyvendinti ir numatytos paramos sutartyje: 

1.1. projekto įgyvendinimo išlaidos – prekės ir paslaugos, tiesiogiai susijusios su projekto 

įgyvendinimu: 

1.2. darbų ir paslaugų pirkimo; 

1.3. statybinių ir kitų medžiagų įsigijimo; 

1.4. naujos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, mechanizmų nuomos ir (arba) įsigijimo, 

baldų, kitos įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės, skaitmeninės 

technikos, kitų prekių tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimas; 

1.5. daugiamečių augalų įsigijimo; 

1.6. kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu, įsigijimo. 

2. Bendrosios išlaidos3. 

3. Informavimo ir viešinimo priemonės, susijusios su įgyvendinamu projektu. 

 

                                                 
3 Bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems 

techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, 

kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat 

statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo 

išlaidos. Finansuojama iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. 

tinkamų finansuoti vietos projektui išlaidų gali būti skirta verslo planui, veikos aprašui parengti ir konsultuoti 

vietos projekto įgyvendinimo klausimais. 
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Jei vietos projektui įgyvendinti naudojamasi kredito įstaigų išduotais kreditais, 

pareiškėjui iš UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ gali būti kompensuojama dalis 

kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalis garantinio užmokesčio, jeigu didžiausia lėšų 

vietos projektui įgyvendinti suma ir lyginamoji dalis jo tinkamoms išlaidoms finansuoti 

neviršija nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos su vietos 

projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (įskaitant bendrąsias), patirtos po prašymo 

kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio kompetentingai institucijai 

pateikimo. 

 

 

Netinkamos finansuoti išlaidos 

1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį vietos projekto vykdytojas pagal LR pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio 

PVM vietos projekto vykdytojas į atskaitą neįtraukė) visais atvejais yra netinkamas finansuoti 

iš vietos projektui įgyvendinti skirtų lėšų. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba 

savivaldybės institucija ar įstaiga, arba kitas viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar 

savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 39 

dalyje, PVM yra netinkamas finansuoti iš vietos projektui įgyvendinti skirtų lėšų. Tokiu 

atveju, PVM nuo apmokestinamosios prekių ir (ar) paslaugų, už kurias mokama iš EŽŪFKP 

ir bendrojo finansavimo lėšų, vertės, kurio vietos projekto vykdytojas pagal LR pridėtinės 

vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra 

apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų; 

2 Trumpalaikis turtas4, įgytas vietos projekto vykdytojo vietos projekto įgyvendinimo metu 

vietos projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis, kurio vertė yra mažesnė nei vietos projekto 

vykdytojo numatyta minimali ilgalaikio turto vertė, ir kuris nepanaudojamas vietos projekto 

įgyvendinimo metu. Vietos projekto vykdytojas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų 

pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti vietos projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu; 

3. Gyvūnai, vienmečiai augalai. 

 

 

 

                                                 
4 Trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris gali būti naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai 

gauti) trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į vienetui leidžiamas atskaityti sąnaudas įskaitoma tą 

mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, 

Nr. 110-3992). 
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Paramos intensyvumas 

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti: 

1. iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, jeigu vietos projektas 

teikiamas savarankiškai arba su partneriais – juridiniais asmenimis; 

2. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas 

teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis; 

3. iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas 

teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis ir vietos projekto 

įgyvendinimo metu numatyta investuoti į istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę 

vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, pripažintų saugomomis, 

tvarkybą. 

 

Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė nei 25 000 Lt. Didžiausia 

paramos vietos projektui suma priklauso nuo konkrečios šios priemonės veiklos srities: 

1.1.1. Veiklos srities – Viešosios aplinkos tvarkymas ir gerinimas – vietos projektams 

didžiausia paramos suma negali viršyti 100 000 Lt; 

1.1.2. Veiklos srities – Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas – 

vietos projektams didžiausia paramos suma negali viršyti 445 200 Lt; 

1.1.3. Veiklos srities – Tradicinių ir netradicinių amatų gaivinimas ir plėtra – vietos 

projektams didžiausia paramos suma negali viršyti 210 000 Lt; 

1.1.4. Veiklos srities – Kultūros paveldo objektų išsaugojimas – vietos projektams 

didžiausia paramos suma negali viršyti 400 000 Lt. 

 

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, vietos 

projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi finansuoti piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu 

natūra – nemokamu savanorišku darbu, ir (arba) nekilnojamuoju turtu, pripažintu tinkamu 

vietos projekto vykdytojo ar partnerio nuosavu indėliu. 

 

Galimi partnerių prisidėjimo prie vietos projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu ir įnašu 

natūra būdai: 

1. partneriai – viešieji juridiniai asmenys prie vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti 

nuosavu piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra – savanorišku darbu, ir (arba) 

nekilnojamuoju turtu; 

2. partneriai – fiziniai asmenys prie vietos projekto įgyvendinimo gali prisidėti nuosavu 

piniginiu įnašu. Bendras pareiškėjo ir partnerių – fizinių asmenų įnašas turi būti ne 

mažesnis kaip 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, o jeigu investuojama į 
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istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo 

vertybių, pripažintų saugomomis, tvarkybą – ne mažesnis kaip 40 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų (pagal bendradarbiavimo sutartyse numatytą susitarimą). 

 

Jeigu nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos arba nekilnojamojo turto 

vertinimo duomenimis įnašas natūra sudaro daugiau kaip 10 proc. tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų, įnašu natūra (kaip tinkamu nuosavu indėliu) užskaitoma iki 10 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. 

 

 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai: 

1. Vietos projektas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos ir 

VVG strategijos I prioriteto priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ tikslus bei numatomas 

veiklos sritis, taip pat suderinamas su savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinamas vietos 

projektas, plėtros strategija. 

2. Vietos projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių 

galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

3. Vietos projekto paraiškoje pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

4. Vietos projekto įgyvendinimo vieta – kaimo vietovė. 

5. Vietos projekto įgyvendinimo vieta laikoma svarbia kaimo bendruomenei vieta, 

turinčia traukos ir (ar) plėtros potencialą. 

6. Pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto 

paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas VVG teritorijos 

mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keičia esamus produktus arba paslaugas). 

7. Vietos projektas teikia visuomeninę naudą, tenkinti viešuosius poreikius (negali 

tenkinti išimtinai privataus (-čių) asmens (-enų) interesų). 

8. Vietos projekte numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų EB fondų. Šio 

reikalavimo atitikčiai pagrįsti pateikiamas Regiono plėtros tarybos patvirtinimas, kad 

projektas nefinansuojamas EB struktūrinių fondų lėšomis (taikoma, kai pareiškėjas – 

savivaldybė). 

9. Parengtas veiklos aprašas, kuriame aiškiai nurodyta: problema (-os) ir vietos 

projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, 

įgyvendinimo etapai ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, biudžetas ir jo 

pagrindimas. 
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10. Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, 

pareiškėjo ar partnerio (-ių), jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), 

valdomas teisėtais pagrindais šia tvarka: 

10.1. nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise arba yra pareiškėjo 

valdomas kitais teisėtais pagrindais; 

10.2. nekilnojamasis turtas priklauso partneriui (-iams) nuosavybės teise; 

10.3. valstybinė žemė, įskaitant žemę po pastatais ir (arba) statiniais, valdoma pareiškėjo 

ar partnerio (-ių) patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais; 

10.4. jeigu planuojama investuoti į ne nuosavybės teise, o kitais teisėtais pagrindais 

valdomą nekilnojamą turtą pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) su nekilnojamojo 

turto savininku turi būti sudaręs valdymo teisėtumą pagrindžiančią sutartį, 

registruotą Nekilnojamojo turto registre, kurios galiojimo terminas turi būti ne 

mažesnis kaip penkeri metai – kaimo bendruomenių ir savivaldybių teikiamų 

vietos projektų atveju, arba dešimt metų – kitų fizinių ir juridinių asmenų 

teikiamų vietos projektų atveju (skaičiuojama nuo planuojamos vietos projekto 

įgyvendinimo pabaigos), o asmuo, kuris teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą, sutinka, 

kad būtų atliekami projekte numatyti su nekilnojamuoju turtu susiję darbai. 

11. Paramos lėšomis daromos investicijos yra proporcingos objekto, į kurį 

investuojama, vertei. 

12. Jeigu vietos projekte numatoma nauja statyba turi būti pagrindžiama: 

12.1 kad vietos projekto įgyvendinimo vietoje nėra senų rekonstruotinų ir (arba) 

remontuotinų pastatų, pritaikytinų vietos projekto tikslams pasiekti; 

12.2 kai planuojama statyti naują pastatą nugriaunant seną, turi būti įrodyta, kad ši 

investicija ekonomiškai ir finansiškai naudingesnė nei senojo pastato 

rekonstrukcija ir (arba) remontas. 

 

 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinamas vyksta po administracinės atitikties ir 

tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo. Naudos ir privalumų vertinamo 

metu vietos projektams suteikiami balai pagal VVG nustatytus vietos projektų naudos ir 

privalumų vertinimo kriterijus.  
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Ukmergės r. VVG nustatyti viešųjų (ne pelno)vietos projektų naudos ir privalumų 

vertinimo kriterijai ir jiems suteikti didžiausi balai 

Kriterijai Didžiausi balai 

• Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą  25 

• Vietos projekto parengimo kokybė 20 

• Partnerystė ir bendradarbiavimas 25 

• Vietos projekto tęstinumas  25 

• Vietos projekto naujoviškumas 5 

 

 

Didžiausia balų suma, kurią gali surinkti vietos projektas, yra 100 balų. 

Taikant vietos projektų naudos ir privalumų vertinimą, finansuotinomis bus laikomos 

paraiškos surinkusios daugiau nei 50 balų. Jeigu daugiau nei 50 balų surinkusių projektų 

prašoma suma viršys VVG numatytų priemonei įgyvendinti lėšų dydį, parama bus skiriama 

projektams, surinkusiems daugiausiai balų (išsamiau žr. 4.1. skirsnį „Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo etapai ir jų aprašymas“). 
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II. PRIORITETAS. KAIMO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR PLĖTRA 

 

 

Šiuo prioritetu siekiama plėtoti kaimo žmogiškuosius išteklius, didinti socialinį ir 

ekonominį vietos potencialą. Pasirinkti šį prioritetą VVG paskatino supratimas, kad 

investicinės priemonės gali būti mažai veiksmingos kaimo plėtrai, jeigu kartu nebus vykdoma 

gyventojų aktyvinimo, socialinės ekonominės saviraiškos plėtojimo, ugdymo ir 

bendruomeniškumo stiprinimo veikla. Šie siekiai tiesiogiai susiję su tradicijų puoselėjimu, 

siekiant išlaikyti kaimui būdingą identitetą, o taip pat jie numato ir naujų kaimo 

bendruomenės gyvenimo tradicijų radimąsi. 

Prioritetas nukreiptas gerinti gyvenimo kokybę kaime, sukuriant palankias sąlygas, 

skatinančias vietos gyventojų socialines ir ekonomines iniciatyvas. 

Prioritetu siekiama stiprinti kaimo gyventojų pilietiškumą, įtvirtinti savivaldos ir 

demokratijos principus ir tokiu būdu užtikrinti ilgalaikę kaimo vietovių plėtrą. 

Ukmergė – tai rajonas, kuriame kaimo bendruomenių organizacijos veikia itin 

aktyviai. Svarbų vaidmenį bendruomeniškumo plėtroje vaidina ir palaikanti savivaldybės 

politika – kasmet didėja savivaldybės parama bendruomenių organizacijų projektams, 

skatinant jų aktyvumą ir naujus sumanymus.  

Tačiau anketinė rajono gyventojų apklausa parodė, kad kaimo bendruomenių 

organizacijų ir NVO aktyvumas bei veikla tenkina tik dalį vietos gyventojų. Fokusuotų grupių 

interviu su Ukmergės r. kaimo bendruomenių atstovais ir seniūnais atskleidė ryškėjantį 

žmonių suinteresuotumo dalyvauti bendruomeninėje veikloje silpnėjimą, visuomeniškos 

veiklos motyvacijos stoką. Buvo pažymėta, kad bendruomenių organizacijoms trūksta 

projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimų, nepakanka bendradarbiavimo ir partnerystės 

patirties. 

Todėl Ukmergės r. VVG nusprendė, kad svarbu paremti visai bendruomenei svarbias 

veiklas, tikėdamasi, kad tai padės telkti vietos gyventojus, aktyvins ir stiprins kaimo 

bendruomenių organizacijas bei paskatins platesnės partnerystės radimąsi. Gyventojų 

švietimo, ugdymo, verslumo mokymo iniciatyvos padės sustiprins jų pasitikėjimą savo 

jėgomis, skatins socialinę ekonominę raišką.  

VVG nuomone, kaimo gyventojų aktyvinimui būtina kompleksiška prieiga, nes 

ugdant žmonių socialinės veiklos įgūdžius, didėja ir jų ekonominio aktyvumo galimybės, o 

ekonominis gerbūvis sukuria prielaidas aktyvesnei socialinei pozicijai rastis. 

Taigi šiuo prioritetu taip pat siekiama įvairinti kaimo ekonomiką, sukuriant didesnes 

galimybes vystyti tradicinius ir kitus smulkius kaimo verslus. 
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Pasiremdama gyventojų poreikių analizės rezultatais VVG nusprendė išskirtinį dėmesį 

skirti jaunimo aktyvinimui ir jo integravimuisi į vietos bendruomenę didinimui. Ypač daug 

problemų siejama su jaunimo užimtumo nepakankamumu. Anketinė apklausa parodė, kad tik 

ketvirtadalį rajono gyventojų tenkina esama vaikų ir jaunimo užimtumo situacija. Dėmesys 

jaunimui ypač svarbus, nes pastebimos ryškios kaimų senėjimo ir jaunimo išvykimo 

tendencijos daugeliui kelia nerimą dėl ateities.  

Todėl prioritetu taip pat siekiama jaunimui suteikti didesnes kūrybinės saviraiškos 

galimybes, suaktyvinti jaunimą, paskatinti jį kurtis ir gyventi kaime. 

Prioritetą įgyvendinančios priemonės kurs žmonių aktyvumą ir saviraišką skatinančią 

socialinę aplinką kaime, stiprins esamas bendruomenių organizacijas, didins jų vaidmenį 

sprendžiant vietos problemas; skatins vietos gyventojų verslo iniciatyvas. 

 

 

BENDRASIS PRIORITETO TIKSLAS – žmogiškųjų išteklių plėtra, vietos iniciatyvos bei 

partnerystės skatinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas. 

 

SPECIALIEJI TIKSLAI: 

1. Stiprinti socialinį kaimo kapitalą – telkti kaimo gyventojus ir ugdyti jų pilietiškumą ir 

gebėjimą veikti kartu; 

2. Stiprinti ekonominį kaimo kapitalą – skatinti vietos gyventojų verslo iniciatyvas; 

3. Aktyvinti jaunimą, didinti jo integraciją į vietos bendruomenę; 

4. Mažinti migraciją iš kaimo. 

 

 

II PRIORITETO PRIEMONĖS: 

2.1. Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, 

pilietiškumo skatinimas; 

2.2. Jaunimo integravimosi į vietos bendruomenę skatinimas. 

 

Šios priemonės atitinka Lietuvos Kaimo plėtros programos IV krypties tikslus, jomis 

taip pat siekiama III krypties tikslų, be to 2 prioriteto priemonės netiesiogiai susijęs su KPP 1 

ir 2 krypčių tikslais bei priemonėmis.  

Šio prioriteto priemonės papildo Ukmergės r. VVG vietos plėtros strategijos I 

prioriteto priemones. 

 

3.4 pav. pateiktas II prioriteto, jo priemonių ir veiklos sričių grafinis vaizdas. 
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3.4. pav. II prioriteto priemonių ir veiklos sričių grafinis vaizdas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PRIORITETAS 

KAIMO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR PLĖTRA 

 

BENDRASIS TIKSLAS – ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA, VIETOS INICIATYVOS 

BEI PARTNERYSTĖS SKATINIMAS, KAIMO EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS 

2.1 PRIEMONĖ 
 

KAIMO GYVENTOJŲ SOCIALINĖS, 

EKONOMINĖS SAVIRAIŠKOS GALIMYBIŲ 

DIDINIMAS, PILIETIŠKUMO SKATINIMAS 

2.2 PRIEMONĖ 
 

JAUNIMO MOTYVACIJOS KURTIS SAVO 

KAIME DIDINIMAS 

2.1.1. Veiklos sritis 

 

Kaimo gyventojų 

socialinės 

saviraiškos, bendrų 

iniciatyvų rėmimas 

2.1.2. Veiklos sritis 

 

Mokomoji, 

švietėjiška, 

bendruomeniškumo 

stiprinimo veikla 

2.1.3. Veiklos sritis 

 

Parama kaimo 

gyventojų verslo, 

ekonominio 

aktyvumo 

iniciatyvoms 

2.2.1. Veiklos sritis 

 

Jaunimo užimtumą gerinančios, 

aktyvumą ir integravimąsi į 

vietos bendruomenę didinančios 

veiklos rėmimas 
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2.1. PRIEMONĖ. KAIMO GYVENTOJŲ SOCIALINĖS, EKONOMINĖS 

SAVIRAIŠKOS GALIMYBIŲ DIDINIMAS, PILIETIŠKUMO SKATINIMAS 

 

 

Priemonės apibūdinimas 

Remiami viešieji5 ir pelno siekiantys6 verslo projektai.  

Priemonė skirta kaimo gyventojų bendrų iniciatyvų (laisvalaikio, kultūrinių, 

socialinių) rėmimui, mokomosioms, švietėjiškoms, bendruomeniškumo stiprinimo veikloms 

įgyvendinti. Tokiu būdu ugdant kaimo vietovių žmogiškuosius išteklius, aktyvinant ir 

stiprinant kaimo organizacijų gebėjimą atstovauti ir spręsti visai bendruomenei svarbias 

problemas. 

Tuo pačiu priemone siekiama skatinti kaimo žmonių verslumą, sudaryti palankias 

sąlygas jų saviraiškai ekonominėje srityje. Todėl numatoma paremti smulkiuosius kaimo 

verslus plėtojančius projektus. 

Priemonė skirta gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui, ji svarbi kaimo 

identitetui išsaugoti, kaimo ekonomikai įvairinti ir migracijai mažinti. 

 

Tikslai 

Bendrasis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse, sudaryti sąlygas 

gyventojų kultūrinei, socialinei, ekonominei saviraiškai 

 

Specialieji tikslai: 

• Aktyvinti kaimo gyventojus ir organizacijas, pagyvinti kaimo kultūrinį socialinį 

gyvenimą; 

• Stiprinti kaimo bendruomenių vaidmenį vietos plėtroje, didinti už kaimo plėtrą 

atsakingų organizacijų bendradarbiavimą; 

• Didinti kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą, skatinti smulkių kaimo verslų plėtrą. 

 

Veiklos sritys ir galimos vietos projektų idėjos 

2.1.1. Veiklos sritis. Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų 

rėmimas (galimos vietos projektų idėjos: laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo 

tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimas; įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų) arba 

                                                 
5 Viešasis vietos projektas – tai toks projektas, iš kurio vietos projekto vykdytojas nesiekia gauti pelno, arba 

gaunamas pelnas investuojamas į projekto veiklos plėtrą, tęstinumą, o tiesioginiai naudos gavėjai yra kaimo 

gyventojai (vietos projekto rezultatai prieinami kaimo gyventojams). 
6 Pelno vietos projektas – projektas, kurį įgyvendindamas vietos projekto vykdytojas siekia gauti ir (arba) gauna 

pelno, o tiesioginis vietos projekto naudos gavėjas yra vietos projekto vykdytojas (-ai). 
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interesų grupių klubų ir centrų kūrimas bei veikla; socialinės paramos, saugumo 

iniciatyvos ir kt.). 

2.1.2. Veiklos sritis. Mokomoji, švietėjiška, bendruomeniškumo stiprinimo veikla 

(galimos vietos projektų idėjos: mokomųjų, švietėjiškų renginių organizavimas; amatų 

bei kitų verslų mokymai ir parengimas; akiračio plėtra, patirties mainai; informacijos 

sklaidos ir prieinamumo gerinimas; bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos; 

bendruomeniškumo mokymai; bendradarbiavimas su kitų rajonų, šalių 

bendruomenėmis ir kt.). 

2.1.3. Veiklos sritis. Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo 

iniciatyvoms (galimos vietos projektų idėjos: smulkūs kaimo verslo projektai). 

 

 

Galimi pareiškėjai 

Pareiškėjais gali būti kaimo bendruomenės, savivaldybės, nevyriausybinės 

organizacijos, kiti juridiniai arba fiziniai (ne jaunesnis kaip 18 m.) asmenys. 

Pareiškėjas vietos projekto paraišką gali teikti savarankiškai arba kartu su partneriais. 

Tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) turi būti sudaryta vietos projekto įgyvendinimo 

bendradarbiavimo sutartis (išsamiau apie reikalavimus bendradarbiavimo sutarčiai žr. 4.1.4 

skirsnį). 

Pareiškėjui ir partneriui, jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, taikomi 

bent šie tinkamumo reikalavimai: 

1. pareiškėjas ir partneris vykdo su mokesčių mokėjimu susijusius įsipareigojimus ir, 

jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra registruotas draudėjas, su socialinio draudimo įnašų 

mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ši nuostata gali 

būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, 

juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti 

mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, ir ūkininkams; 

2. pareiškėjas ir partneris – yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

įregistruotas ir (arba) veikiantis strategijos vykdytojo (VVG) teritorijoje; 

3. pareiškėjas ir partneris tvarko buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

4. pareiškėjas ir partneris įsipareigoja, be rašytinio strategijos vykdytojo, Agentūros ir 

Ministerijos sutikimo, mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties 

pasirašymo dienos, nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris: 
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4.1. paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam 

ar viešajam juridiniam asmeniui; 

4.2. įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl 

gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą. 

Juridinis ar fizinis asmuo, dalyvaujantis kaip partneris vietos projekto įgyvendinimo 

veikloje, tuo pačiu metu turi teisę teikti savarankišką paramos paraišką. 

 

 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai: 

1. Vietos projektas atitinka VVG strategijos II prioriteto, 2.1. priemonės tikslus ir 

numatomas veiklos sritis. 

2. Vietos projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių 

galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

3. Vietos projektas suderintas su tos savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinamas 

vietos projektas, plėtros strategija. 

4. Vietos projekto paraiškoje pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

5. Vietos projekto paraiškoje pagrįsta, kad be lėšų projektui įgyvendinti vietos 

projektas negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį patį laikotarpį ir tokios pat 

kokybės. 

6. Pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto 

paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas VVG teritorijos 

mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keičia esamus produktus arba paslaugas). 

7. Viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos projektui įgyvendinti turi būti parengtas veiklos 

aprašas, kuriame aiškiai nurodyta: problema (-os) ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, 

tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo priemonės ir veiksmai, įgyvendinimo etapai ir terminai, 

laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, biudžetas ir jo pagrindimas. 

Pelno vietos projektui įgyvendinti turi būti parengtas verslo planas. 

8. Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, 

pareiškėjo ar partnerio (-ių), jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), 

valdomas teisėtais pagrindais šia tvarka: 

8.1. nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise arba yra pareiškėjo valdomas 

kitais teisėtais pagrindais; 

8.2. nekilnojamasis turtas priklauso partneriui (-iams) nuosavybės teise; 

8.3. valstybinė žemė, įskaitant žemę po pastatais ir (arba) statiniais, valdoma pareiškėjo ar 

partnerio (-ių) patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais; 
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8.4. jeigu planuojama investuoti į ne nuosavybės teise, o kitais teisėtais pagrindais valdomą 

nekilnojamą turtą pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) su nekilnojamojo turto savininku turi 

būti sudaręs valdymo teisėtumą pagrindžiančią sutartį, registruotą Nekilnojamojo turto 

registre, kurios galiojimo terminas turi būti ne mažesnis kaip penkeri metai – kaimo 

bendruomenių ir savivaldybių teikiamų vietos projektų atveju, arba dešimt metų – kitų 

fizinių ir juridinių asmenų teikiamų vietos projektų atveju (skaičiuojama nuo planuojamos 

projekto įgyvendinimo pabaigos), o asmuo, kuris teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą, 

sutinka, kad būtų atliekami projekte numatyti su nekilnojamuoju turtu susiję darbai. 

9. Vietos projektas nesusijęs su šiomis veiklos sritimis: 

9.1. alkoholinių gėrimų gamyba; 

9.2. tabako gaminių gamyba; 

9.3. ginklų ir šaudmenų gamyba; 

9.4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimu; 

9.5. didmenine ir mažmenine prekyba; 

9.6. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla; 

9.7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla; 

9.8. nekilnojamojo turto operacijomis; 

9.9. teisinės veiklos organizavimu; 

9.10. medžioklės, gaudymo spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusiomis 

paslaugomis. 

 

Tinkamos finansuoti išlaidos 

1) naujos įrangos (įskaitant kompiuterinę ir programinę), įrenginių, įrankių, technikos, 

mechanizmų, baldų, kitos įrangos, elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, 

tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimas; 

2) statybinių ir kitų medžiagų įsigijimas; 

3) paslaugų ir darbų, būtinų projekte numatytai veiklai vykdyti, pirkimas; 

4) statinių statyba ir (ar) įsigijimas; 

5) informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu vietos projektu, 

pirkimas; 

6) bendrosios išlaidos7. 

 

                                                 
7 bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems 

techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, 

kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat 

statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo 

išlaidos. Finansuojama iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. 

tinkamų finansuoti vietos projektui išlaidų gali būti skirta verslo planui, veikos aprašui parengti ir konsultuoti 

vietos projekto įgyvendinimo klausimais. 
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Jei vietos projektui įgyvendinti naudojamasi kredito įstaigų išduotais kreditais, 

pareiškėjui iš UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ gali būti kompensuojama dalis 

kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalis garantinio užmokesčio, jeigu didžiausia lėšų 

vietos projektui įgyvendinti suma ir lyginamoji dalis jo tinkamoms išlaidoms finansuoti 

neviršija nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos su vietos 

projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (įskaitant bendrąsias), patirtos po prašymo 

kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio kompetentingai institucijai 

pateikimo. 

Rengiant vietos projekto sąmatą, išlaidos, atitinkančios vietos projektų tinkamų 

finansuoti išlaidų kategorijas, privalo būti aiškiai išvardytos, o ne pateiktos bendra suma. 

 

Netinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos  

1. Vietos projekto išlaidos, neatitinkančios šių taisyklių, bendrųjų ir specialiųjų 

taisyklių pareiškėjams, vietos projekto vykdymo sutarties nuostatų. 

2. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį vietos 

projekto vykdytojas pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti 

galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos projekto vykdytojas į atskaitą 

neįtraukė) visais atvejais yra netinkamas finansuoti iš vietos projektui įgyvendinti skirtų lėšų. 

Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga, arba kitas 

viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje, PVM yra netinkamas 

finansuoti iš vietos projektui įgyvendinti skirtų lėšų. Tokiu atveju, PVM nuo 

apmokestinamosios prekių ir (ar) paslaugų, už kurias mokama iš EŽŪFKP ir bendrojo 

finansavimo lėšų, vertės, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM 

atskaitą, yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto 

asignavimų. 

3. Vietos projekto vykdytojo veiklos, tiesiogiai susijusios su vietos projekto 

įgyvendinimo administravimu. 

4. Trumpalaikis turtas8, įgytas vietos projekto vykdytojo vietos projekto įgyvendinimo  

                                                 
8 Trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris gali būti naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai 

gauti) trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į vienetui leidžiamas atskaityti sąnaudas įskaitoma tą 

mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, 

Nr. 110-3992). 
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metu vietos projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis, kurio vertė yra mažesnė nei vietos 

projekto vykdytojo numatyta minimali ilgalaikio turto vertė, ir kuris nepanaudojamas vietos 

projekto įgyvendinimo metu. Vietos projekto vykdytojas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas 

būtų pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti vietos projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu. 

5. Gyvūnai, vienmečiai augalai. 

 

Paramos intensyvumas 

Lėšos ne pelno projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti 

vietos projektų išlaidų, lėšos pelno projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Didžiausia paramos suma ne pelno vietos projektui – iki 50 000 Lt, o pelno vietos 

projektui – 100 000 Lt. 

Mažiausia ne pelno vietos projekto vertė (įskaitant PVM) negali būti mažesnė nei 

25000 Lt, o pelno vietos projekto vertė (įskaitant PVM) negali būti mažesnė nei 50 000 Lt. 

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia lėšos vietos 

projektui įgyvendinti, vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo finansuoti: 

• piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu, ir 

(arba) nekilnojamuoju turtu, kai vietos projektas yra ne pelno;  

• piniginiu įnašu, kai vietos projektas yra pelno. 

 

Partnerių prisidėjimas prie vietos projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu 

natūra, priklauso nuo partnerio juridinio statuso: 

• partneris – viešasis juridinis asmuo gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginiu 

įnašu, įnašu natūra – savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamu turtu; 

• partneris – privatus juridinis arba fizinis asmuo, prie projekto įgyvendinimo gali prisidėti 

nuosavu piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu. Bendro pareiškėjo 

ir partnerio (-ių) piniginio įnašo vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Jeigu nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės duomenimis (nemokamo 

savanoriško darbo atveju) arba VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro ar 

nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvados duomenimis 

(nekilnojamojo turto atveju) įnašas natūra sudaro daugiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti 
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vietos projekto išlaidų, įnašu natūra (kaip tinkamu nuosavu indėliu) pripažįstama 

(užskaitoma) iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų 

 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinamas vyksta po administracinės atitikties ir 

tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo. Naudos ir privalumų vertinamo 

metu vietos projektams suteikiami balai pagal VVG nustatytus vietos projektų naudos ir 

privalumų vertinimo kriterijus.  

 

Ukmergės r. VVG nustatyti ne pelno vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo 

kriterijai ir jiems suteikti didžiausi balai 

Kriterijai Didžiausi balai 

• Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą  25 

• Vietos projekto parengimo kokybė 20 

• Partnerystė ir bendradarbiavimas 25 

• Vietos projekto tęstinumas  25 

• Vietos projekto naujoviškumas 5 

 

 

 

Ukmergės r. VVG nustatyti pelno vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo 

kriterijai ir jiems suteikti didžiausi balai 

Kriterijai Didžiausi balai 

• Vietos projekto, verslo plano parengimo kokybė  30 

• Projekto ekonominis gyvybingumas 30 

• Vietos projekto naujoviškumas 20 

• Partnerystė ir bendradarbiavimas 10 

• Nauda vietos gyventojams 10 

 

 

Didžiausia balų suma, kurią gali surinkti vietos projektas, yra 100 balų. 

Taikant vietos projektų naudos ir privalumų vertinimą, finansuotinomis bus laikomos 

paraiškos surinkusios daugiau nei 50 balų. Jeigu daugiau nei 50 balų surinkusių projektų 

prašoma suma viršys VVG numatytų priemonei įgyvendinti lėšų dydį, parama bus skiriama 

projektams, surinkusiems daugiausiai balų (išsamiau žr. 4.1. skirsnį „Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo etapai ir jų aprašymas“). 
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2.2. PRIEMONĖ. JAUNIMO MOTYVACIJOS KURTIS SAVO KAIME DIDINIMAS  

 

Priemonės apibūdinimas 

Remiami viešieji, pelno nesiekiantys projektai.  

Ši priemonė skirta kaimo jaunimo aktyvinimui, jo integracijos į bendruomenės 

socialinį gyvenimą skatinimui. Remiant jaunimo laisvalaikio, kultūrines, pažintines 

iniciatyvas, sukuriant naujas netradicines užimtumo galimybes, siekiama, kad jauni žmonės 

aktyviai įsijungtų į veiklą įvairindami ir turtindami savo gyvenimą bei laisvalaikį, įgytų 

didesnę socialinę patirtį, pasijustų lygiaverčiais bendruomenės gyvenimo dalyviais. 

Taip pat siekiama paskatinti bendruomenes ir kitas kaimo organizacijas prisidėti 

gerinant jaunimo užimtumo, aktyvios saviraiškos galimybes, užtikrinant jų švietimo ir 

ugdymo priemonių įvairovę. 

Priemonė svarbi jaunimo socialiai nepageidaujamo elgesio plitimo prevencijai. Be to, 

užtikrinus turiningos ir įdomios jaunimui veiklos sąlygas, galima tikėtis, kad jauni žmonės 

dažniau pasirinks gyventi kaime. 

 

Tikslai 

Bendrasis tikslas – aktyvinti kaimo jaunimą, integruoti jį į bendruomenės gyvenimą, 

sukuriant įvairiapusę jaunimo saviraišką užtikrinančias sąlygas  

 

Specialieji tikslai: 

• Aktyvinti jaunus žmones, paskatinti kaimo jaunimo bendras iniciatyvas; 

• Įvairinti ir turtinti jaunimo laisvalaikio užimtumą; 

• Skatinti socialinę, pažintinę, švietėjišką jaunų žmonių veiklą; 

• Mažinti žalingų įpročių paplitimą; 

• Motyvuoti jaunimą likti kaime. 

 

 

Veiklos sritys ir galimos vietos projektų idėjos 

Jaunimo užimtumą gerinančios, aktyvumą ir integravimąsi į vietos bendruomenę 

didinančios veiklos rėmimas (galimos vietos projektų idėjos: jaunimui patrauklių laisvalaikio, 

kultūros veiklų organizavimas, naujoviškų, netradicinių užimtumo galimybių sudarymas (pvz. 

play-station, sklandymo klubų įkūrimas ir kt.); sporto veiklos aktyvinimas, klubų kūrimas, 

pažintinių, švietėjiškų iniciatyvų rėmimas ir kt.). 
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Galimi pareiškėjai 

Pareiškėjais gali būti kaimo bendruomenės, savivaldybės, nevyriausybinės 

organizacijos, kiti juridiniai asmenys. 

Pareiškėjas vietos projekto paraišką gali teikti savarankiškai arba kartu su partneriais. 

Tarp pareiškėjo ir partnerio (-ių) turi būti sudaryta vietos projekto įgyvendinimo 

bendradarbiavimo sutartis (išsamiau apie reikalavimus bendradarbiavimo sutarčiai žr. 4.1.4 

skirsnį). 

Pareiškėjui ir partneriui, jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, taikomi 

bent šie tinkamumo reikalavimai: 

1. pareiškėjas ir partneris vykdo su mokesčių mokėjimu susijusius įsipareigojimus ir, 

jei pareiškėjas ir (ar) partneris yra registruotas draudėjas, su socialinio draudimo įnašų 

mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Ši nuostata gali 

būti netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, 

juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti 

mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai, ir ūkininkams; 

2. pareiškėjas ir partneris – yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka 

įregistruotas ir (arba) veikiantis strategijos vykdytojo (VVG) teritorijoje; 

3. pareiškėjas ir partneris tvarko buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

4. pareiškėjas ir partneris įsipareigoja, be rašytinio strategijos vykdytojo, Agentūros ir 

Ministerijos sutikimo, mažiausiai penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties 

pasirašymo dienos, nedaryti esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kuris: 

4.1. paveiktų jos pobūdį ir sąlygas arba suteiktų pernelyg didelį pranašumą privačiam 

ar viešajam juridiniam asmeniui; 

4.2. įvyktų dėl paramos lėšomis įgyto turto nuosavybės pobūdžio pasikeitimo arba dėl 

gamybinės veiklos nutraukimo ar perkėlimo į kitą vietą. 

Juridinis ar fizinis asmuo, dalyvaujantis kaip partneris vietos projekto įgyvendinimo 

veikloje, tuo pačiu metu turi teisę teikti savarankišką paramos paraišką. 

 

 

Vietos projektų tinkamumo reikalavimai: 

1. Vietos projektas atitinka VVG strategijos II prioriteto, 2.2. priemonės tikslus ir 

numatomas veiklos sritis. 

2. Vietos projektas nepažeidžia EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių 

galimybių, regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 
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3. Vietos projektas suderintas su tos savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinamas 

vietos projektas, plėtros strategija. 

4. Vietos projekto paraiškoje pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

5. Vietos projekto paraiškoje pagrįsta, kad be lėšų projektui įgyvendinti projektas 

negalėtų būti įgyvendintas tokios pat apimties, per tokį patį laikotarpį ir tokios pat kokybės. 

6. Pagrįsta, kad vietos projekto rezultatai turės pridėtinę vertę (vietos projekto 

paraiškoje paaiškinta, kokį naują produktą ar paslaugą sukurs vietos projektas VVG teritorijos 

mastu arba kaip jis kiekybiškai ir (arba) kokybiškai keičia esamus produktus arba paslaugas). 

7. Parengtas projekto veiklos aprašas, kuriame aiškiai nurodyta: problema (-os) ir 

vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo priemonės ir 

veiksmai, įgyvendinimo etapai ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo galimybės, 

biudžetas ir jo pagrindimas. 

8. Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, 

pareiškėjo ar partnerio (-ių), jei vietos projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), 

valdomas teisėtais pagrindais šia tvarka: 

8.1. nekilnojamasis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise arba yra pareiškėjo valdomas 

kitais teisėtais pagrindais; 

8.2. nekilnojamasis turtas priklauso partneriui (-iams) nuosavybės teise; 

8.3. valstybinė žemė, įskaitant žemę po pastatais ir (arba) statiniais, valdoma pareiškėjo ar 

partnerio (-ių) patikėjimo teise ar kitais teisėtais pagrindais; 

8.4. jeigu planuojama investuoti į ne nuosavybės teise, o kitais teisėtais pagrindais valdomą 

nekilnojamą turtą pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) su nekilnojamojo turto savininku turi 

būti sudaręs valdymo teisėtumą pagrindžiančią sutartį, registruotą Nekilnojamojo turto 

registre, kurios galiojimo terminas turi būti ne mažesnis kaip penkeri metai – kaimo 

bendruomenių ir savivaldybių teikiamų vietos projektų atveju, arba dešimt metų – kitų 

fizinių ir juridinių asmenų teikiamų vietos projektų atveju (skaičiuojama nuo planuojamos 

projekto įgyvendinimo pabaigos), o asmuo, kuris teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą, 

sutinka, kad būtų atliekami projekte numatyti su nekilnojamuoju turtu susiję darbai. 

9. Vietos projektas nesusijęs su šiomis veiklos sritimis: 

9.1. alkoholinių gėrimų gamyba; 

9.2. tabako gaminių gamyba; 

9.3. ginklų ir šaudmenų gamyba; 

9.4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimu; 

9.5. didmenine ir mažmenine prekyba; 

9.6. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla; 

9.7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla; 

9.8. nekilnojamojo turto operacijomis; 

9.9. teisinės veiklos organizavimu; 

9.10. medžioklės, gaudymo spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusiomis 

paslaugomis. 
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Tinkamos finansuoti išlaidos 

1) naujos įrangos (įskaitant kompiuterinę ir programinę), įrenginių, įrankių, technikos, 

mechanizmų, baldų, kitos įrangos, elektroninės, skaitmeninės technikos, kitų prekių, 

tiesiogiai susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, įsigijimas; 

2) statybinių ir kitų medžiagų įsigijimas; 

3) paslaugų ir darbų, būtinų projekte numatytai veiklai vykdyti, pirkimas; 

4) statinių statyba ir (ar) įsigijimas; 

5) informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu vietos projektu, 

pirkimas; 

6) bendrosios išlaidos9. 

 

Jei vietos projektui įgyvendinti naudojamasi kredito įstaigų išduotais kreditais, 

pareiškėjui iš UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ gali būti kompensuojama dalis 

kredito įstaigai sumokėtų palūkanų ir (arba) dalis garantinio užmokesčio, jeigu didžiausia lėšų 

vietos projektui įgyvendinti suma ir lyginamoji dalis jo tinkamoms išlaidoms finansuoti 

neviršija nustatytų dydžių. Tokiu atveju tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos su vietos 

projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos (įskaitant bendrąsias), patirtos po prašymo 

kompensuoti dalį palūkanų ir (arba) dalį garantinio užmokesčio kompetentingai institucijai 

pateikimo. 

Rengiant vietos projekto sąmatą, išlaidos, atitinkančios vietos projektų tinkamų 

finansuoti išlaidų kategorijas, privalo būti aiškiai išvardytos, o ne pateiktos bendra suma. 

 

 

Netinkamos finansuoti vietos projekto išlaidos  

1. Vietos projekto išlaidos, neatitinkančios šių taisyklių, bendrųjų ir specialiųjų 

taisyklių pareiškėjams, vietos projekto vykdymo sutarties nuostatų. 

2. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kurį vietos 

projekto vykdytojas pagal LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti 

galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos projekto vykdytojas į atskaitą 

neįtraukė) visais atvejais yra netinkamas finansuoti iš vietos projektui įgyvendinti skirtų lėšų. 

                                                 
9 bendrosios išlaidos – atlyginimas inžinieriams, architektams, konsultantams ir ekspertams, konsultuojantiems 

techniniais, technologiniais, ekonominiais ir organizaciniais vietos projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, 

kai tokios paslaugos nėra tęstinė ar periodinė veikla, susijusi su pareiškėjo įprastine veikla ir išlaidomis, taip pat 

statinio projekto rengimo (įskaitant ekspertizę) išlaidos, projekto techninio tyrimo, patentų ir licencijų įsigijimo 

išlaidos. Finansuojama iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. 

tinkamų finansuoti vietos projektui išlaidų gali būti skirta verslo planui, veikos aprašui parengti ir konsultuoti 

vietos projekto įgyvendinimo klausimais. 
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Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga, arba kitas 

viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos 

Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 39 dalyje, PVM yra netinkamas 

finansuoti iš vietos projektui įgyvendinti skirtų lėšų. Tokiu atveju, PVM nuo 

apmokestinamosios prekių ir (ar) paslaugų, už kurias mokama iš EŽŪFKP ir bendrojo 

finansavimo lėšų, vertės, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos 

pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM 

atskaitą, yra apmokamas iš šiam tikslui skirtų Ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto 

asignavimų. 

3. Vietos projekto vykdytojo veiklos, tiesiogiai susijusios su vietos projekto 

įgyvendinimo administravimu. 

4. Trumpalaikis turtas10, įgytas vietos projekto vykdytojo vietos projekto 

įgyvendinimo metu vietos projektui įgyvendinti skirtomis lėšomis, kurio vertė yra mažesnė 

nei vietos projekto vykdytojo numatyta minimali ilgalaikio turto vertė, ir kuris 

nepanaudojamas vietos projekto įgyvendinimo metu. Vietos projekto vykdytojas, siekdamas, 

kad trumpalaikis turtas būtų pripažįstamas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti 

vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu. 

5. Gyvūnai, vienmečiai augalai. 

 

Paramos intensyvumas 

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projektų išlaidų. 

Didžiausia paramos suma vietos projektui – iki 55 000 Lt. Mažiausia vietos projekto 

vertė (įskaitant PVM) negali būti mažesnė nei 25 000 Lt. 

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia lėšos vietos 

projektui įgyvendinti, vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo finansuoti 

piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu, ir (arba) 

nekilnojamuoju turtu. 

Partnerių prisidėjimas prie vietos projekto įgyvendinimo piniginiu įnašu ir (arba) įnašu 

natūra, priklauso nuo partnerio juridinio statuso: 

                                                 
10 Trumpalaikis turtas – tai turtas, kuris gali būti naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai 

gauti) trumpiau kaip vienerius metus, o jo įsigijimo kaina į vienetui leidžiamas atskaityti sąnaudas įskaitoma tą 

mokestinį laikotarpį, kurį šis turtas pradėtas naudoti (Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, 

Nr. 110-3992). 
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• partneris – viešasis juridinis asmuo gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo piniginiu 

įnašu, įnašu natūra – savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamu turtu; 

• partneris – privatus juridinis arba fizinis asmuo, prie projekto įgyvendinimo gali prisidėti 

nuosavu piniginiu įnašu ir (arba) įnašu natūra – nekilnojamuoju turtu. Bendro pareiškėjo 

ir partnerio (-ių) piniginio įnašo vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projekto išlaidų. 

Jeigu nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelės duomenimis (nemokamo 

savanoriško darbo atveju) arba VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro ar 

nepriklausomo eksperto, atlikusio nekilnojamojo turto vertinimą, išvados duomenimis 

(nekilnojamojo turto atveju) įnašas natūra sudaro daugiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti 

vietos projekto išlaidų, įnašu natūra (kaip tinkamu nuosavu indėliu) pripažįstama 

(užskaitoma) iki 20 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų 

 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinamas vyksta po administracinės atitikties ir 

tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo. Naudos ir privalumų vertinamo 

metu vietos projektams suteikiami balai pagal VVG nustatytus vietos projektų naudos ir 

privalumų vertinimo kriterijus.  

 

Ukmergės r. VVG nustatyti vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijai ir 

jiems suteikti didžiausi balai 

Kriterijai Didžiausi balai 

• Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą  25 

• Vietos projekto parengimo kokybė 20 

• Partnerystė ir bendradarbiavimas 25 

• Vietos projekto tęstinumas  25 

• Vietos projekto naujoviškumas 5 

 

 

Didžiausia balų suma, kurią gali surinkti vietos projektas, yra 100 balų. 

Taikant vietos projektų naudos ir privalumų vertinimą, finansuotinomis bus laikomos 

paraiškos surinkusios daugiau nei 50 balų. Jeigu daugiau nei 50 balų surinkusių projektų 

prašoma suma viršys VVG numatytų priemonei įgyvendinti lėšų dydį, parama bus skiriama 

projektams, surinkusiems daugiausiai balų (išsamiau žr. 4.1. skirsnį „Vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo etapai ir jų aprašymas“). 
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IV. UKMERGĖS R. VVG KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS 

STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

 

Įgyvendinimo plano tikslas – pateikti informaciją apie Ukmergės r. VVG parengtos 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo procesą.  

VVG, įgyvendindama strategiją, vadovausis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo 

taisyklėmis (toliau Administravimo taisyklės), kuriose pateiktos išsamios strategijų 

įgyvendinimo ir vietos projektų valdymo organizavimo nuostatos. 

 

 

4.1. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR JŲ 

APRAŠYMAS 

 

 

4.1.1. Pasirengimas vietos projektų konkurso skelbimui 

 

Prieš skelbiant vietos projektų konkursą, VVG pirmiausiai aktyviai viešins parengtą 

kaimo vietovių plėtros strategiją. Tuo tikslu bus organizuotas vietos strategijos pristatymo 

plačiajai visuomenei renginys. Siekiant kuo labiau sudominti vietos organizacijas bei vietos 

gyventojus dalyvauti strategijos įgyvendinime, bus surengti informaciniai seminarai ir VVG 

teritorijos seniūnijose. Šiuose seminaruose kaimo gyventojai bei kaimo organizacijų atstovai 

bus supažindinami su LEADER metodo galimybėmis, VVG parengtu strateginiu planu ir 

kaimo gyventojų bei organizacijų vaidmeniu šio plano įgyvendinime. Bus pateikiamas detalus 

paaiškinimas, kaip pildyti paraiškas, aptariamos galimos projektų idėjos. 

Prieš paskelbiant kvietimą teikti vietos projektų paraiškas, VVG taip pat sudarys 

kvietimų teikti vietos projektų paraiškas tvarkaraštį ir parengs reikiamą dokumentaciją bei ją 

suderins su Nacionaline mokėjimo agentūra (toliau NMA) iki vietos projektų paraiškų 

teikimo likus ne mažiau 30 darbo dienų. Administravimo taisyklių II Skirsnyje pateikiamas 

detalus konkurso skelbimui būtinos dokumentacijos aprašymas, be to NMA įsipareigoja 

parengti pavyzdines dokumentų formas. 

4. 1 pav. pateikta schema iliustruoja projektų valdymo procesą, už kurį bus atsakinga 

VVG. 
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4. 1 pav. VVG projektų valdymo procesas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas užbaigtas, įvertinimas atliktas 

Galutinės ataskaitos patvirtinimas  

Tarpinių ataskaitų patikrinimas 

Ataskaitos patvirtinamos, atliekami 

išmokėjimai  

NMA patvirtintos paraiškos 

Pasirašoma suderinta trišalė paramos sutartis 

VVG valdybos patvirtintos paraiškos 

Paraiškų teikimas NMA patvirtinimui 

Atliekamas paraiškų administracinis, tinkamumo skirti lėšas ir projekto naudos bei 

privalumų vertinimas (gali vykti patikros vietoje).  

Parengiamos vietos projektų vertinimo ataskaitos 

Ataskaita 

nepatvirtinta. 

Nusprendžiama, 

kokios sankcijos 

taikomos  

Įgyvendinamas vietos projektas 
Sumokamas avansas / pateikiami tarpiniai 

mokėjimo prašymai. Rengiamos tarpinės 

projekto įgyvendinimo ataskaitos 

Galutinio mokėjimo prašymo ir projekto 

įgyvendinimo ataskaitos teikimas 

 

Atmestos paraiškos  

Išsiunčiamas 

informacinis raštas su 

paaiškinimais 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas 
Platinamos paraiškų formos ir pildymo instrukcijos 

Gaunamos paraiškos, jos registruojamos 

Paskiriami / samdomi vietos projektų paraiškų vertintojai 

 

Siūlomos atmesti paraiškos 
 

Siūlomos finansuoti paraiškos 

VVG valdyba priima sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti 

skyrimo / neskyrimo 

Patikra projekto 

įgyvendinimo 

vietoje 

Galutinės projekto ataskaitos 

patikrinimas ir įvertinimas 
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4. 1. 2. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbimas 

Įgyvendindama strateginį planą, VVG skelbs viešą konkursą vietos projektams 

finansuoti. Planuojama viešą paraiškų rinkimo konkursą skelbti dviem etapais, tačiau, jei po 

dviejų etapų bus likę nepaskirstytų lėšų, VVG skelbs trečią, papildomą, paraiškų rinkimų 

konkursą. 

Pirmas etapas – 2009 m. IV ketvirtis.  

Antras etapas – 2010 m. III ketvirtis.  

Trečias etapas (papildomas) – 2011 m. II ketvirtis.  

 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime nurodoma: 

1. VVG pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai, el. paštas ir adresas, 

kuriuo galima gauti papildomos informacijos, už informacijos teikimą 

atsakingas VVG paskirtas asmuo; 

2. strategijos pavadinimas, prioritetai, pagrindiniai tikslai ir uždaviniai; 

3. strategijos priemonė(-ės), pagal kurią(-ias) kviečiama teikti vietos projektus; 

4. kvietimui teikti vietos projektus skiriamos lėšos (pagal priemones); 

5. tinkami pareiškėjai pagal priemonę, kuriai kviečiama teikti vietos projektus; 

6. vietos projektų paraiškų pateikimo būdas; 

7. galutinė vietos projektų paraiškų pateikimo diena ir valanda, vieta; 

8. informacija, kur galima gauti kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

dokumentaciją; 

9. kita VVG nustatyta informacija. 

 

Skelbimai apie konkursą bus publikuojami VVG teritorijoje leidžiamuose spaudos 

leidiniuose, savivaldybės interneto svetainėje www.ukmergesvvg.lt, www.ukmerge.lt bei 

Programos „LEADER" ir žemdirbių mokymo metodikos centro svetainėje www.leaderplus.lt, 

NMA interneto tinklalapyje www.nma.lt.  

Skelbimuose spaudoje ir interneto svetainėse VVG pateiks nuorodas ir adresus, 

kuriais bus galima susipažinti su VVG parengta ir NMA patvirtinta konkurso sąlygas 

reglamentuojančia dokumentacija: 

• bendrosiomis taisyklėmis pareiškėjams; 

• specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams; 

• vietos projekto paraiškos forma; 

http://www.ukmergesvvg.lt/
http://www.ukmerge.lt/
http://www.leaderplus.lt/
http://www.nma.lt/
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• pavyzdine trišale vietos projekto vykdymo sutartimi; 

• vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos forma. 

 

VVG sieks užtikrinti, kad informacija apie kvietimus teikti vietos projektų paraiškas 

bei kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentacija būtų vieša ir prieinama visiems 

galimiems pareiškėjams ir visuomenei. 

 

4. 1. 3. Paraiškos pildymas 

Projekto paraiška ir biudžetas turi būti užpildyti arba pagal Administravimo 

taisyklėse pateiktą paraiškos formą kai priemonę, kuriai teikiama paraiška reglamentuoja 

strategija ir KPP, arba pagal VVG parengtą paraiškos formą, kai priemonę reglamentuoja 

strategija, tačiau nereglamentuoja KPP.  

Vietos projekto paraiškų formos pagal kiekvieną iš strategijoje numatytų priemonių 

pateikiamos kartu su VVG parengtomis specialiosiomis taisyklėmis pareiškėjams. 

Paraiškos pildomos lietuvių kalba. Vietos projekto paraiška ir jos priedai turi būti 

surinkti kompiuteriu ir atspausdinti. Prie paraiškos viešojo pobūdžio (ne pelno) vietos 

projektui įgyvendinti turi būti pridėtas parengtas veiklos aprašas, kuriame aiškiai nurodyta: 

problema (-os) ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumas, tikslai ir uždaviniai, įgyvendinimo 

priemonės ir veiksmai, įgyvendinimo etapai ir terminai, laukiami rezultatai ir tęstinumo 

galimybės, biudžetas ir jo pagrindimas. Prie pelno vietos projekto paraiškos turi būti pridėtas 

parengtas verslo planas. VVG parengtose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams turi būti 

nurodyta, kokius dokumentus pareiškėjai privalo pridėti prie užpildytos vietos projekto 

paraiškos (turi būti pateikiamas originalas arba notaro patvirtintas nuorašas, kai pareiškėjas – 

fizinis asmuo ar pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra) 

patvirtinta kopija, kai pareiškėjas – juridinis asmuo). Pristatomi du paraiškos egzemplioriai – 

originalas ir kopija – bei vietos projekto paraiškos versija elektroninėje laikmenoje. 

Pateikiamos vietos projekto paraiškos ir jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į 

atskirus segtuvus. Kiekvienas vietos projekto paraiškos originalo lapas turi būti pasirašytas 

pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu (jei pareiškėjas – fizinis asmuo) arba pareiškėjo 

vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei toks yra) (jei pareiškėjas – juridinis 

asmuo). 

Projektų teikėjus paraiškų pildymo klausimais konsultuos VVG nariai ir VVG 

būstinės darbuotojai, adresu Pilies g. 6-2, Ukmergė, tel. 867440573. 
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Konkursui pateiktos vietos projektų paraiškos bus renkamos ir registruojamos VVG 

biure, kurio adresas bus nurodytas kvietimo teikti vietos projektų paraiškas skelbime. 

Vietos projektų paraiškos gali būti įteiktos pareiškėjo asmeniškai (jei pareiškėjas yra 

juridinis asmuo, vietos projekto paraišką gali įteikti juridinio asmens vadovas arba jo 

įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas juridinio asmens vadovo 

parašu ir antspaudu (jei toks yra); jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką 

gali įteikti jis pats arba jo įgaliotas asmuo (tokiu atveju išduodamas įgaliojimas patvirtinamas 

notaro), taip pat vietos projektų paraiškos gali būti atsiųstos registruotu laišku arba įteiktos 

pašto kurjerio. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais 

pristatytos vietos projektų paraiškos nebus nepriimamos. 

 

4.1.4. Vietos projektų tinkamumo sąlygos 

Bendrosiose taisyklėse pareiškėjams pateikiama bendra vietos projektų įgyvendinimo 

ir administravimo sąlygas nusakanti informacija, kurią privalo žinoti visi pareiškėjai, 

teikiantys vietos projekto paraiškas pagal bet kurią strategijos priemonę ar priemonės veiklos 

sritį. 

Vietos projektų tinkamumo sąlygos nurodomos ir detaliai išdėstomos VVG 

parengtose ir NMA patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams, kurios parengiamos 

atskirai pagal kiekvieną strategijos priemonę. Šiose taisyklėse pateikiama informacija, kurią 

privalo žinoti pareiškėjas, teikiantis vietos projekto paraišką pagal konkrečią strategijos 

priemonę ar priemonės veiklos sritį. Jose nurodomi ir detalizuojami: 

• tinkami ir netinkami pareiškėjai, paramos gavėjai; 

• vietos projektų tinkamumo reikalavimai; 

• tinkamos ir netinkamos finansuoti vietos projektų išlaidos; 

• kvietimui teikti vietos projektų paraiškas skiriama lėšų suma; 

• lėšų vietos projektui įgyvendinti dydžio nustatymo tvarka: didžiausia lėšų vietos 

projektui įgyvendinti suma, jų lyginamoji dalis, reikalavimai prie vietos projekto 

įgyvendinimo prisidėti nuosavu indėliu, mažiausia vietos projekto vertė; 

• įnašo natūra (neapmokamo savanoriško darbo) pripažinimo tinkamu vietos 

projekto vykdytojo nuosavu indėliu tvarka (kai taikoma); 

• vietos projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijai ir kt. 
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Jeigu pareiškėjas vietos projekto paraišką teikia su partneriu (-iais), tarp pareiškėjo ir 

partnerio (ių) turi būti sudaryta vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis, 

kurioje turi būti numatytos pagrindinės bendradarbiavimo taisyklės: 

1.  bendradarbiavimo sutartyje aiškiai nurodyta, kad pareiškėjas yra pagrindinis už vietos 

projekto įgyvendinimą, administravimą ir priežiūrą atsakingas asmuo. Bendradarbiavimo 

sutartyje dalis funkcijų, susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, priežiūra, gali būti 

deleguota partneriams. Bendradarbiavimo sutartyje aiškiai nurodytos pareiškėjo ir 

partnerių teisės ir pareigos, užtikrinančios konkretaus vietos projekto įgyvendinimą ir, 

įgyvendinus projektą, jo priežiūrą penkerius metus nuo paramos sutarties pasirašymo; 

2. bendradarbiavimo sutartimi pareiškėjas įsipareigoja vietos projekto įgyvendinimo metu 

reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie vietos projekto 

įgyvendinimo eigą, o partneriai įsipareigoja teikti informaciją, susijusią su jų 

bendradarbiavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymu; 

3. bendradarbiavimo sutartimi pareiškėjas įsipareigoja visus vietos projekto pakeitimus, 

turinčius įtakos partnerio (-ių) įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į strategijos 

vykdytoją, pirmiausia raštu suderinti su partneriu (-iais); 

4. bendradarbiavimo sutartyje nurodyta, kad bet koks šios sutarties keitimas turi būti iš 

anksto suderintas su strategijos vykdytoju ir Agentūra; 

5. bendradarbiavimo sutartyje pareiškėjas ir partneris (-iai) įsipareigoja, mažiausiai 

penkerius metus nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos, nedaryti 

esminio projekte numatytos veiklos pakeitimo, kaip nurodyta taisyklių 16.1.8 punkte. 

5.1. bendradarbiavimo sutartyje pareiškėjas ir (arba) partneris įsipareigoja, esant 

draudimo paslaugų galimybėms, apdrausti paramos lėšomis įgytą turtą ne 

trumpesniam nei penkerių metų laikotarpiui nuo paramos sutarties pasirašymo, 

įgyvendinus vietos projektą – likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto 

naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas; 

5.2. tuo atveju, jeigu partneris (-iai) prie projekto įgyvendinimo prisideda piniginiu įnašu, 

bendradarbiavimo sutartyje turi būti aprašyti pareiškėjo ir partnerio (-ių) piniginio 

įnašo etapai, terminai ir sumos. 

6. bendradarbiavimo sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad partneris, nusprendęs nutraukti 

bendradarbiavimo sutartį, turi atlyginti pareiškėjui nuostolius, susijusius su jo 

pasitraukimu iš vietos projekto įgyvendinimo taip, kad nebūtų pažeisti numatyti vietos 

projekto įgyvendinimo terminai. 
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Bendradarbiavimo sutartyje turi būti aiškiai nurodyta, kad pareiškėjas yra pagrindinis 

už vietos projekto įgyvendinimą, administravimą ir priežiūrą atsakingas asmuo. 

Bendradarbiavimo sutartyje dalis funkcijų, susijusių su vietos projekto įgyvendinimu, 

priežiūra, gali būti deleguota partneriui. Partneriai turi įsipareigoti vykdyti savo dalinius 

įsipareigojimus, susijusius su projekto įgyvendinimu ir deleguotomis funkcijomis, 

numatytomis bendradarbiavimo sutartyje. 

 

 

4.1.5. Projekto trukmė 

Projektas turi atitikti šiuos trukmei keliamus reikalavimus:  

• Vietos projekto vykdymo sutartys gali būti sudaromos iki 2015 m. gegužės 30 d.  

• Visi su vietos projekto įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir išlaidų 

apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti, mokėjimo prašymai pateikti 

iki 2015 m. rugsėjo 1 d.  

• Didžiausia galima projekto įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai nuo sutarties 

pasirašymo datos. 

 

4.1.6. Finansinės paramos intensyvumas, tinkamas projekto biudžetas 

Išsamus tinkamų ir netinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų aprašymas, 

didžiausia ir mažiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti suma bei lyginamoji dalis pagal 

kiekvieną VVG vietos plėtros strategijos priemonę pateikiamas VVG parengtose bei NMA 

patvirtintose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams. 

Visoms VVG strateginėms priemonėms taikomos sąlygos: 

• Kai vietos projektas teikiamas pagal KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, 

kurią reglamentuoja VVG strategija ir KPP, lėšos vietos projektams įgyvendinti 

gali sudaryti: 

o iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, jeigu vietos 

projektas teikiamas savarankiškai arba su partneriais – juridiniais asmenimis; 

o iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos 

projektas teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis; 

o iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos 

projektas teikiamas kartu su partneriais – fiziniais asmenimis ir vietos projekto 

įgyvendinimo metu numatyta investuoti į istorinę, etnokultūrinę, 

architektūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, 

pripažintų saugomomis, tvarkybą. 
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• Kai vietos projektas teikiamas pagal priemones, kurias reglamentuoja VVG 

strategija, tačiau nereglamentuoja KPP, parama ne pelno vietos projektų 

įgyvendinimui gali sudaryt iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto 

išlaidų, o parama pelno vietos projektams įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų 

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. 

• Mažiausia vietos projekto vertė negali būti mažesnė nei 25 000 Lt – ne pelno vietos 

projektų ir 50 000 Lt – pelno vietos projektų. 

 

Svarbu, kad vietos projekto biudžete išlaidos, atitinkančios vietos projektų tinkamų 

finansuoti išlaidų kategorijas būtų aiškiai išvardytos, o ne pateiktos bendra suma. Detalus, 

pagrįstas ir realistiškas vietos projekto biudžetas yra svarbus projekto įgyvendinimo sėkmės 

veiksnys.  

 

4.1.6. Pareiškėjo indėlis vietos projektui įgyvendinti, įnašas natūra 

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama, vietos 

projekto vykdytojas ir (arba) partneris turi finansuoti piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu 

natūra – nemokamu savanorišku darbu ir (arba) nekilnojamuoju turtu, pripažintu tinkamu 

vietos projekto vykdytojo ar partnerio nuosavu indėliu. 

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia parama vietos 

projektui įgyvendinti, vietos projekto vykdytojas ir (arba) partneris privalo finansuoti: 

• piniginiu įnašu, kai vietos projektas yra pelno; 

• piniginiu įnašu, kai ne pelno projektas įgyvendinamas su partneriais – fiziniais 

asmenimis; 

• piniginiu įnašu ir (arba) prisidėti įnašu natūra – nemokamu savanorišku darbu ir 

(arba) nekilnojamuoju turtu, kai vietos projektas yra ne pelno, o partneris (-iai) – 

viešasis (-ieji) juridinis (-iai) asmuo (-enys). 

 

Įnašas natūra laikomas tinkamu vietos projekto vykdytojo arba partnerio (-ių) 

nuosavu indėliu, kai tai yra: 

• nemokamas savanoriškas darbas, kurio vertė nustatyta atsižvelgiant į išdirbtą laiką ir 

valandinę atlygio vertę ir kuris atliktas projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Nemokamas 

savarankiškas darbas reiškia, kad fizinis asmuo tam tikrą valandą skaičių skiria darbui, 

susijusiam su projekto įgyvendinimu, ir tam sugaištas laikas yra prilyginamas tam tikrai 

piniginei vertei. Nemokamo savanoriško darbo valandinio atlygio vidutinė vertė 
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nustatoma vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės tyrimų duomenimis; 

• nekilnojamas turtas, skirtas projektui įgyvendinti, nuosavybės teise priklausantis 

pareiškėjui ir (arba) partneriui (-iams) (išlyga taikoma tik valstybinei žemei, t. y. tuo 

atveju, kuomet vietos projektas yra numatytas įgyvendinti valstybinėje žemėje, 

pareiškėjas ir (arba) vietos projekto partneris turi pateikti valstybinės žemės valdymo 

teisėtumą įrodančius dokumentus. 

VVG parengtose specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nurodoma, kad likus ne 

mažiau kaip 5 darbo dienoms iki nemokamų savanoriškų darbų atlikimo pradžios (išskyrus 

darbus, susijusius su intelektine veikla), vietos projekto vykdytojas privalo raštu informuoti 

VVG apie tai, kokie darbai bus atliekami, kuriuo laikotarpiu (nurodyti konkrečiai dieną, 

valandą), kurioje vietoje, kas juos atliks. VVG turi teisę atlikti nemokamų savanoriškų darbų 

atlikimo vietoje patikrą (netaikoma darbams, susijusiems su intelektine veikla). 

Vietos projekto vykdytojas informaciją apie atliktą nemokamą savanorišką darbą turi 

fiksuoti nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje (pagal pavyzdinę nemokamo 

savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę). Savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė per 3 

darbo dienas nuo nemokamų savanoriškų darbų pabaigos turi būti išsiųsta paštu arba įteikta 

pasirašytinai VVG. VVG, gavusi nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelę, per 

20 darbo dienų įvertina nemokamą savanorišką darbą bei priims sprendimą dėl nemokamo 

savanoriško darbo pripažinimo tinkamu vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu. 

VVG įvertinusi vietos projekto vykdytojo pateiktą nemokamo savanoriško darbo 

laiko apskaitos lentelę, priima vieną iš šių sprendimų: 

1. pripažįsta nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelėje litais nurodytą vertę 

tinkamu vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu; 

2. paprašo vietos projekto vykdytojo pateikti papildomą informaciją per nustatytą 

terminą ir (arba) atlikti vietos projekto patikrą vietoje; 

3. atmeta, išdėstydama atmetimo motyvus. VVG gali lentelėje litais nurodytos vertės 

nepripažinti tinkamu vietos projekto vykdytojo nuosavu indėliu tik tuo atveju, jeigu 

vietos projekto vykdytojas nesilaiko nustatytų reikalavimų nemokamam 

savanoriškam darbui. VVG per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos 

raštu informuoja vietos projekto vykdytoją, nurodydama tokio sprendimo motyvus. 

Strategijos vykdytojas, patikrinęs nemokamų savanoriškų darbų atlikimo faktą ir 

įsitikinęs, kad savanoriškas darbas atliktas taip, kaip nustatyta vietos projekte, pateikia NMA 

pažymą dėl vietos projekto vykdytojo įnašo natūra pripažinimo tinkamu nuosavu indėliu. 
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Tinkamas finansuoti vietos projekto išlaidas NMA vietos projekto vykdytojui apmoka taip, 

kad, baigus įgyvendinti vietos projektą, vietos projekto vykdytojo įnašui natūra prilyginamos 

išlaidos nebūtų kompensuotos iš lėšų projektui įgyvendinti. 

 

 

4.1.7. Projektų paraiškų tvarkymas, jų vertinimas bei atranka 

 

4.1.7.1. Vietos projektų paraiškų registravimas ir tvarkymas  

Vietos projektų paraiškas kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir 

registruoja VVG paskirtas atsakingas asmuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

skelbime nurodytu adresu. Projektai bus registruojami atskirame surištame ir antspauduotame 

žurnale, nurodant gavimo datą, pareiškėjo pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis asmuo) arba 

jo vardą ir pavardę (jei pareiškėjas – fizinis asmuo), arba įgalioto asmens vardą, pavardę, 

pareiškėjo adresą, vietos projekto paraiškos pateikimo būdą, projekto paraišką 

užregistravusio VVG paskirto atsakingo asmens duomenis, ir suteikiant vietos projekto 

paraiškai unikalų registracijos numerį. 

VVG paskirtas vietos projektų paraiškas tvarkysiantis asmuo, sudaro gautų projektų 

sąrašą. Užvedamos kiekvieno vietos projekto bylos, numatoma jų saugojimo vieta. 

Išsiunčiami laiškai, informuojantys pareiškėjus, kad jų paraiškos gautos (tuo atveju, kai 

paraiškos atsiųstos paštu). 

 

4.1.7.2. Vietos projektų paraiškų vertinimo organizavimas 

Iki vietos projektų paraiškų vertinimo pradžios VVG pasirengia vietos projektų 

atrankos ir tvirtinimo vidaus taisykles, numato projektų vertinimo, ataskaitų rengimo bei jų 

teikimo VVG valdybai tvarką ir suderina ją su NMA (ne vėliau kaip likus 40 darbo dienų iki 

planuojamo pirmojo vietos projektų atrankos posėdžio dienos). Šie dokumentai rengiami 

pagal pavyzdines formas. 

Vietos projektų paraiškas VVG vertina vadovaudamasi parengtomis ir su NMA 

suderintomis bendrųjų ir specialiųjų taisyklių pareiškėjams nuostatomis. Vietos projektų 

paraiškas vertina VVG paskirti vietos projektų paraiškų vertintojai. Įvertinę vietos projektų 

paraiškas, vietos projektų paraiškų vertintojai parengia vietos projektų paraiškų vertinimo 

ataskaitas ir teikia jas VVG valdybai.  

Vietos projektų paraiškų vertinimui VVG paskiria atsakingus asmenis (toliau – vietos 

projektų paraiškų vertintojus). Šiam darbui VVG gali pasitelkti ir nepriklausomus ekspertus, 

jeigu vietos projektų vertinimas reikalauja specialiųjų žinių. Nepriklausomus ekspertus VVG 

pasirenka atsižvelgdama į jų kvalifikaciją bei patirtį.  
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Prieš atlikdami vertinimą, vietos projektų paraiškų vertintojai ir VVG valdybos nariai 

pasirašys konfidencialumo ir nešališkumo deklaraciją (pagal pavyzdinę formą), kuria 

įsipareigoja būti nešališkais ir laikytis konfidencialumo.  

Jeigu yra pagrindas manyti, kad asmens dalyvavimas vertinant vietos projekto 

paraišką, atliekant vietos projekto paraiškos vertinimo kontrolę ir (ar) vykdant kitas priskirtas 

funkcijas gali sukelti interesų konfliktą, tas asmuo pats arba strategijos VVG valdybai 

pareikalavus turi nusišalinti nuo viso vietos projekto vertinimo proceso. Vietos projektų 

atrankos posėdžio protokole turi būti įtraukiama informacija apie galimą interesų konfliktą. 

 

4.1.7.3. Vietos projektų paraiškų vertinimas ir atranka 

Visos kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu pateiktos projektų paraiškos bus 

vertinamos pagal specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus. Šie 

reikalavimai vietos projektų paraiškų vertinimo metu nekeičiami.  

Vietos projekto paraiškos vertinimo procesą sudarys šie pagrindiniai etapai: 

1) administracinės atitikties vertinimas; 

2) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas; 

3) vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas. 

 

1) Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma ar vietos projekto paraiška 

tinkamai užpildyta, ar su paraiška pateikti visi specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nurodyti 

dokumentai bei informacija. Administracinės atitikties vertinimas truks ne ilgiau kaip 10 

darbo dienų nuo vietos projektų paraiškų pagal konkrečią priemonę priėmimo termino 

pabaigos (į terminą neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas šalina paraiškos trūkumus).  

Vietos projekto paraiškos vertintojui nustačius, kad projekto paraiška netinkamai 

užpildyta arba su ja pateikti ne visi specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nurodyti 

dokumentai, pareiškėjui siunčiamas arba įteikiamas raštas, kuriame prašoma pateikti 

trūkstamą informaciją / dokumentus. Paprastai nustatomas nuo 2 iki 10 darbo dienų terminas, 

per kurį pareiškėjas privalo pateikti prašomą informaciją / dokumentus (tačiau atsižvelgiant į 

trūkstamos informacijos ar dokumentų specifiką, gali būti nustatomas ir ilgesnis terminas). 

Per nustatytą terminą nepateikus ar pateikus ne visus prašomus dokumentus / 

informaciją, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, vietos 

projekto paraiška atmetama. Apie priimtą sprendimą atmesti vietos projekto paraišką, 

nurodant atmetimo priežastis, VVG per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu 

informuoja pareiškėją.  
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Vietos projekto paraiškos vertintojas, nustatęs, kad paraiška atitinka visus 

administracinės atitikties reikalavimus, ją teikia sekančiam vertinimo etapui. 

Informaciją apie administracinės atitikties vertinimo reikalavimus atitikusias vietos 

projektų paraiškas VVG pateikia NMA, taip pat viešina savo veiklos teritorijoje, nurodydama 

pareiškėjo pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo), vietos projekto pavadinimą, vietos projekto paraiškos kodą ir 

prašomą lėšų sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų vietos projektų paraiškų ir 

administracinės atitikties vertinimą perėjusių vietos projektų paraiškų skaičius. 

2) Tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo etapui 

teikiamos projektų paraiškos, kurios atitinka administracinės atitikties reikalavimus.  

Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimui atlikti paskiriami arba 

pasamdomi du vietos projekto paraiškos vertintojai (esant vienam vertintojui VVG paskiria 

arba pasamdo antrąjį kvalifikuotą asmenį, atliekantį tinkamumo skirti lėšas vietos projektui 

įgyvendinti vertinimo kontrolę ir peržiūrą). Vietos projektų paraiškų vertinimo metu VVG 

gali atlikti vietos projekto patikrą vietoje. 

Šiame etape vertinama, ar vietos projekto paraiška yra tinkama finansuoti pagal 

strategiją, nustatoma vietos projekto atitiktis specialiosiose taisyklėse pareiškėjams 

numatytiems tinkamumo reikalavimams (pareiškėjo, vietos projekto ir išlaidų)11. 

Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo metu nustatomas 

maksimalus lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis ir galimų skirti lėšų lyginamoji dalis. 

Lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis, suapvalintas iki sveikųjų skaičių, nustatomas kaip 

mažiausia vietos projektui įgyvendinti būtina lėšų suma, įvertinus visų kitų finansavimo 

šaltinių panaudojimo galimybes. Galimų skirti lėšų lyginamoji dalis nustatoma kaip 

procentinė skiriamų lėšų išraiška, skaičiuojama nuo bendros tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų sumos. Netinkamas finansuoti, nebūtinas vietos projektui įgyvendinti išlaidas 

ir tinkamų finansuoti išlaidų dalį, kurių nepadengia lėšos vietos projektui įgyvendinti, vietos 

projekto vykdytojas privalės finansuoti pats. 

Tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimas trunka ne ilgiau kaip 

40 darbo dienų nuo vietos projekto administracinės atitikties vertinimo pabaigos (į terminą 

neįskaičiuojamas laikas, kai pareiškėjas šalina paraiškos trūkumus). 

                                                 
11 Kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija ir KPP, tinkamumo 

reikalavimai turi atitikti KPP ir KPP krypties „Gyvenimo kokybė ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonių 

įgyvendinimo Administravimo taisyklėse nustatytus pareiškėjo, projekto ir išlaidų tinkamumo reikalavimus. 

Kai vietos projektas teikiamas pagal priemonę, kurią reglamentuoja strategija, tačiau nereglamentuoja KPP, 

tinkamumo reikalavimai turi atitikti strategijoje nustatytus pareiškėjo, vietos projekto ir išlaidų tinkamumo 

reikalavimus. 
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Nustačius, kad dėl vietos projekto paraiškoje ar jos prieduose pateiktos neišsamios ar 

netikslios informacijos, vietos projektų paraiškų vertintojai negali įvertinti vietos projekto 

tinkamumo finansuoti pagal strategiją, VVG pareiškėjui siunčia arba įteikia pasirašytinai 

raštą, kuriame nurodoma, kokios informacijos / dokumentų trūksta, arba ką reikia patikslinti 

(raštas taip pat turi būti išsiunčiamas elektroniniu paštu, jei vietos projekto paraiškoje 

pareiškėjas tai nurodęs kaip pageidaujamą informacijos gavimo būdą). 

Papildomai informacijai / dokumentams pateikti pareiškėjui suteikiamas nuo 2 iki 10 

darbo dienų terminas (atsižvelgiant į trūkstamos informacijos / dokumentų specifiką, gali būti 

nustatomas ir ilgesnis terminas). Per nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų / 

trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, 

vietos projekto paraiška atmetama.  

Prieš priimant sprendimą atmesti vietos projekto paraišką, VVG išnagrinėja 

nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų bei dokumentų nepateikimo 

aplinkybes ir įsitikina, kad vietos projekto paraiškos atmetimas pagrįstas ir vietos projekto 

paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų procedūrų. Apie sprendimą atmesti 

vietos projekto paraišką VVG atsakingas asmuo per 5 darbo dienas informuoja pareiškėją 

išsiųsdamas jam informacinį raštą, kuriame nurodomos vietos projekto paraiškos atmetimo 

priežastys. 

Jeigu tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti vertinimo etapo metu 

nustatoma, kad vietos projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir galimas maksimalus lėšų 

vietos projektui įgyvendinti dydis skiriasi nuo vietos projekto paraiškoje pateiktų vietos 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų ir prašomo lėšų vietos projektui įgyvendinti dydžių, iki 

sprendimo, kad galima skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti VVG raštu apie tai informuoja 

pareiškėją ir derina su juo, ar jis sutiktų įgyvendinti vietos projektą su VVG nustatytomis 

maksimalaus dydžio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir lėšomis, jei kyla abejonių dėl 

pareiškėjo galimybių įgyvendinti vietos projektą su mažesne lėšų suma. Pareiškėjui nesutikus 

su VVG nustatytomis maksimalaus dydžio tinkamomis finansuoti išlaidomis ir lėšomis, 

vietos projekto paraiška atmetama. 

Informaciją apie tinkamumo skirti lėšas vietos projektams įgyvendinti vertinimo 

reikalavimus atitikusias paraiškas VVG pateikia NMA, taip pat viešina savo veiklos 

teritorijoje, nurodydama pareiškėjo pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis asmuo) arba vardą 

ir pavardę (jei pareiškėjas – fizinis asmuo), vietos projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir 

prašomą lėšų sumą, bendrą vietos projektų paraiškų ir paraiškų, atitikusių tinkamumo skirti 

lėšas vertinimo reikalavimus, skaičių. 
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3) Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimui teikiamos projektų paraiškos, 

kurios atitiko administracinės atitikties reikalavimus ir buvo įvertintos kaip tinkamos skirti 

lėšas vietos projektui įgyvendinti. 

Kai bendra pareiškėjų prašomų lėšų suma neviršija kvietimui teikti vietos projektų 

paraiškas pagal konkrečią priemonę planuojamos skirti lėšų sumos, vietos projektų naudos ir 

privalumų vertinimas gali būti neatliekamas. 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimas vykdomas atsižvelgiant į vietos 

projekto paraiškos pateikimo ir administracinės atitikties bei tinkamumo skirti lėšas 

vertinimo metu pateiktus dokumentus.  

Vietos projektų naudą ir kokybę vertina ne mažiau kaip du vietos projektų paraiškų 

vertintojai. Jei vietos projektų paraiškų vertintojų suteikti balai pagal atskirą vertinimo 

kriterijų skiriasi daugiau kaip 50 proc. nuo visos kriterijui skiriamos didžiausios balų sumos, 

strategijos vykdytojas turi paskirti dar vieną vertintoją 

Vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo metu vietos projektams suteikiami 

balai pagal VVG nustatytus vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijus. 

VVG nustatyti vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijai pateikti 4.1 ir 

4.2 lentelėje.  

 

4.1 lentelė. VVG nustatyti ne pelno vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijai  

NE PELNO VIETOS PROJEKTŲ NAUDOS IR PRIVALUMŲ 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Didžiausia 

balų suma 

Projekto 

balai 

1. Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą  25  

 
Projekto idėja parengta ir išvystyta pačios bendruomenės, pagrįsta, kad 

vietos bendruomenei projektas yra reikšmingas. Vietos projektas 

pagrįstas gyventojų poreikiais – išanalizuoti bendruomenės poreikiai, 

parodyta, kad jie atitinka projektu sprendžiamą problemą. 
 

Vietos bendruomenės narių, dalyvavusių rengiant projekto idėją (dalyvausiančių 

įgyvendinant projektą), skaičius ir šį skaičių įrodantys dokumentai (viešų susirinkimų, 

vietos iniciatyvinės grupės susitikimų protokolai, kiti dokumentai). Bendruomenės 

poreikiai išsiaiškinti, taikant įvairius tyrimo metodus (pateikiama akivaizdi faktinė 

medžiaga). Projekto įgyvendinime numatytas savanoriškas darbas, pateikiamas detalus 

savanoriško darbo aprašymas. 

 
 

2. Vietos projekto parengimo kokybė 20  

 
Aiškūs projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto veiksmų planas 

realistiškas ir įgyvendinamas Projekto biudžetas aiškus, pagrįstas ir 

realistiškas (aukščiausias balas skiriamas, jei prie paraiškos pateikiamos 

paslaugų teikėjų apklausos, detali išlaidų apskaita). 

 
 

3. Partnerystė ir bendradarbiavimas  25  

 
Projektas rengiamas / įgyvendinamas bendradarbiaujant (finansiškai ar 

kitais būdais) su kitomis kaimo organizacijomis, įnešančiomis 

reikšmingą indėlį į projekto sėkmę. Projektas skatina bendradarbiavimą 

 
 



 123 

tarp kaimo bendruomenių organizacijų. 

4. Vietos projekto tęstinumas  25  

 
Projektas yra ilgalaikis ir turi tęstinumą. Pagrįsta, kad projekto rezultatai 

turės ilgalaikį poveikį ir numatyta, kaip jais bus naudojamasi pasibaigus 

projektui.  

 
 

5. Vietos projekto naujoviškumas 5  

 
Projektas taiko naujoviškus metodus (vietovėje naujus arba dar niekur 

nevykdytus veiksmus). 

 
 

 

 

4.2 lentelė. VVG nustatyti pelno vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijai  

PELNO VIETOS PROJEKTŲ NAUDOS IR PRIVALUMŲ 

VERTINIMO KRITERIJAI 

Didžiausia 

balų suma 

Projekto 

balai 

1. Vietos projekto ekonominis gyvybingumas 30  

 
Vertinami tokie vietos pelno projekto ekonominio gyvybingumo 

rodikliai kaip grynasis pelningumas, vidutinio turto pelningumas, skolos 

rodiklis, paskolų padengimo rodiklis, bendrojo likvidumo rodiklis, 

vidinė grąžos norma, taip pat įvertinama verslo rizika, jos veiksniai ir 

šaltiniai. 

 
 

2. Vietos projekto, verslo plano parengimo kokybė 30  

 
Aiškūs projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto veiksmų planas 

realistiškas ir įgyvendinamas Išsamus ir pagrįstas verslo planas: 

aprašytas sukuriamas produktas, paslauga, technologija, išanalizuota 

rinkos situacija, parengtas išsamus finansų planas, marketingo planas ir 

t.t. 

 
 

3. Vietos projekto sukuriamos naujos darbo vietos 25  

 
Aukščiausias balas skiriamas, jeigu projektu sukuriama 4 ir daugiau 

naujų darbo vietų 

 
 

4. Vietos projekto naujoviškumas 10  

 
Projektas numato konkrečiai vietovei ar apskritai arba dar niekur 

netaikytų naujų produktų, paslaugų ar technologijų sukūrimą ar 

įdiegimą. 

  

5. Vietos projekto nauda vietos bendruomenei 5  

 
Projektas turi matomą poveikį kaimo gyventojų gyvenimo kokybės 

pagerėjimui, skatina kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą. 

  

 

Didžiausia balų suma, kurią gali surinkti projektas, yra 100 balų (žr. galutinio vietos 

projektų vertinimo lenteles Nr. 4.3 ir 4.4). 

Taikant vietos projektų naudos ir privalumų vertinimą, finansuotinomis bus laikomos 

paraiškos surinkusios daugiau nei 50 balų. Jeigu daugiau nei 50 balų surinkusių projektų 

prašoma suma viršys VVG numatytų priemonei įgyvendinti lėšų dydį, parama bus skiriama 

projektams, surinkusiems daugiausiai balų. 
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4.3 lentelė. Galutinė ne pelno vietos projekto vertinimo lentelė 

 
Bendras projekto įvertinimas 

Didžiausia 

balų suma 

Projekto 

balai 

1. Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą  25  

2. Vietos projekto parengimo kokybė 20  

3. Partnerystė ir bendradarbiavimas 25  

4. Vietos projekto tęstinumas  25  

5. Vietos projekto naujoviškumas 5  

 Iš viso 100  

 

4.4 lentelė. Galutinė pelno vietos projekto vertinimo lentelė 

 
Bendras projekto įvertinimas 

Didžiausia 

balų suma 

Projekto 

balai 

1. Vietos projekto ekonominis gyvybingumas 30  

2. Vietos projekto, verslo plano parengimo kokybė 30  

3. Vietos projekto sukuriamos naujos darbo vietos 25  

4. Vietos projekto naujoviškumas 10  

5. Vietos projekto nauda vietos bendruomenei  5  

 Iš viso 100  

 

Galutinis paraiškų, kurioms skiriama finansinė parama, skaičius bus žinomas, 

sulyginus VVG finansinius išteklius su daugiau nei 50 balų surinkusių paraiškų bendru 

prašomos paramos dydžiu. Todėl tarpinėje suvestinės lentelės (žr. 4.5 lentelę) dalyje įrašyti 

projektai turi tikimybę gauti paramą. Visi likę projektai bus atmesti.  

 

4.5 lentelė. Suvestinė vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo vertinimo lentelė 
Nr. Projektas Priemonė 

strategijoje 

Naudos ir 

kokybės 

vertinimo balai 

Prašoma 

paramos suma 

(Lt)  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.   >50   

8.     

9.     

10.     

11.   <50   

12.     

13.     

14.     

 Iš viso   xxxxxx 
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Jeigu vietos projekto paraiškoje nėra duomenų, leidžiančių įvertinti projekto naudą ar 

privalumus pagal kurį nors iš nustatytų kriterijų, laikoma, kad pareiškėjas neatitiko kriterijaus 

reikalavimų (paklausimas nebūtinas). 

Informaciją apie naudos ir kokybės vertinimo etape vietos projektams suteiktus balus 

VVG pateikia NMA, taip pat viešina savo veiklos teritorijoje, nurodydama pareiškėjo 

pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jei pareiškėjas – fizinis 

asmuo), vietos projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą lėšų sumą, bendrą vietos 

projektų paraiškų ir paraiškų, atitikusių tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus, 

skaičių. 

 

 

4.1.7.4. Sprendimas dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo 

Vietos projektų paraiškų vertintojai, įvertinę vietos projektų paraiškas, užpildo 

vertinimo lenteles ir kitus VVG patvirtintus vietos projektų paraiškų vertinimo dokumentus, 

parengia vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas VVG valdybai. Vietos 

projektų paraiškų vertinimo ataskaita, susidedanti iš vietos projektų paraiškų vertinimo 

rezultatų suvestinės ir atskirų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitų, rengiama ir 

tvirtinama derinant su NMA. 

VVG valdyba sprendimus dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo priima 

vietos projektų atrankos posėdžiuose (toliau – posėdžiuose), į kuriuos privaloma kviesti 

NMA atstovą (-us), turinčius veto teisę. 

VVG valdybos nariai ir NMA atstovas(-ai) informuojami apie būsimą vietos projektų 

atrankos posėdį ir gauna posėdžio medžiagą, įskaitant parengtas vietos projektų paraiškų 

vertinimo ataskaitas, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki nustatytos vietos projektų 

atrankos posėdžio datos. Visi vietos projektų atrankos posėdžiai protokoluojami. 

Vietos projektų atrankos posėdyje vietos projektų paraiškų vertintojai pristato 

svarstomų vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas bei išvadas ir atsako į VVG valdybos 

narių, NMA atstovo (-ų) pateiktus klausimus. 

Vadovaudamasi vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitomis VVG valdyba priima 

vieną iš galimų sprendimų: 

• Skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti. 

• Neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti (sprendimo neskirti lėšų vietos projektui 

įgyvendinti motyvai nurodomi vietos projektų atrankos posėdžio protokole). 

• Grąžinti vietos projektą pakartotinai vertinti. Tokiu atveju VVG valdyba grąžina 

vietos projekto paraišką vietos projektų paraiškų vertintojams ir nurodo 
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pakartotinio vertinimo terminus ir motyvus. Vietos projektų paraiškų vertintojai 

privalo iš naujo įvertinti vietos projekto paraišką, atsižvelgiant į VVG valdybos 

pastabas, ir per nurodytą laiką pateikti VVG valdybai naują vietos projektų 

paraiškų vertinimo ataskaitą. Kitų vietos projektų paraiškų svarstymas atidedamas 

tol, kol bus gautos pakartotinio vertinimo išvados, išskyrus atvejus, kai pagal visas 

pateiktas vietos projektų paraiškas prašoma lėšų suma neviršija bendros kvietimui 

teikti vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę skirtos lėšų sumos. 

• Atidėti sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo priėmimą iki kito 

vietos projektų atrankos posėdžio ir posėdžio protokole nurodyti sprendimo 

motyvus. Kitų vietos projektų paraiškų svarstymas taip pat atidedamas iki kito 

vietos projektų atrankos posėdžio, išskyrus atvejus, kai pagal visas pateiktas 

vietos projektų paraiškas prašoma lėšų suma neviršija bendros kvietimui teikti 

vietos projektų paraiškas pagal konkrečią priemonę skirtos lėšų sumos. 

 

VVG sprendimą dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo pateikia NMA tvirtinti 

ne vėliau kaip po 2 darbo dienų nuo vietos projektų atrankos posėdžio protokolo pasirašymo 

dienos. VVG sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti įsigalioja jį patvirtinus 

NMA.  

VVG apie įsigaliojusį (t.y. NMA patvirtintą) sprendimą skirti lėšas vietos projektui 

įgyvendinti raštu informuoja pareiškėją per 5 darbo dienas, po NMA patvirtinimo. Taip pat 

VVG savo veiklos teritorijoje viešina informaciją apie įsigaliojusius sprendimus skirti lėšas 

vietos projektams įgyvendinti, nurodydama pareiškėjo pavadinimą (jei pareiškėjas – juridinis 

asmuo) arba vardą ir pavardę (jei pareiškėjas – fizinis asmuo), vietos projekto pavadinimą, 

trumpą vietos projekto aprašymą, vietos projekto paraiškos kodą ir skirtą lėšų sumą. NMA 

šią informaciją skelbia interneto tinklalapyje www.nma.lt. 

Nusprendusi neskirti lėšų vietos projektui įgyvendinti VVG, per 5 darbo dienas po 

vietos projektų atrankos posėdžio protokolo pasirašymo, išsiunčia pareiškėjui informacinį 

raštą su paaiškinimais. 

Pirmojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu pateikti, bet paramos negavę 

vietos projektai galės teikti patobulintas paraiškas paskelbus kitus kvietimus. 

 

4.1.7.5. Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas 

VVG valdybai priėmus sprendimą skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti ir jį 

patvirtinus NMA, VVG parengia trišalės vietos projekto vykdymo sutarties projektą ir 

registruotu laišku jį išsiunčia arba asmeniškai įteikia NMA derinti. 

http://www.nma.lt/
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Gavusi NMA pritarimą dėl vietos projekto vykdymo sutarties projekto, VVG 

registruotu laišku išsiunčia jį derinti vietos projekto vykdytojui arba įteikia asmeniškai 

pasirašytinai, nustatydamas 5 darbo dienų terminą atsakymui.  

Gavusi vietos projekto vykdytojo pastabas dėl vietos projekto vykdymo sutarties 

projekto, VVG jas teikia NMA, kuri, susipažinusi su pastabomis, raštu ir (arba) elektroniniu 

paštu informuoja VVG, ar galima ir (arba) būtina atsižvelgti į vietos projekto vykdytojo 

pateiktas pastabas. VVG, gavusi NMA atsakymą dėl galimybių ir būtinybės koreguoti vietos 

projekto vykdymo sutarties projektą ir atsižvelgdamas į jį, koreguoja vietos projekto 

vykdymo sutarties projektą bei informuoja apie tai vietos projekto vykdytoją. 

VVG, gavusi vietos projekto vykdytojo pritarimą, informuoja NMA ir vietos projekto 

vykdytoją apie tai, kad vietos projekto vykdymo sutarties projektas yra suderintas tarp šalių 

bei nurodo pasiūlymo pasirašyti šią sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti vietos 

projekto vykdymo sutartį galiojimo terminas – 10 darbo dienų, jei pasirašančios šalys 

nenurodo svarbių priežasčių pratęsti šį terminą (pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai 

pareiškėjas ir NMA gauna VVG pranešimą, kad vietos projekto vykdymo sutarties projektas 

yra suderintas tarp šalių). 

Jei pareiškėjas per nustatytą terminą vietos projekto vykdymo sutarties nepasirašo, 

lėšos vietos projektui įgyvendinti neskiriamos.  

Pagal kvietimą teikti vietos projektų paraiškas nepanaudotos lėšos paskirstomos eilės 

tvarka geriausiai įvertintiems vietos projektams arba skiriamos pagal kitą kvietimą teikti 

vietos projektų paraiškas teikiamiems vietos projektams. 

Vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo tvarka išdėstyta Administravimo 

taisyklių 185.1-185.5 punktuose. 

Vietos projekto vykdymo sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo NMA. Pareiškėjas 

prieš vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymą privalo atsidaryti banke atskirą sąskaitą 

vietos projekto įgyvendinimo lėšoms. 

Vietos projekto vykdymo sutarties turinį reglamentuoja Administravimo taisyklių 

189-192 punktai. 

Informaciją apie pasirašytas vietos projektų vykdymo sutartis VVG viešins savo 

veiklos teritorijoje, nurodydama vietos projekto vykdytojo pavadinimą (jei vietos projekto 

vykdytojas – juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jei vietos projekto vykdytojas – fizinis 

asmuo), vietos projekto pavadinimą, trumpą vietos projekto aprašymą, vietos projekto kodą ir 

skirtą lėšų sumą vietos projektui įgyvendinti. NMA šią informaciją skelbia interneto 

tinklalapyje www.nma.lt. 

http://www.nma.lt/
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4.1.7.6. Lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarka 

 

Vietos projekto, teikiamo VVG tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti taikomas 

vienas iš trijų išlaidų apmokėjimo būdų: 

1) Išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas 

tik viešųjų juridinių asmenų teikiamiems vietos projektams. 

2) Išlaidų kompensavimo (be avanso) mokėjimo būdas, kuris gali būti 

taikomas privačių juridinių ir fizinių asmenų vietos projektams finansuoti. 

3) Sąskaitų apmokėjimo būdas, kuris gali būti taikomas viešųjų ir privačių 

juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymą, įgyvendinamiems vietos projektams, kuriems vietos projekto 

vykdytojas sudaro darbų, paslaugų teikimo arba prekių tiekimo sutartis su rangovais, 

paslaugų teikėjais arba prekių tiekėjais, atrinktais vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu. 

 

1) Pagal išlaidų kompensavimo su avansu mokėjimo būdą: 

• avanso dydis vietos projekto vykdytojui negali būti didesnis nei 40 procentų lėšų 

vietos projektui įgyvendinti sumos; 

• avansas išmokamas vietos projekto vykdytojui pasirašius projekto vykdymo sutartį su 

NMA; 

• projekto vykdytojas sutartyje nustatytu periodiškumu teikia VVG mokėjimo 

prašymus, kuriuose deklaruoja padarytas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas 

pateisinančius ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Pirmąjį tarpinio mokėjimo 

prašymą vietos projekto vykdytojas turi pateikti VVG ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo 

avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 mėnesius nuo avanso gavimo dienos vietos projekto 

vykdytojas nepradeda įgyvendinti vietos projekto ir nepatiria išlaidų, jis, praėjus 3 

mėnesiams, per 5 darbo dienas privalo grąžinti visą avansą NMA. Apie grąžintas ir 

susigrąžintinas avanso lėšas NMA informuoja ministeriją. Vietos projekto vykdymo 

sutartyje taip pat nustatomas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas; 

• kai bendra pagal vietos projekto vykdytojo pateiktus mokėjimo prašymus 

kompensuota ir avansu vietos projekto vykdytojui išmokėta suma pasiekia vietos 

projektui įgyvendinti skirtą lėšų sumą, vietos projekto įgyvendinimo išlaidos toliau 

nekompensuojamos; 
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• baigęs įgyvendinti vietos projektą, vietos projekto vykdytojas pateikia VVG galutinį 

mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo 

prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitą; 

• vietos projekto vykdytojas gali teikti iki šešių mokėjimo prašymų, įskaitant avanso 

mokėjimo prašymą. Mažiausia prašoma kompensuoti lėšų vietos projektui įgyvendinti 

suma, nurodyta kiekviename mokėjimo prašyme, išskyrus paskutinįjį mokėjimo 

prašymą, negali būti mažesnė nei 10 000 Lt. 

 

2) Pagal išlaidų kompensavimo be avanso mokėjimo būdą: 

• vietos projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti vietos projektą savo lėšomis ir vietos 

projekto vykdymo sutartyje nustatytu periodiškumu teikia VVG mokėjimo prašymus, 

kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidas pateisinančius ir 

išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Vietos projekto vykdymo sutartyje taip pat 

nustatomas galutinio mokėjimo prašymo pateikimo terminas; 

• baigęs įgyvendinti vietos projektą, vietos projekto vykdytojas pateikia VVG galutinį 

mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo 

prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas bei galutinę vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitą; 

• vietos projekto vykdytojas gali pateikti iki penkių mokėjimo prašymų. Mažiausia 

prašoma kompensuoti lėšų vietos projektui įgyvendinti suma, nurodyta kiekviename 

mokėjimo prašyme, išskyrus paskutinįjį mokėjimo prašymą, negali būti mažesnė nei 10 

000 Lt. 

 

3) Pagal sąskaitų apmokėjimo būdą: 

• vietos projekto vykdytojas patikrina kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo 

pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties(-čių) 

sąlygoms, patikrina ir priima atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes ir, 

pasirašęs sąskaitą(-as), kaip tinkamą(-as) apmokėti, kartu su kitais reikalaujamais 

dokumentais pateikia ją(-as) VVG. VVG šiuos dokumentus perduoda NMA Finansų ir 

apskaitos departamento Mokėjimo prašymų skyriui; 

• NMA tikrina bei tvirtina mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų tinkamumą apmokėti ir 

vietos projekto vykdytojui perveda atitinkamą lėšų sumą vietos projektui įgyvendinti; 

• vietos projekto vykdytojas, gavęs lėšas sąskaitai(-oms) apmokėti, per 5 darbo dienas nuo 

lėšų gavimo išmoka šias lėšas rangovui(-ams), paslaugų teikėjui(-ams) arba prekių 
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tiekėjui(-ams) ir pateikia NMA pranešimą apie apmokėjimą, pridėjęs išlaidų apmokėjimą 

įrodančių dokumentų kopijas. 

 

VVG, vadovaudamasi parengtomis ir su NMA suderintomis Vietos projektų 

vykdytojų mokėjimo prašymų administracinės atitikties vertinimo vidaus taisyklėmis, atlieka 

vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymų administracinės atitikties tikrinimą. Mokėjimo 

prašymo administracinės atitikties tikrinimo metu nustatoma, ar pateikti visi reikalingi 

dokumentai, ar mokėjimo prašymas tinkamai užpildytas.  

VVG vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo administracinę atitiktį įvertina ir 

mokėjimo prašymą perduoda NMA Finansų ir apskaitos departamento Mokėjimo prašymų 

skyriui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos (į 

terminą neįskaičiuojamas laikas, per kurį vietos projekto vykdytojas šalina mokėjimo 

prašymo trūkumus arba atliekama vietos projekto patikra). 

Detalus lėšų vietos projektams įgyvendinti išmokėjimo tvarkos aprašymas pateiktas 

Administravimo taisyklių XVII skyriuje. 

 

 

4.1.7.7. Vietos projektų įgyvendinimo ataskaitų rengimas ir teikimas 

 

Vietos projekto vykdytojas teikia VVG šias projekto įgyvendinimo ataskaitas: 

• tarpines vietos projekto įgyvendinimo ataskaitas, kurios teikiamos vietos projekto 

įgyvendinimo laikotarpiu, iki kiekvieno metų kalendorinio ketvirčio likus ne 

mažiau kaip 5 darbo dienoms; 

• galutinę vietos projekto įgyvendinimo ataskaitą, kuri pateikiama per 10 darbo 

dienų nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo. 

 

VVG parengia Tarpinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir Galutinės vietos 

projekto įgyvendinimo ataskaitos formas ir suderinti jas su NMA. 

Gavusi informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos 

projekto įgyvendinimo ataskaitą, VVG per 20 darbo dienų ją išnagrinėja ir nustato, ar vietos 

projekto vykdytojas laikosi vietos projekto vykdymo sutartyje nustatytų sąlygų. Patikrinusi ir 

įvertinusi informaciją apie vietos projekto įgyvendinimo eigą arba galutinę vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitą, VVG gali: 

• ją patvirtinti; 

• paprašyti vietos projekto vykdytojo per nustatytą terminą pateikti papildomą 

informaciją ir (arba) nuspręsti atlikti vietos projekto patikrą vietoje; 
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• atmesti, išdėstydamas atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį vietos 

projekto vykdytojas turi ištaisyti pateiktos informacijos apie vietos projekto 

įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ar 

vietos projekto įgyvendinimo trūkumus ir pateikti naują informaciją apie vietos 

projekto įgyvendinimo eigą arba naują galutinę vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitą. 

 

Jeigu vietos projekto vykdytojas laiku nepateikia informacijos apie vietos projekto 

įgyvendinimo eigą arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos, VVG apie tai raštu 

primena vietos projekto vykdytojui ir nustato terminą informacijai arba ataskaitai pateikti. 

Vietos projekto vykdytojas gali raštu prašyti pratęsti informacijos arba ataskaitos pateikimo 

terminą, nurodydamas priežastis. 

Jeigu vietos projekto vykdytojas informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą 

arba galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos ir po priminimo nepateikia laiku, arba 

VVG ją atmeta 3 kartus, VVG gali inicijuoti vietos projekto įgyvendinimo sustabdymą, 

vietos projekto vykdymo sutarties nutraukimą ir (arba) suteiktų lėšų vietos projektui 

įgyvendinti ar jų dalies grąžinimą. 

VVG, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų pateiktomis vietos projektų 

įgyvendinimo ataskaitomis, rengia informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą ir galutinę 

strategijos įgyvendinimo ataskaitą ir teikia jas NMA. 

 

4.1.7.8. Vietos projektų patikros 

 

VVG, dalyvaujant NMA Kontrolės departamento teritorinio skyriaus (toliau – KDTS) 

atstovui, atliks kiekvieno vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje mažiausiai vieną 

kartą per vietos projekto įgyvendinimo laikotarpį. Jei VVG, dalyvaujant NMA KDTS 

atstovui, neatliko vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje, vietos projekto vykdytojui 

negali būti išmokėta galutinė lėšų vietos projektui įgyvendinti suma.  

Vietos projekto patikra vietoje gali būti atliekama bet kuriame vietos projekto 

paraiškos vertinimo ar mokėjimo prašymo administravimo etape. Vietos projekto patikros 

vietoje metu tikrinami pareiškėjo ar projekto vykdytojo paraiškoje, jos prieduose ar 

mokėjimo prašyme pateikti duomenys ir jų atitiktis tikrovei. 

Jeigu pareiškėjas ar projekto vykdytojas nesudaro sąlygų turintiems teisę audituoti ir 

kontroliuoti asmenims apžiūrėti vietoje ir patikrinti, kaip įgyvendinamas vietos projektas, 

kaip vykdoma veikla po lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo ar vietos projekto 
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pabaigos, tai laikoma lėšų vietos projektui įgyvendinti gavimo ir naudojimo sąlygų 

pažeidimu. 

Vietos projekto patikra jo įgyvendinimo vietoje neturi trukdyti įgyvendinti vietos 

projektą. VVG, dalyvaujant NMA KDTS atstovui, gali tikrinti pareiškėjo arba projekto 

vykdytojo ūkinę veiklą tik tiek, kiek ji yra susijusi su tikrinamo vietos projekto 

įgyvendinimu. 

Vietos projektų patikras jų įgyvendinimo vietose gali atlikti vienas arba keli VVG 

paskirti asmenys, dalyvaujant NMA KDTS atstovui. Gali būti atliekamos planinės ir 

neplaninės vietos projektų patikros jų įgyvendinimo vietose. 

Prieš atliekant vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, VVG paskirtas(-i) 

asmuo(-enys) išanalizuoja visą strategijos vykdytojo turimą informaciją apie planuojamą 

patikrinti vietos projektą. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki vietos projekto patikros 

atlikimo VVG raštu (faksu arba registruotu laišku) informuoja NMA KDTS ir pareiškėją ar 

vietos projekto vykdytoją apie: 

• numatomą vietos projekto patikros vietoje datą; 

• vietos projekto patikrą atliksiančio(-ių) VVG paskirto (-ų) asmens(-ų) vardą(-us), 

pavardę(-es) ir kontaktinius duomenis; 

• numatomas vietos projekto patikros vietoje apimtis; 

• pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo atstovus, kurie turėtų dalyvauti vietos 

projekto patikros atlikimo metu; 

• vietos projekto įgyvendinimo dokumentus, kuriuos vietos projekto vykdytojas 

privalės pateikti vietos projekto patikrą atliekantiems VVG paskirtiems 

asmenims. 

 

Tačiau VVG atstovai, dalyvaujant NMA KDTS atstovui, vietos projekto patikrą jo 

įgyvendinimo vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs pareiškėjo ar vietos projekto 

vykdytojo. 

Atlikęs vietos projekto patikrą jo įgyvendinimo vietoje, VVG paskirtas(-i) asmuo(-

enys) parengia vietos projekto patikros vietoje ataskaitą, kurios formą parengia VVG ir ją 

suderina su NMA. VVG supažindina pareiškėją ar vietos projekto vykdytoją su vietos 

projekto patikros vietoje ataskaita ir paprašo pasirašyti ataskaitą. Vietos projekto vykdytojas, 

pasirašydamas projekto patikros vietoje ataskaitą, turi teisę joje pateikti paaiškinimus ir 

išreikšti nesutikimą su ataskaitoje pateikiama informacija. 
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Vietos projekto patikros jo įgyvendinimo vietoje metu nustačius neesminių 

neatitikimų, kurie nepažeidžia vietos projekto vykdymo sutarties ir gali būti ištaisyti vietos 

projekto vykdytojo, VVG ir NMA suformuluoja reikalavimus vietos projekto vykdytojui ir 

nustato terminą, per kurį šie reikalavimai turi būti įvykdyti. Apie reikalavimus ir jų įvykdymo 

terminus VVG raštu informuoja vietos projekto vykdytoją. Apie reikalavimų įvykdymą 

vietos projekto vykdytojas VVG turi atsiskaityti raštu. 

 

Nustačius vietos projekto vykdymo sutarties pažeidimų, VVG ir NMA turi teisę: 

• sustabdyti mokėjimų vietos projekto vykdytojui procedūras iki bus ištaisyti 

pažeidimai 

• sumažinti lėšų vietos projektui įgyvendinti dydį; 

• nutraukti vietos projekto vykdymo sutartį ir pareikalauti vietos projekto 

vykdytojo grąžinti jau išmokėtas lėšas arba jų dalį. 

Jei VVG ir NMA KDTS atstovas, atlikę vietos projekto patikrą vietoje, įtaria, kad 

pareiškėjo ar vietos projekto vykdytojo pažeidimai yra nusikalstamo pobūdžio, jie 

nedelsdami, bet ne vėliau kaip 2 darbo dienas po vietos projekto patikros vietoje atlikimo, 

informuoja NMA. 

Vietos projektų vykdytojams taikomos sankcijos bei jų skundų nagrinėjimas išsamiai 

aptarti Administravimo taisyklių XX- XXI skyriuose. 

 

4.1.7.9. Dokumentų tvarkymas ir saugojimas 

 

VVG paskiria asmenį, atsakingą už vietos projektų bylas. Byla užvedama kiekvienai 

gautai vietos projekto paraiškai. Kiekvieno vietos projekto byloje turi būti: 

• Kontrolinis lapas (pagrindiniai duomenys apie vietos projektą, žr. 4.6 lentelę); 

• Vietos projekto paraiška ir papildomi dokumentai (leidimai, pritarimai, įstatai, 

sutartys, pirkimo konkursų dokumentai ir pan.); 

• Susirašinėjimas ir vizitų į vietos projektų įgyvendinimo vietą ataskaitos; 

• Vietos projekto įvertinimo lapas ir susirinkimo, kurio metu įvyko vertinimas, 

protokolas; 

• Pasirašytos vietos projekto paramos sutarties kopija; 

• Finansiniai dokumentai (paramos vietos projektui išmokėjimo prašymai, paramos 

išmokėjimo pavedimų kopijos, bankų išrašai ir kiti susiję dokumentai); 

• Vietos projekto ataskaitos; 

• Galutinis vietos projekto įvertinimas. 
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4.6 lentelė. Vietos projekto kontrolinis lapas 

Vietos projekto numeris  

Vietos projekto pavadinimas  

Pareiškėjas, vietos projekto 

vadovas  

 

Adresas  

Telefonas  

El.paštas  

Faksas  

Vietos projekto paraiškos 

gavimo data 

 

Vietos projekto tikslas  

Vietos projekto uždaviniai 1 

2 

… 

Vietos projekto rezultatų ir 

pasiekimų vertinimo rodikliai 

1 

2 

… 

Reikalingi leidimai  

Vietos projekto naudos ir 

privalumų įvertinimo balais 

rezultatai 

 

Patvirtintas / atmestas  

Sutarties pasirašymas / 

neigiamo atsakymo išsiuntimas 

 

Vizito į projekto vietą įrašai  

Paskirtos paramos suma  

Mokėjimų sąlygos  

Banko sąskaitos duomenys  

Gautos paramos išmokos  

Gautos vietos projekto 

vykdymo ataskaitos 

 

Galutinis vietos projekto 

įvertinimas 
 

Projekto įvertinimo pabaiga  

 

Tamsesni laukeliai pildomi tik toms vietos projektų paraiškoms, kurios buvo 

sėkmingos, t.y. buvo pasirašytos paramos sutartys. 

 

Visi su vietos plėtros strategijos ir vietos projektų įgyvendinimu susiję dokumentai 

turi būti saugomi mažiausiai 10 metų nuo paramos strategijai / vietos projektui įgyvendinti 

sutarties pasirašymo dienos. Strategijos / vietos projekto vykdytojai turi užtikrinti su 

strategijos / vietos projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą. 
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4.2. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO FINANSINIS PLANAS IR JO 

PAGRINDIMAS 

 

 

Visa Ukmergės r. VVG parengtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui skirta 

paramos suma – 7 730 000 Lt. Iš šios sumos 6 416 000 Lt skiriama vietos projektų 

įgyvendinimui. VVG administravimo išlaidoms numatyta skirti 1 314 000 Lt. Viešinimo 

veikla bus finansuojama iš administracinių lėšų.  

Bendras vietos plėtros strategijos įgyvendinimo lėšų paskirstymas nurodant 

numatomos ES paramos ir planuojamų nuosavų lėšų dydį, pateikiamas 4.7 lentelėje.  

 

4.7 lentelė. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo lėšų paskirstymas 

Strategijos prioriteto, priemonės 

pavadinimas 

ES parama 

(tūkst. Lt) 

Nuosavos lėšos 

(tūkst. Lt) 

Iš viso (tūkst. 

Lt) 

I. VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOS  

1. PATRAUKLIOS, 

MOTYVUOJANČIOS GYVENTI 

KAIME APLINKOS KŪRIMAS 

4746,00 527,33 5273,33 

1.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 4746,00 527,33 5273,33 

2. KAIMO TRADICIJŲ 

PUOSELĖJIMAS IR PLĖTRA 

1670,00 1017,50 2687,50 

2.1. Kaimo gyventojų socialinės ir 

ekonominės saviraiškos galimybių 

didinimas, pilietiškumo skatinimas  

1450,00 962,50 2412,50 

2.1.1. Kaimo gyventojų socialinės 

saviraiškos, bendrų iniciatyvų rėmimas  
500, 00 125,00 625,00 

2.1.2. Mokomoji, švietėjiška, 

bendruomeniškumo stiprinimo veikla 
150, 00 37,50 187,50 

2.1.3. Parama kaimo gyventojų verslo, 

ekonominio aktyvumo iniciatyvoms  
800, 00 800,00 1600,00 

2.2. Jaunimo motyvacijos kurtis savo 

kaime didinimas 
220, 00 55,00 275,00 

Iš viso I: 6416,00 1544,83 7960,83 

II. VVG IŠLAIDOS 

VVG administravimo išlaidos 1314,0 0 1314,0 

Iš viso (I+II): 7730,0 1544,83 9274,83 
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Strategijos įgyvendinimo biudžetas, konkretizuojant numatomą VVG vietos plėtros 

strategijos priemones įgyvendinančių vietos projektų skaičių ir šiems projektams nustatytą 

maksimalų paramos dydį, pateikiamas 4.8 lentelėje.  

 

4.8 lentelė. Strategijos įgyvendinimo biudžeto paskirstymas, numatant vietos projektų skaičių 

ir nustatant maksimalų paramos dydį šiems projektams 

 

Prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 
Numatyta 

finansuoti 

projektų 

Didžiausia 

paramos 

suma (Lt) 

Iš viso 

(Lt) 

1 PRIORITETAS – PATRAUKLIOS, MOTYVUOJANČIOS GYVENTI KAIME 

APLINKOS KŪRIMAS. 

1.1 priemonė 

Kaimo 

atnaujinimas 

ir plėtra 

1.1.1. Veiklos sritis. Viešosios aplinkos 

tvarkymas ir kūrimas  
9 iki 100 000 900 000 

1.1.2. Veiklos sritis. Patalpų bendruomenės 

reikmėms atnaujinimas ir įrengimas 
5 iki 445 200 2 226 000 

1.1.3. Veiklos sritis. Tradicinių ir netradicinių 

amatų gaivinimas ir plėtra 
2 iki 210 000 420 000 

1.1.4. Veiklos sritis. Kultūros paveldo objektų 

išsaugojimas 
3 iki 400 000 1 200 000 

Iš viso 1 prioritetas: 19  4 746 000 

2 PRIORITETAS – KAIMO TRADICIJŲ PUOSELĖJIMAS IR PLĖTRA 

 

2.1 priemonė. 

Kaimo 

gyventojų 

socialinės, 

ekonominės 

saviraiškos 

galimybių 

didinimas, 

pilietiškumo 

skatinimas 

2.1.1. Veiklos sritis. Kaimo gyventojų 

socialinės saviraiškos, bendrų iniciatyvų 

rėmimas  

10 iki 50 000 500 000 

2.1.2. Veiklos sritis. Mokomoji, švietėjiška, 

bendruomeniškumo stiprinimo veikla 
3 iki 50 000 150 000 

2.1.3. Veiklos sritis. Parama kaimo gyventojų 

verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms  
8 iki 100 000 800 000 

2.2 priemonė Jaunimo motyvacijos kurtis savo kaime 

didinimas  

4 iki 55 000 220 000 

Iš viso 2 prioritetas: 25  1 670 000 

 

IŠ VISO: 44  6 416 000 
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4.3. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS BEI VERTINIMO SISTEMA 

 

 

4.3.1. Priežiūros ir vertinimo organizavimas 

 

 

Ukmergės r. VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą atliks 

tam tikslui sudaryta Priežiūros grupė, kurią sudarys VVG paskirti atsakingi nariai kartu su 

VVG darbuotojais. 

Priežiūros grupės funkcijos – vykdyti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo patikrą, 

vertinti pasiektą pažangą ir rezultatus. Priežiūros grupė rinks informaciją, reikalingą 

strategijos įgyvendinimo įvertinimui atlikti.  

Siekiant užtikrinti kokybišką vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūrą bei 

vertinimą: 

• Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pradžioje VVG surinks pirminius 

atskaitos (bazinius) duomenis, kuriais remiantis bus matuojamas strategijos 

poveikis. Pirminiai atskaitos duomenys bus renkami klausimynų pagalba. 

Klausimynų rengimas ir apklausos vykdymas bus finansuojamas iš VVG 

strategijos įgyvendinimo administracinių lėšų.  

• VVG strategijos vertinimas bus atliekamas pagal VVG parengtus vertinimo ir 

priežiūros kriterijus.  

• Produkto rodikliai bus vertinami 1 kartą per pusmetį.  

• Rezultato rodikliai bus vertinami 1 kartą per metus.  

• Poveikio rodikliai bus vertinami įgyvendinus vietos plėtros strategiją. 

• Galutinis vietos plėtros strategijos vertinimas bus atliekamas 2015 metų II 

pusmetyje. 

• Duomenys apie produkto ir rezultato pasiekimus bus imami iš vietos projektų 

įgyvendinimo ataskaitų, vizitų į projektų įgyvendinimų vietas, protokolų ir kitų 

šaltinių. 

• Metinę strategijos įgyvendinimo eigos ataskaitą, pasiremdama aukščiau 

minėtais duomenų šaltiniais, parengs VVG sudaryta Priežiūros grupė. 

Apibendrinti rezultatai bus pristatomi VVG visuotiniam susirinkimui, 

viešinami vietos spaudoje, VVG interneto svetainėje. 
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4.3. 2. VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo rodikliai 

 

Priežiūros vykdymo tikslas – atsakyti į du pagrindinius klausimus: 

• ar strategija įgyvendinama taip, kaip buvo planuota; 

• ar pasiekti tokie rezultatai, kokie buvo numatyti? 

 

Todėl vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūrai atlikti svarbu nustatyti jos 

vertinimo rodiklius. VVG strategijos įgyvendinimo vertinimui rodiklius nustatė pagal 

kiekvieną vietos plėtros strategijos priemonę atskirai. 

 

 

UKMERGĖS R. VVG NUSTATYTI VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMO 

RODIKLIAI: 

 

Pagal I prioriteto „PATRAUKLIOS, MOTYVUOJANČIOS GYVENTI KAIME APLINKOS 

KŪRIMAS“ 1.1 priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 
 

Rodiklio 

tipas 

Rodiklis Tikslas 

Produkto 

Paremtų kaimų atnaujinimo projektų skaičius 19 vnt. 

Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų 

skaičius 

5 vnt. 

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų 

skaičius 

3 vnt. 

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio 

komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių 

skaičius 

9 vnt. 

Sukurta, įrengta amatų centrų, prekyviečių 2 vnt. 

Rezultato 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų 

rezultatais, skaičius 

1500 žm. 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi pagerintomis 

paslaugomis skaičius 

600 žm. 

Poveikio 

Padidėjęs vietos gyventojų pasitenkinimas kaimo 

aplinka, gyvenimo sąlygomis 

10 proc. 
projektų rezultatais 

besinaudojančių kaimo 

gyventojų, teigiančių, kad jų 

pasitenkinimas kaimo 

aplinka, gyvenimo 

sąlygomis padidėjo 
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Pagal II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.1 priemonę „Kaimo 

gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo 

skatinimas“  

Rodiklio 

tipas 

Rodiklis Tikslas 

Produkto 

Paremtų projektų skaičius 21 vnt. 

Kaimo gyventojų socialinės saviraiškos galimybes 

didinančių bendrų iniciatyvų skaičius 

10 vnt. 

Įgyvendintų socialinės paramos projektų skaičius 3 vnt. 

Kaimo gyventojų mokymo, švietimo, bendruomeniškumo 

stiprinimo renginių skaičius 

3 vnt. 

Paremtų verslo projektų skaičius 8 vnt. 

Rezultato 

Naujai susikūrusių kaimo bendruomenių / kitų kaimo 

organizacijų skaičius 

2 vnt. 

Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, 

skaičius 

1500 žm. 

Bendras sukurtų darbo vietų (įskaitant ir asmenis, 

dirbančius pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos 

pažymėjimą) skaičius 

8 vnt. 

Poveikio 

Pagerėjusi kaimo socialinė kultūrinė aplinka 20 proc. 
projektų rezultatais 

besinaudojančių 

kaimo gyventojų 

teigiančių, kad kaimo 

socialinė kultūrinė 

aplinka pagerėjo 

Užimtumo lygio didėjimas ne žemės ūkio sektoriuje 5 proc. 

 

 

 

Pagal II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ 2.2 priemonę „Jaunimo 

motyvacijos kurtis savo kaime didinimas“  

Rodiklio 

tipas 

Rodiklis Tikslas 

Produkto 

Jaunimo organizacijų (ar jaunimo interesus 

atstovaujančių organizacijų), pateikusių vietos projektus, 

skaičius 

3 vnt. 

Paremtų projektų skaičius 4 vnt. 

Kultūrinių, švietėjiškų, ugdomųjų renginių skaičius 2 vnt. 

Sukurtų jaunimo laisvalaikio užimtumo priemonių 

skaičius  

2 vnt. 

Rezultato 

Naujai susikūrusių jaunimo organizacijų skaičius 2 vnt. 

Jaunų žmonių, kurie naudojasi projektų rezultatais, 

skaičius 

500 žm. 
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Poveikio 

Pagerėjusios kaimo jaunimo socialinio, kultūrinio bei 

laisvalaikio aktyvumo sąlygos 

20 proc. 
projektų rezultatais 

besinaudojančio 

kaimo jaunimo 

teigiančio, kad jų 

socialinio, kultūrinio, 

laisvalaikio 

aktyvumo sąlygos 

pagerėjo 

 

 

4.3.3. VVG veiklos vertinimo procedūra 

Svarbus ir VVG veiklos vertinimas. VVG veikla bus vertinama pagal kiekybinius 

(posėdžių lankomumas) ir kokybinius (socialinių partnerių grupės įvertinimas) kriterijus. Šį 

vertinimą atliks VVG darbuotojai, įdarbinti strategijos įgyvendinimui. Be to numatoma atlikti 

VVG teritorijos bendruomenių ir VVG situacijos analizę. Tam tikslui ketinama pasitelkti 

konsultantus. 

VVG įdarbintų darbuotojų veikla bus vertinama kartą per pusmetį, aptariant VVG 

veiklos pažangą ir darbuotojų tobulinimosi poreikius. 
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V. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMO, 

DAUGIASEKTORIŠKUMO APRAŠYMAS  
 

 

Ukmergės r. VVG parengtos vietos plėtros strategijos naujoviškumas pagrindžiamas 

dideliu dėmesiu iniciatyvoms „iš apačios“, siekiu į kaimo problemų sprendimą įtraukti pačius 

gyventojus. 

LEADER metodas, aktyvindamas vietos bendruomenes ir kitas kaimo organizacijas, 

kartu skatina partnerystę ir bendradarbiavimą, kas suteikia galimybes įgyti naujos patirties ir 

netradiciškai pažvelgti į „senų“ problemų sprendimą.  

Šie principai atsispindi ne tik pačios strategijos pobūdyje, jie įtvirtinti ir strategijos 

įgyvendinimo reikalavimuose. VVG, siekdama paskatinti praktinį novatoriškų idėjų taikymą, 

vienu iš vietos projektų naudos ir kokybės kriterijų nurodė tai, kad vietos projekte taikomi 

naujoviški metodai, t.y. vietovei nauji arba dar niekur nevykdyti veiksmai. 

 

VVG didelį dėmesį skyrė tam, kad strategijos įgyvendinimas užtikrintų nevienakryptę, 

daugiasektorišką vietos plėtrą. Tam prielaidas sudarė pati VVG sudėtis, kurioje proporcingai 

atstovaujami pagrindiniai vietos plėtrą įtakojantys sektoriai: verslo, vietos valdžios ir kaimo 

bendruomenių bei kitų socialinių, ekonominių partnerių. Rengiant strategiją buvo derinami 

visų sektorių poreikiai ir interesai, todėl strategijoje numatytas platus įgyvendinamų 

priemonių ratas – įtraukti įvairių sektorių (infrastruktūros, kultūros, švietimo, socialinio ir 

verslo) būklę plėtojantys veiksmai.  
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VI. STRATEGIJOS ATITIKTIS ES HORIZONTALIOSIOMS 

SRITIMS  
 

 

VVG parengta vietos plėtros strategija atitinka Europos Sąjungos numatytus 

struktūrinės paramos panaudojimo horizontaliąsias sritis: darnaus vystymo, lygių galimybių, 

regioninės plėtros bei informacinės visuomenės plėtros. 

VVG strategijos indėlis įgyvendinant ES horizontaliuosius prioritetus išsamiau 

pateiktas 6.1. lentelėje. 

 

6.1 lentelė. Vietos plėtros strategijos atitiktis ES horizontaliosioms sritims 

ES horizontaliosios 

sritys 

Strategijos atitikimo pagrindimas 

Darnus vystymasis 

 

Ukmergės r. VVG parengta vietos plėtros strategija įgalins 

kultūrinį, socialinį ir ekonominį rajono augimą, ir tuo pačiu 

prisidės prie aplinkosaugos ir gamtos išteklių prieinamumo. 

VVG strategija tenkina dabartinius plėtrios poreikius, kartu 

nepažeisdama ateities kartų poreikių įgyvendinimo galimybių. 

Strategijoje didelis dėmesys skiriamas subalansuotai gamtinių 

išteklių, kraštovaizdžio ir bioįvairovės išsaugojimui ir plėtrai. 

Strategija skatina diegti aplinką tausojančias priemones.  

 

Lygios galimybės 

VVG vietos plėtros strategija parengta atsižvelgiant į lygias 

galimybes – jos rengime galėjo dalyvauti visi norintys ir įvairias 

sritis atstovaujantys vietos gyventojai. Lygių galimybių principo 

įgyvendinimą užtikrino ir VVG sudėtis, kurioje subalansuotas 

vyrų-moterų, pagrindinių sektorių ir įvairių amžiaus žmonių 

atstovavimas. 

Strategijoje numatytų priemonių ir veiksmų įgyvendinimui 

parama bus teikiama taip pat nepažeidžiant vyrų ir moterų, 

jaunimo, pagyvenusiųjų ir kitų socialinių demografinių grupių 

žmonių lygių galimybių principo.  

Regioninė plėtra 

 

VVG strategija turės teigiamą poveikį Ukmergės rajonui, kaip 

regionui, kuriame žemės ūkio veikla mažai efektyvi ir kur 

parama bendruomenių iniciatyvoms sukurs prielaidas plėtotis 
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alternatyvioms žemės ūkiui veikloms, tokiu būdu užtikrinant 

papildomas pajamas rajono gyventojams.  

Strategijos įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie gyvenimo 

kokybės kaime gerinimo ir subalansuotos plėtros. Strategijoje 

numatytos priemonės mažina mieto ir kaimo atotrūkį. 

Informacinė visuomenė 

 

VVG, rengdama vietos plėtros strategiją, tobulino savo 

įgūdžius. Veikla, skirta įgūdžiams įgyti, skatino naudoti naujas 

informacines technologijas. Jos buvo reikalingos ir siekiant 

patenkinti bendradarbiavimo poreikius. 

Be to vietos plėtros strategijoje numatoma remti 

bendruomenių ir kitų kaimo organizacijų veiklai reikalingos 

įrangos įgijimą, kas sudaro sąlygas informacinių technologijų 

infrastruktūros tobulinimui. Remiamos švietėjiškos ir 

mokomosios kaimo gyventojų veiklos, įgalinančios gyventojus 

išnaudoti informacinės visuomenės teikiamas galimybes.  

Informacinės visuomenės plėtra leidžia sukurti pažangią 

informacinę visuomenę, t.y. išsilavinusią ir nuolat besimokančią 

visuomenę, kurios nariai savo veiklą grindžia informacija, 

žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis galimybėmis. 
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VII. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS 

IR PAPILDOMUMAS KITIEMS STRATEGINIAMS 

DOKUMENTAMS BEI ES FINANSUOJAMOMS 

PROGRAMOMS  
 

 

7.1. UKMERGĖS R. VVG KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJOS 

ATITIKIMAS NACIONALINIAMS IR SAVIVALDOS STRATEGINIAMS 

PLANAVIMO DOKUMENTAMS 

 

 

Plėtros kryptys, tikslai bei priemonės, numatytos Ukmergės rajono kaimo vietovių 

plėtros strategijoje (toliau – strategija) ir nacionaliniuose, regioniniuose bei savivaldos 

planavimo dokumentuose daugeliu požiūrių sutampa.  

VVG parengtą strategiją su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa sieja 

visi pagrindiniai 3-4 krypties tikslai: gerinti gyvenimo kokybę ir didinti gyventojų užimtumą 

kaimo gyvenamosiose vietovėse bei skatinti kaimo plėtrą, remiantis vietos iniciatyva ir 

partneryste. Atitinka ir šiose kryptyse numatyti uždaviniai bei jų įgyvendinimo priemonės. 

Palyginus VVG strategiją su Vilniaus regiono plėtros planu 2007-2013 m. ir su 

Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaike plėtros strategija 2008-2015 m. taip pat matome, kad 

šiuose strateginiuose dokumentuose numatyti plėtros prioritetai, tikslai bei priemonės / 

uždaviniai didele dalimi atitinka. Pagrindinis šių planavimo dokumentų skirtumas – VVG 

kaimo plėtros strategijoje numatytos lokalesnės priemonės, kurias bendruomenės gavusios 

paramą galės vykdyti savo jėgomis.  

Išsamesnė informacija pateikta 7.1 lentelėje. 

 

7.1 lentelė. VVG parengtos strategijos atitikimas nacionaliniams, regioniniams ir vietos 

strateginiams planavimo dokumentams 

NACIONALINIAI IR VIETOS STRATEGINIAI 

PLANAVIMO DOKUMENTAI 

UKMERGĖS R. VVG PARENGTA KAIMO 

PLĖTROS STRATEGIJA 

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 METŲ 

PROGRAMA 
 

 

III krypties „Gyvenimo kokybė kaime ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“  
 

3.4. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. 

 

I prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi 

kaime aplinkos kūrimas“  
 

1.1. priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. 

 

IV kryptis „LEADER metodo įgyvendinimas“  I prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi 

kaime aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonė „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“; 
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II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 2.1. priemonė „Kaimo gyventojų 

saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo 

skatinimas“ ir 2.2. priemonė „Jaunimo 

motyvacijos kurtis savo kaime didinimas“. 

 

VILNIAUS REGIONO 2007-2013 M. PLĖTROS 

PLANAS 

 

 

II prioriteto „Produktyvūs ir konkurencingi 

žmogiškieji ištekliai“ 3. tikslo „Sporto ir kultūros 

infrastruktūros vystymas ir patrauklumo didinimas“ 

3.1 uždavinys „Plėsti sporto infrastruktūrą ir didinti 

sporto patrauklumą“; 3.2 uždavinys „Vystyti kultūros 

infrastruktūrą ir didinti kultūros patrauklumą“; 

III prioriteto „Sveika ir kokybiška gyvenimo aplinka“ 

2. tikslo „Susisiekimo infrastruktūros gerinimas“ 2.2 

uždavinys „Gerinti viešąsias klientų aptarnavimo 

paslaugas, plėtoti dviračių ir pėsčiųjų takus, gerinti 

gyvenamosios aplinkos būklę“; 

 

III prioriteto „Sveika ir kokybiška gyvenimo aplinka“ 

4. tikslas „Aplinkos infrastruktūros gerinimas“. 

 

I prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi 

kaime aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonė „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“. 

II prioriteto „Produktyvūs ir konkurencingi 

žmogiškieji ištekliai“ 1 tikslo „Darbo jėgos gebėjimų 

didinimas, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius“ 1.1 

uždavinys „Gerinti tęstinio, profesinio mokymo ir 

kvalifikacinio ugdymo sistemą“; 1.2 uždavinys 

„Plėsti informacinę visuomenę“ 

 

 

II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 2.1. priemonės „Kaimo gyventojų 

saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo 

skatinimas“ 2.1.2. Veiklos sritis - Kaimo 

gyventojų savišvieta, švietimas ir ugdymas 

UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKĖ 

PLĖTROS STRATEGIJA 2008-2015 M. 

 

I prioriteto “Palankios verslui aplinkos kūrimas” 1.1. 

tikslo “Sudaryti palankią aplinką inovacijų diegimui 

ir smulkiojo bei vidutinio verslo plėtrai” 1.1.1. 

uždavinys: didinti verslumo lygį rajone; 1.3. tikslo 

”Skatinti verslumą kaimiškose vietovėse” 1.3.1. 

uždavinys: skatinti alternatyvias žemės ūkio veiklas 

ir amatus kaimiškose vietovėse. 

II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 2.1. priemonės „Kaimo gyventojų 

saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo 

skatinimas“ 2.1.3. Veiklos sritis - Amatų ir kitų 

verslų mokymai, ugdymas ir parengimas 
 

I prioriteto “Palankios verslui aplinkos kūrimas” 1.2. 

tikslo “Skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, 

panaudojant gamtos išteklius, kultūros paveldą bei 

sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui” 

1.2.1. uždavinys: plėtoti viešąją turizmo 

infrastruktūrą ir 1.3. tikslo ”Skatinti verslumą 

kaimiškose vietovėse” 1.3.3. uždavinys: plėtoti 

kaimo infrastruktūrą; 

II prioriteto „Gyvenamosios aplinkos pritaikymas 

nuolat besikeičiantiems gyventojų poreikiams“ 2.3. 

tikslo „Renovuoti ir vystyti rajono gyvenamąjį 

fondą“ 2.3.2. uždavinys: gyvenamosios namų 

I prioriteto „Patrauklios, motyvuojančios gyventi 

kaime aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonė „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“. 
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aplinkos atnaujinimas ir 2.4. tikslo „Siekti geresnės 

aplinkos kokybės, išsaugojant ir racionaliai 

panaudojant gamtos išteklius“ 2.4.5. uždavinys: 

kraštovaizdžio sutvarkymas. 

I prioriteto “Palankios verslui aplinkos kūrimas” 1.3. 

tikslo ”Skatinti verslumą kaimiškose vietovėse” 

1.3.4. uždavinys: skatinti kaimo bendruomenių 

veiklą; 

III prioriteto “Naujovėms imlios ir pilietiškos 

visuomenės kūrimas” 3.1. tikslo “Užtikrinti 

prieinamas ir aukštos kokybės viešųjų sveikatos 

priežiūros, švietimo, socialinių institucijų teikiamas 

paslaugas” 3.1.4. uždavinys: plėtoti suaugusių 

mokymosi galimybių įvairovę ir prieinamumą;  

3.3. tikslas “Siekti aukštesnės kultūrinio gyvenimo 

kokybės”;  

3.4. tikslas „Stiprinti NVO veiklą“. 

II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 2.1. priemonė „Kaimo gyventojų 

saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo 

skatinimas“. 

III prioriteto “Naujovėms imlios ir pilietiškos 

visuomenės kūrimas” 3.1. tikslo “Užtikrinti 

prieinamas ir aukštos kokybės viešųjų sveikatos 

priežiūros, švietimo, socialinių institucijų teikiamas 

paslaugas”3.1.5. uždavinys: užtikrinti neformalaus 

ugdymo prieinamumą ir kokybę; 3.1.11. uždavinys: 

sudaryti jaunimui saviraiškos ir laisvalaikio 

užimtumo galimybes; 3.2. tikslas “Skatinti kūno 

kultūros ir sporto paslaugų plėtrą”. 

 

II prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir 

plėtra“ 2.2. priemonė „Jaunimo motyvacijos 

kurtis savo kaime didinimas“. 
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7.2. KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS STRATEGIJOS SUDERINAMUMAS SU 

PROGRAMOMIS, FINANSUOJAMOMIS IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR 

PAPILDOMUMAS JOMS 

 

 

Rengiant VVG vietos plėtros strategiją daug dėmesio skirta tam, kad jos 

įgyvendinamos priemonės ir veiksmai derintųsi ir nuosekliai papildytų įvairias ES lygmens 

iniciatyvas. 

Žemiau pateiktos Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, 

Sanglaudos fondo, Europos žuvininkystės fondo remiamos veiklų sritys, kurias papildo VVG 

strategija.  

 

 

Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)  

- Urbanistinės aplinkos infrastruktūros gerinimas (įskaitant pramonės ir kitų pažeistų vietovių 

regeneravimą); 

 

- Bendruomeninės urbanistinės infrastruktūros gerinimas (viešosios svarbios verslui 

laisvalaikio, sporto, kultūrinės, urbanistinės, transporto infrastruktūros renovacija ir plėtra). 

Sudėtingi plėtros projektai per 690 560 Lt. 

 

- Viešosios infrastruktūros ir paslaugų, susijusių su verslo sąlygų gerinimu užimtumo 

didinimu, plėtra, esančių viešųjų pastatų: (mokyklų, kultūros centrų ir t. t.) modernizavimas ir 

pritaikymas kaimo vietovėse, suteikiant patalpas verslo pradžiai, steigiant vietinės reikšmės 

inkubatorius, teikiant konsultacijas, reikalingas verslui pradėti ar žmonėms įsitraukti į darbo 

rinką). 

 

- Parama mokslo, mokymo, bendruomeninių, socialinių pastatų renovacijai kaimo vietovėse. 

(Parama skiriama vietovėms, kuriose gyvena nuo 1 tūkst. iki 3 tūkst. gyventojų. Finansuojami 

sudėtingi plėtros projektai per 690 560 Lt. Sprendimus skirti paramą priims Regioninės 

plėtros tarybos). 

 

- Universalių daugiafunkcinių centrų skatinimas kaimo vietovėse, turinčiose mažiau kaip 1 

tūkst. gyventojų. Centrai teiks mokslo ir mokymo paslaugas. 

 

- Institucijų, teikiančių socialines paslaugas, modernizavimas ir įkūrimas vietovėse, turinčiose 

daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų. 
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- Nacionalinės sveikatos priežiūros, mokslo sistemos institucijų, priklausančių valstybei ar 

savivaldybėms, institucijų, teikiančių socialines paslaugas, valstybės ar savivaldybių kultūros 

centrų renovacija ir apšildymas, siekiant padidinti energijos panaudojimo efektyvumą.  

 

Europos socialinis fondas (ESF) 

- Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas. 

 

- Nedirbančių asmenų ir darbuotojų, kuriems gresia nedarbas, profesinis mokymas bei 

neformalusis švietimas. 

 

- Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų prevencija. 

 

- Paslaugos, skirtos paskatinti socialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis 

įsitraukti į darbo rinką. 

 

- Mokymosi visą gyvenimą prieinamumo didinimas 

 

- Institucijų bendradarbiavimas ir partnerystė 

 

- Parama teritorinių planų rengimui (visi bendrieji planai ir detalieji planai užsakyti 

savivaldybių administracijų) bei regionų ir savivaldybių plėtros planų ir programų rengimas. 

 

 

Sanglaudos fondas (SaF) 

- Parama švietimui, mokymui, bendruomenės ir socialiniams veiksmams skirtų pastatų 

renovacijai kaimo vietovėse. 

 

- Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra panaudojant gamtinius ir kultūros paveldo išteklius 

ir aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūros kūrimas ir modernizavimas. 

 

- Nuotekų tinklo įrengimas ir tvarkymas; 

 

- Geriamojo vandens tiekimo tinklo įrengimas ir tvarkymas. 

 

- Ežerų, upių ir kitų vandens telkinių būklės gerinimas. 
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Nenaudojamų užtvankų ir kitų vandens telkiniuose esančių statinių/įrenginių pašalinimas, 

rekreacinių savybių gerinimas.  

 

Europos žuvininkystės fondas (EŽF) 

4 prioritetas. Žuvininkystės regionų tausojanti plėtra. Veiklos sritys, numatytos vietos plėtros 

strategijose ir susijusios su kaimų atnaujinimu12. 

- Pakrantės kaimelių bei gyvenviečių, kurios užsiima žuvininkystės veikla, atnaujinimas ir 

plėtra. 

 

- Žuvininkystės regionų aplinkos išsaugojimas, siekiant išlaikyti jų patrauklumą, pajūrio 

kaimelių ir miestelių, plėtojančių žvejybą, atkūrimas ir plėtra, gamtos ir architektūros paveldo 

apsauga ir stiprinimas. 

 

                                                 
12 Kai toje pačioje teritorijoje įsteigiamos VVG ir žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (ŽVG), ir VVG, ir 

ŽVG vietos plėtros strategijų lygmeniu nustatys takoskyrą tarp savo remiamų veiklos sričių. 
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VIII. PLANUOJAMI KAIMO VIETOVIŲ PLĖTROS 

STRATEGIJOS VIEŠINIMO VEIKSMAI  
 

 

 

Bendrieji informavimo ir viešinimo tikslai 

• skleisti informaciją apie ES struktūrinę paramą rajonui; 

• padėti sukurti sąlygas efektyviai panaudoti ES struktūrinės paramos lėšas; 

• užtikrinti ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo skaidrumą. 

 

Vadovaujantis Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir 

suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2007 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Žin., 2007, Nr. 48-1868), VVG 

strategijos įgyvendinimo metu, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo 

datos įrengs aiškinamąjį stendą. 

Taip pat VVG planuoja naudoti ir papildomas informavimo bei viešinimo priemones. 

Numatoma suorganizuoti viešą parengtos vietos plėtros strategijos pristatymo renginį, į kurį 

bus pakvieti visų kaimo plėtros dalyvių atstovai, išleisti sutrumpintą strategijos versiją ir 

platinti ją seniūnijose. Kaip informavimo priemonė plačiai bus naudojamas VVG interneto 

puslapis, vietos spauda. 

Siekiant įgyvendinti VVG vietos plėtros strategijoje nustatytus tikslus, galimiems 

pareiškėjams, projektų vykdytojams, visuomenei bus teikiama kompleksinė informacija apie 

parengtą strategiją, jos įgyvendinimo bei administravimo mechanizmą, įgyvendinimo eigą ir 

rezultatus. Pareiškėjams bus užtikrinta galimybė raštu ir žodžiu pateikti VVG klausimus dėl 

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

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

pildymo; ir pan. VVG konsultuos pareiškėjus šiais klausimais žodžiu, telefonu, raštu ir el. 

paštu nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas paskelbimo dienos iki galutinės vietos 

projektų paraiškų pagal kiekvieną kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pateikimo dienos. 

VVG konsultuos vietos projektų vykdytojus vietos projektų įgyvendinimo klausimais visą 

vietos projektų įgyvendinimo laikotarpį. 
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PRIEDAI 
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1 PRIEDAS. VVG ATSTOVAUJAMOS TERITORIJOS ŽEMĖLAPIS  

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Ukmerge_district_location.png
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2 PRIEDAS. UKMERGĖS R. SENIŪNŲ APKLAUSOS DUOMENYS  
Eil

Nr. 
Seniūnija 

darbuotojai/ 

iš jų 

vietiniai 

Kai

mų 

sk. 

Ben

dru

om. 

sk. 

Gyventojų sk. Mokykl

os 
darbuoto

jai/ iš jų 

vietiniai 

Darželi

ai 
darbuoto

jai/ iš jų 

vietiniai 

Kultūros 

Centrai 
darbuotojai

/ iš jų 

vietiniai 

Ambulato

rijos 
darbuotojai

/ iš jų 

vietiniai 

Verslo 

įmonės 
darbuotojai

/ iš jų 

vietiniai 

Kaimo 

turizmas 

Kitos 

įstaigos 

NVO 

Iš 

viso 

Ikimo

kykl. 

vaikai 

Mok

sleiv

iai 

Pens

inink

ai 

Dir

ban

tieji 

Registr. 

ūkinink.

/ tikri 

ūkinink. 

1. Siesikų 
11 / 10 

61 4 1980 80 284 407 764 446 / 

300 

3 

64/ 48 
- 2 

7/ 7 
3 

8/ 6 
8 

44/40 

Šinkūnų km. 

„Ilgajis“ 

Vartot.koope

rat. 

parduotuv.- 4 

- 

2. Žemaitkie

mio 
11 / 11 

28 3 921 14 76 272 247 39 / 21 1 

28/ 14 

- 1 

2/ 1 

1 

6/6 

- 3 sodybos Paštas 

Biblioteka 

Parduotuvės 

– 4 

Žemėtvarkos 

sk. 

Carit

as, 

 

Para

pija 

3. Pabaisko 
7 / ? 

57 4 1431 2 102 447 114 150/ 40 2 

19/  

- - 2 

1/  

5 

15/  

J.Žvinienės 

sodyba 

Vartotojų 

kooperatyvo

parduotuvės 

– 3 (dirb.3) 

- 

4 Šešuolių 
12 / 12 

46 1 1200 37 137 600 170 345/ 

100 

2 

27/ 15 

- 1 

3/ 2 

2 

2/ 2 

11 

245/ 103 

- Vartotojų 

kooperatyvo

parduotuvės 

– 5 (dirb. 9/ 

8 viet.) 

Bibliotek. -3 

(dirb.3 viet.) 

Pašto sk. – 2 

(dirb. 6 viet.) 

- 

5. Pivonijos 
10 / 4 

73 3 1935 ? 143 ? ? 441/ 

220 

3 

15/ 4 

- 3 

4/ 4 

3 

3/ 3 

5 

?/ ? 

Urniežių km. 

B.Naryšaitienės 

sodyba 

Pašto sk. -? 

Bibliotekos- 

? 

Vien

uoly

nas 

6. Taujėnų 
10 / 8 

47 3 2010 20 280 1000 600 360 / 14 3 

80 / 36 

1 

4/ 4 

3 

5/ 4 

1 

5/ 4 

3 

20/ 20 

- Ž.ū.kooperat

yvas 

Girininkijos 

-2 

Paštas 

Biblioteka 

AB Taujėnų 

dvaras 

- 

7. Lyduolių 
11 / ? 

29 1 1269 38 115 520 449 301 / 20 1 

21/ ? 

- 1 

1/ ? 

2 

1/ ? 

3 medienos 

apdirbimo 

įmonės? 

- Paštas 

Bibliotek.- 2 

Veterinarijos 

pasl. įmonė 

Parduotuvės 

- 
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– 5 

Žemėtvarka 

8. Vidiškių 
8 / 7 

53 2 3350 82 328 618 190

1 

17 / 17 2 

67/ 44 

2 

10/ 9 

2 

6/ 5 

1 

5/ 3 

12 

621/ 226 

Baraučiznos km. 

A. Kazlausko 

„Baidarkiemis“ 

(baidarių nuoma, 

teniso kortai) 

Baraučiznos km. 

V. Jankausko 

„Gražavardė(stov

yklavietė, 

baidarės, kanojos 

Kurėnų km. 

G.Pastuškovienės 

„Alaušynė“ 

(maitinimas, 

baliai) 

Jasiuliškių 

pensionatas 

paštas 

Biblioteka 

Medicinos 

punktas ?? 

- 

Iš viso 394 21 14096              
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