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I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI  

 

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

1.1. Informacija apie VVG 

 

Asociacijos Akmenės rajono vietos veiklos grupės (toliau - VVG) parengta vietos 

plėtros strategija įgyvendina požiūrį į kaimo plėtrą, kai strateginiai sprendimai priimami 

remiantis vietos žinojimu, partneryste, skatinant iniciatyvą „iš apačios“. Pradėjus Lietuvoje 

įgyvendinti LEADER+ pobūdžio priemonę 2004 m. buvo suformuota Akmenės r. VVG, 

kuri į savo gretas pritraukė visas aktyvias, su kaimo plėtra susijusias, vietos organizacijas. 

VVG steigėjų skaičių sudarė 12 narių, kurie atstovavo skirtingus sektorius ir asociacijas. 

VVG steigėjai buvo: socialiniai ir ekonominiai partneriai bei asociacijos - 6 iš 12 t. y. 50 

proc. valdybos narių - Dovilė Joniškienė (Eglesių bendruomenės pirmininko pavaduotoja), 

Stefanija Šimienė (Dabikinės bendruomenės pirmininkė), Sigita Burgienė (Kultūros centro 

darbuotoja), Eglė Platukytė (Kamanų rezervato darbuotoja), Vilija Rumbinienė (Sveikuolių 

klubo pirmininkė), Zita Vaišvilienė (Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, finansininkė); 

verslo atstovai – 3 iš 12 t. y. 25 proc.valdybos narių - Stanislovas Mačius (UAB “Ventos 

meistrai” direktorius), Davidas Jankauskas (ūkininkas), Romualdas Vaitiekus (Papilės ž. ū. 

bendrovė Vyriausiasis ekonomistas); vietos valdžios atstovai – 3 iš 12 t. y. 25 

proc.valdybos narių - Algirdas Bučys (Savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas), Genovaitė Sungailienė (Ventos seniūnijos seniūnė) ir Stanislovas Pliuskys 

(Žemės ūkio skyriaus darbuotojas). Aktyvistai pasistengė, kad informacija apie ,,Leader+“ 

pobūdžio priemonę pasiektų nevyriausybines organizacijas, valdžios ir verslo žmones. 

Susipažinę su informacija kaimo bendruomenės, socialiniai partneriai, bei pavieniai 

gyventojai pateikė siūlymus kas geriausiai gali atstovauti kaimo interesus vietos veiklos 

grupėje. 2004 m. rugsėjo 3 d. notariškai patvirtinta VVG steigimo sutartis. Akmenės rajono 

VVG įsikūrusi V. Kudirkos g. 27., Naujojoje Akmenėje.  

Susibūrusi Akmenės r. VVG ėmėsi veiklos ir 2006 m. mėn. parengė integruotą 

bandomąją kaimo vietovių plėtros strategiją „Akmenės rajono kaimo vietovių plėtros 

bandomoji integruota strategija, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo”. Tačiau ši strategija 

negavo finansavimo jos įgyvendinimui. 2008 m. Akmenės r. VVG pratęsė savo veiklą, 

parengdama LEADER metodui įgyvendinti 2007-2013 metų laikotarpiui vietos plėtros 

strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo 

kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ ir ją 

sėkmingai įgyvendino. 

Akmenės rajono VVG vienija Akmenės rajono kaimo bendruomenes, kitas kaime 

veikiančias organizacijas, kaimo verslininkus ir valdžios institucijas. VVG atstovauja 

kaimiškąsias teritorijas. Kaimo vietovėmis laikomos visos Akmenės rajono gyvenvietės, 

kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst., todėl Akmenės rajono VVG atstovauja visą 

Akmenės rajoną, išskyrus Naujosios Akmenės miestą. 

Akmenės r. VVG valdymas. Akmenės vietos veiklos grupės organai yra visuotinis 

VVG susirinkimas, valdyba ir pirmininkas. 

Visuotinis susirinkimas yra aukščiausias VVG organas. Jame vieno sprendžiamojo 

balso teisę turi kiekvienas VVG narys. Visuotinį susirinkimą šaukia VVG valdyba per 4 

mėnesius po finansinių metų pabaigos. Visuotinis susirinkimas priima sprendimus dėl 

Akmenės rajono VVG įstatų papildymo ir keitimo, dėl VVG buveinės keitimo, esant 

būtinybei numato papildomus reikalavimus valdybos nariams, nustato ir tvirtina stojamojo 

ir nario mokesčių dydį, tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, svarsto ir tvirtina vietos 

veiklos grupės pirmininko ataskaitas, priima sprendimą dėl Akmenės r. VVG pertvarkymo 
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ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). Sprendimai visuotiniame susirinkime 

priimami atviru balsavimu paprasta susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma.  

Valdyba yra VVG kolegialus valdymo organas. VVG valdybos narių skaičių nustato 

visuotinis narių susirinkimas. Valdyba renkama 3 metų kadencijai. Ją renka visuotinis 

VVG narių susirinkimas. Valdybą sudaro ne mažiau kaip 35 proc. ir nedaugiau kaip 49 

proc. nevyriausybinių organizacijų atstovai, iki 35 proc. verslo atstovai ir iki 30 proc. vietos 

valdžios atstovai. Ne rečiau kaip kas 3 metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 valdybos narių, 

tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno sektoriaus atstovą. Valdyba tvirtina dokumentų 

ir kitos informacijos apie vietos veiklos grupės veiklą pateikimo nariams tvarką, svarsto 

klausimus dėl Akmenės VVG turto ir lėšų įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo, 

prievolių užtikrinimo turtu ar lėšomis, kiek tai numato įstatai, nustato Akmenės VVG narių 

mokesčių mokėjimo tvarką, priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų, atstovybių ar 

vietos veiklos grupės filialų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, tvirtina 

vietos veiklos grupės atstovybių filialų nuostatus, vykdo iš dalies ar visiškai VVG lėšomis 

finansuojamų projektų atranką, išklauso ir įvertina auditoriaus ar audito įmonės patikrinimo 

rezultatus, imasi priemonių audito ar audito įmonės nustatytiems trūkumams ar 

pažeidimams pašalinti. Valdybos darbo tvarką nustato visuotinio VVG narių susirinkimo 

metu priimtas valdybos darbo reglamentas.  

VVG pirmininkas yra VVG vienasmenis valdymo organas. VVG pirmininką renka 

visuotinis narių susirinkimas iš išrinktų VVG valdybos narių 3 (trejų) metų laikotarpiui. 

VVG pirmininkas atstovauja VVG interesams valstybinėse, nevyriausybinėse 

organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ar juridiniais asmenimis, sudaro ir 

pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, vykdo valdybos sprendimus, 

įgyvendina VVG tikslus ir uždavinius, organizuoja bei koordinuoja VVG veiklą, atidaro 

sąskaitas kredito įstaigose, valdybos sprendimu priima ir atleidžia darbuotojus, užmezga ir 

palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, tvirtina informacijos, kuri turi būti 

laikoma konfidencialia, sąrašą, rengia VVG programą, ataskaitą bei teikia ją tvirtinti 

visuotiniam narių susirinkimui pasibaigus kalendoriniams metams per 4 mėnesių laikotarpį. 

Iš Akmenės rajono VVG narių suformuoti 4 komitetai:  

1. Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komitetas. Komitetas vykdys 

vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) ir vietos projektų įgyvendinimo priežiūrą bei 

stebėseną. Strategijos ir vietos projektų įgyvendinimo priežiūra bei stebėsena bus vykdoma 

atsižvelgiant į strategijos įgyvendinimo planą bei numatytus strategijos ir vietos projektų 

įgyvendinimo rodiklius. Komitetas reguliariai peržiūrės pažangą, siekiant strategijoje 

numatytų tikslų, nagrinės strategijos įgyvendinimo rezultatus pagal kiekvieną priemonę, 

prioritetą ir veiklos sritį, svarstys ir tvirtins VVG administruojančio personalo parengtas 

ataskaitas apie strategijos įgyvendinimo eigą bei teiks VVG valdybai išvadas bei 

rekomendacijas dėl strategijos įgyvendinimo, teiks pasiūlymus VVG valdybai dėl 

strategijos keitimo ar tikslinimo, kad būtų pasiekti strategijos tikslai ir kt.  

2. Žemės ūkio ir verslo plėtros komitetas. Komitetas atsakingas už verslo iniciatyvų 

skatinimą, alternatyvių žemės ūkiui verslų skatinimą ir populiarinimą kaime, ryšių su 

rajono verslininkais ir ūkininkais palaikymą.  

3. Bendradarbiavimo komitetas. Komitetas atsakingas už VVG bendradarbiavimo 

ryšių užmezgimą ir palaikymą su Lietuvos ir užsienio VVG, už platesnius ryšius su už 

kaimo plėtrą atsakingomis organizacijomis.  

4. Jaunimo reikalų komitetas. Komitetas atsakingas už jaunų žmonių dalyvavimą, 

sprendžiant kaimo jaunimo politikos klausimus, už bendradarbiavimo stiprinimą tarp 

nevyriausybinių organizacijų, verslo, savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su 

jaunimu dirbančių organizacijų ir kt. 

Komiteto narių skaičių nustatė VVG valdyba. Komitetuose yra po 5 narius, 4 – iš 
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VVG narių, 1 – pirmininkas, išrinktas iš VVG valdybos narių. VVG komitetai darbą 

organizuos vadovaudamasi VVG valdybos patvirtintais komitetų darbo reglamentais. 

Akmenės r. VVG nariai. Akmenės rajono VVG sudaro 37 nariai. Dauguma VVG 

narių atstovauja pilietinės visuomenės sektorių – 65,71 proc., iš viso 25 atstovai. Verslo 

sektorių atstovauja 31,43 proc., iš viso 11 atstovų, vietos valdžios sektorių sudaro 8,57 

proc., iš viso 3 atstovai. Akmenės rajono VVG nariai pasiskirstę pagal visas 5 VVG 

atstovaujamos teritorijos seniūnijas: Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės 

seniūnija, Ventos seniūnija, Papilės seniūnija, Kruopių seniūnija. Taip pat į VVG yra įstoję 

ir kiti socialiniai partneriai. Kiekvieną seniūniją atstovauja NVO ir verslo atstovai. 

Didžiąsias seniūnijas atstovauja nuo 6 – 10 narių, mažesnes 3 – 5 nariai. Tarp socialinių 

partnerių yra Akmenės r. savivaldybė, Akmenės r. verslininkų asociacija, Akmenės r. 

jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, Lietuvos ūkininkų 

sąjunga Akmenės skyrius. VVG narių sąrašo struktūra pagal seniūnijas pateikiame priede 

Nr. 1. 

Akmenės r. VVG administracija. VVG administraciją sudarys 4 pareigybės. VVG 

administracijos darbuotojų sąrašas: 

1. Finansininkas; 

2. Projekto vadovas; 

3. Projekto administratorius; 

4. Viešųjų ryšių specialistas. 

1.2. VVG vertybės 

Akmenės rajono VVG savo veikloje vadovaujasi 10 vertybių: 

1. Aktyvumas – stengtis į viešąjį gyvenimą įtraukti kuo daugiau kaimo gyventojų, 

juos aktyvinti bei skatinti juos dalyvauti kaimo plėtroje.  

2. Atsakingumas – rodyti iniciatyvą ir imtis užduočių pagal savo gebėjimus, 

įsipareigojant pradėtus darbus pabaigti iki galo. 

3. Atvirumas – VVG veikla atvira, dalijamasi informacija, patirtimi, gebėjimais. 

Įsipareigojama laiku pateikti informaciją visuomenei, skelbti apie nuveiktus darbus, 

gerąją VVG patirtį. VVG priima įvairias idėjas, siūlymus, bei kritiką.  

4. Tolerancija – įsipareigojimas išklausyti, suprasti kito nuomonę, diskutuojant, 

konsultuojantis, kartu ieškant bendrų sprendimų.  

5. Pareigingumas – įsipareigojama pavestą darbą atlikti laiku.  

6. Nuolatinis tobulinimasis – tobulinimosi siekimas profesinėje srityje, ugdant 

bendrus gebėjimus, o įgyti gebėjimai bei žinios perduodamos kitiems. 

7. Inovatyvumas – įsipareigojama ieškoti naujų būdų socialiniams, ekonominiams, 

aplinkosauginiams ar technologiniams sprendinių VVG teritorijos poreikiams 

patenkinti. 

8. Pasitikėjimas – efektyvaus bendradarbiavimo pagrindas, kuriant partnerystę.  

9. Atkaklumas – įsipareigojama dirbti darniai, nuosekliai ir kokybiškai įgyvendinant 

vietos plėtros strategiją. 

10. Kūrybingumas - generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant 

kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti. 

1.3. VVG teritorijos vizija iki 2023 m.  

Vizija iki 2023 m. - Akmenės rajono VVG teritorija, patraukli gyventi ir dirbti 

vietovė, turinti didesnes ekonomines, socialines ir kultūrines raiškos galimybes, unikalią 

gamtą, kurioje užtikrinamas įvairių kaimo gyventojų grupių poreikių tenkinimas, 

pasitelkiant vietos valdžios, vietos verslo ir vietos bendruomenių partnerystę veikti kartu. 

1.4. VVG misija. 

 

Akmenės r. VVG siekė, kad misijos formuluotėje aiškiai atsispindėtų, kokius 
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įsipareigojimus VVG prisiima įgyvendindama savo atstovaujamos teritorijos plėtros viziją. 

VVG misiją suformulavo Akmenės r. VVG nariai. Formuodami VVG misiją jie visų pirmą 

norėjo apibrėžti VVG veiklos prasmę. Kiekvienas VVG narys užrašė savo mintis, ką jie 

mato ir kaip galvoja, ko turėtų siekti VVG. Visų mintys buvo užrašytos ir apibendrinus, 

išdiskutavus suformuota bendra Akmenės r. VVG misija.  

Akmenės rajono VVG misija – organizuoti kaimo bendruomenių, vietos valdžios ir 

verslo atstovų partnerystę kaimo problemoms spręsti, užtikrinti darnią Akmenės rajono 

kaimiškų vietovių plėtrą, skatinant ekonominių veiklų įvairinimą, kaimo gyventojų 

aktyvumą, sudarant palankias sąlygas patrauklios kaimo aplinkos kūrimui. 

VVG nariai apibrėžė ne tik misiją, bet nustatė ir VVG veiklos kryptis. VVG nariai 

įvardijo, kokius darbus privalo atlikti vietos veiklos grupė, kad Akmenės rajone būtų 

užtikrinta ilgalaikė kaimo plėtra. Nariai nustatė, kad vykdant VVG veiklą svarbu akcentuoti 

šias VVG veiklos kryptis: 

o Stiprinti vietos partnerystę, įtraukti į šį procesą bendruomenių, kitų socialinių, 

ekonominių partnerių bei asociacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus Akmenės 

rajone; 

o Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas 

Akmenės rajone;  

o Skatinti kaimo gyventojų iniciatyvas, ugdyti jų verslumą ir suinteresuotumą imtis 

veiklos; 

o Ieškoti inovatyvių ir efektyvių būdų vietos žmogiškiesiems, gamtiniams, 

kultūriniams ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti 

rajono kaimo vietovių plėtrai;  

o Gerinti rekreacinę infrastruktūrą kaime, kurti kaimo vietovėse patrauklią, patogią, 

saugią gyvenamąją aplinką;  

o Skatinti ir organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą; 

o Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms 

įgyvendinti; 

o Veikti atvirai ir skaidriai, vadovaujantis VVG vertybėmis. 

 

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

poreikių analizė  

 

2.1. Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas ir identitetas 

 

Geografinė padėtis, plotas. Akmenės rajonas įsikūręs Ventos vidurupio žemumoje. Rajono 

savivaldybės teritorija apima 844 km², tai sudaro - 9,9 proc. Šiaulių apskrities arba 1,3 proc. 

Lietuvos teritorijos. Akmenės rajono teritorija iš kitų rajonų išsiskiria verslui palankia aplinka, kuri 

šiuo metu nėra tinkamai išnaudojama. Vienas iš verslui palankios aplinkos veiksnių, būdingų 

Akmenės rajonui – gera susisiekimo infrastruktūra. Tai rytinis Žemaitijos pakraštys, turintis 48 km. 

Lietuvos ir Latvijos valstybių sienos ruožą. Nuo Akmenės r. 150 km. iki Klaipėdos uosto, 120 km. 

iki Rygos, 60 km. iki Šiaulių, už 50 km. – Mažeikiai. Rajoną kerta Šiaulių – Mažeikių geležinkelis 

(situacijos rodiklis Nr. A1).1  

                                                 
1 Akmenės r. VVG 2008 m. VPS „Kaimo vietovės studija ir integruotos strategijos tobulinimas, siekiant gyvenimo 

kokybės gerinimo Akmenės rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje“ 
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Akmenės r. formuojami laisvi žemės plotai, tinkami verslo plėtrai, su netoli esančiomis 

komunikacijomis (dujotiekiu, elektros ir vandentiekio magistraliniais tinklais) (situacijos rodiklis 

Nr. A2). 2 

Akmenės rajono VVG apima geografiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu vientisą 

Akmenės rajono savivaldybės kaimiškąją teritoriją. Į šią teritoriją neįeina tik Naujosios Akmenės 

miesto teritorija. VVG teritorija sutampa su rajono savivaldybės administracine teritorija į kurią 

patenka: Kruopių, Ventos, Papilės, Akmenės, Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijų 

teritorijos. 3 

Socialiniu požiūriu Akmenės r. socialių paslaugų teikimo tinklas išdėstytas visoje VVG 

teritorijoje. Kaimo gyventojams sistemingai teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 

informavimo ir konsultavimo, tarpininkavimo, transporto, asmeninės higienos, pagalbos į namus 

paslaugos. Ekonominiu požiūriu kaimiškosios vietovės VVG teritorijoje yra pakankamai stiprios. 

Dalis Akmenės rajone veikiančių įmonių, didžiausių darbuotojų skaičiumi yra VVG teritorijoje: 

UAB ,,Bigso“ – 350 darbuotojų, UAB ,,Vaidva“ – 140 darbuotojų, Papilės žemės ūkio bendrovė – 

139 darbuotojai, UAB ,,Avastata“ – 100 darbuotjų.4  Todėl galima teigti, kad didžioji dalis 

potencialo yra Akmenės r. VVG teritorijoje (situacijos rodiklis Nr. A3).  

Daugelyje vietų taip pat veikia nedidelės įmonės, aptarnaujančios vietos gyventojus, 

funkcionuoja įvairias paslaugas teikiančios įmonės. Visoms šioms nedidelėms įmonėms būdingi tie 

patys bruožai. Nedidelės verslo apimtys, menka verslo plėtra ir mažas pelningumas - tai tipiški 

kaimo rajono verslo įmonių pavyzdžiai, kurie taip pat tam tikru būdu grindžia rajono ekonominį 

vientisumą. Kita vertus, Akmenės r. VVG teritoriją vienija ir ateities plėtros iššūkiai, nes rajono 

kaimiškos teritorijos susiduria su panašiomis problemomis – gyventojų senėjimu, augančia 

migracija, būtinybe plėtoti vietos verslo įvairovę, prasta darbo išteklių kokybe, nepatenkinama 

socialinės infrastruktūros būkle ir t. t. 

VVG teritorijos administracinis suskirstymas. VVG teritorija yra padalinta į 5 seniūnijas: 

Akmenės, Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškosios, Papilės ir Ventos. Teritorijos atžvilgiu 

didžiausios seniūnijos yra Naujosios Akmenės kaimiškoji ir Papilės seniūnijos, kurios drauge 

sudaro 56,64 proc. visos VVG teritorijos. VVG teritorijoje savo plotu pati mažiausia Ventos 

seniūnija, kuri sudaro 4,18 proc. teritorijos.5 VVG teritorijos administracinis suskirstymas yra 

pakankamai kompaktiškas, leidžiantis pasiekti užsibrėžtus VPS tikslus ir tinkamai įvertinti jame 

egzistuojančius gyventojų poreikius.  

VVG teritorijos administracinis suskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves. 2014 m. VVG 

teritorijoje daugiausiai buvo kaimų iki 200 gyventojų – 91 kaimas, t.y. 76,47 proc. pagal VVG 

teritorijos gyvenamąsias vietoves (žr. 1 lentelė). Tokio dydžio kaimuose gyvena 25,26 proc. visų 

VVG teritorijos gyventojų. Ši situacija nežymiai keitėsi 2015 m. Kaimų iki 200 gyventojų buvo 87 

ir lyginant su 2014 m. sumažėjo 2,11 proc. Papilės seniūnijoje kaimų iki 200 gyventojų buvo 

daugiausiai lyginant su kitomis Akmenės r. VVG teritorijos seniūnijomis. 

VVG teritorijoje yra tik du miestai (Akmenė ir Venta), kurie patenka į intervalą nuo 1001 iki 

2999 gyventojų. Šiuose miestuose gyvena daugiausiai VVG teritorijos gyventojų – 44,10 proc. Ši 

situacija 2015 m. nepasikeitė. 

 

                                                 
2 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2014-12-19 Investicinė aplinka. Prieiga per internetą: 

http://www.akmene.lt/Investuotojams640525395  
3 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2014-08-26 Seniūnijos, 

http://www.akmene.lt/Seni%C5%ABnijos584 
4 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m. 
5 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2014-08-26 Seniūnijos, 

http://www.akmene.lt/Seni%C5%ABnijos584 

http://www.akmene.lt/Investuotojams640525395
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1 lentelė. 2014 m. Akmenės r. VVG teritorijos administracinis suskirstymas pagal 

gyvenamųjų vietovių skaičių seniūnijose 

 

 

Naujosios 

Akmenės 

kaimiškoji 

seniūnija 

Akmenės 

seniūnija 

Ventos 

seniūnija 

Papilės 

seniūnija 

Kruopių 

seniūnija 

Iš viso: 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Vienkiemiai/ 

viensėdžiai 

- 1 - - 1 1 11 12 - - 12 14 

Kaimai iki 

200 gyventojų 

21 20 20 20 1 1 28 26 21 20 91 87 

Kaimai ir 

miesteliai nuo 

201 iki 1000 

gyventojų 

4 4 2 2 3 3 4 4 1 1 14 14 

Miesteliai nuo 

1001 iki 2999 

gyventojų 

- - 1 1 1 1 - - - - 2 2 

Miestai nuo 

3000 iki 6000 

gyventojų 

- - - - - - - - - - - - 

Viso: 25 25 23 23 6 6 43 42 22 21 119 117 

Šaltinis: sudaryta Akmenės r. VVG , remiantis Akmenės r. savivaldybės administracijos pateikta informacija6 

2014 m. Papilės seniūnijoje nebuvo didesnių miestų, tačiau šioje seniūnijoje gausu 

smulkesnių kaimų (36,13 proc. gyvenviečių VVG teritorijos). 2014 m. Papilės seniūnijoje buvo net 

91,67 proc. visų VVG teritorijos vienkiemių. 2015 m. vienkiemių skaičius išaugo, tačiau nežymiai, 

padidėjo vienu vienkiemiu. Mažiausias susiskirstymas pagal gyvenamąsias vietoves tiek 2014 m., 

tiek 2015 m. buvo Ventos seniūnijoje, kur yra tik 6 gyvenvietės, t.y. 5,04 proc. visų VVG teritorijos 

gyvenviečių. Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija sudaryta iš nedidelių kaimų, ši situacija 

keitėsi nežymiai 2014-2015 m. laikotarpiu. Sumažėjo vienu kaimu iki 200 gyventojų ir atsirado 

vienas vienkiemis per analizuojamą laikotarpį. 

VVG teritorijos gyventojų skaičius pagal gyvenamąsias vietoves. Akmenės r. VVG teritorijos 

gyventojų skaičius miesteliuose nuo 1001 iki 2999 gyventojų 2011-2013 m. laikotarpyje kito 

neženkliai, sumažėjo 0,26 proc. gyventojų. Daugiausiai gyventojų sumažėjo per trejus metus 

gyvenančių kaimuose iki 200 gyventojų – 15,22 proc. (659) gyventojais. Didžiausias pokytis 

kaimuose iki 200 gyventojų fiksuojamas Papilės ( - 42 proc.) ir Akmenės ( - 31 proc.) seniūnijose. 

Akmenės r. VVG teritorijoje per 2011-2013 m. laikotarpį gyventojų padaugėjo tik kaimuose nuo 

201 iki 1000 gyventojų – 7,66 proc. (situacijos rodiklis Nr. A4). Vienkiemiai/viensėdžiai VVG 

teritorijoje yra tik dvejose seniūnijose: Papilės ir Ventos. Analizuojant jų gyventojų skaičiaus pokyti 

2011-2013 m. laikotarpiu, matyti, kad gyventojų skaičius Ventoje liko nepakitęs, tuo tarpu Papilės 

seniūnijoje padidėjo 32 proc. Akmenės r. VVG teritorijoje nėra miestų nuo 3000 iki 6000 

gyventojų (žr. 2 priedas)..7  

VVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas. Akmenės r. VVG teritorijos gamta žavi savo 

išskirtinumu ir jaukumu dėl išlikusių, žmogaus nepakeistų kampelių. Vienintelis Akmenės rajonas 

visame Šiaulių regione pasižymi naudingų iškasenų gausa. Akmenės rajono krašto žemės gelmėse 

glūdi gausūs kalkakmenio klodai. Naudingų iškasenų gausa suteikia konkurencinį pranašumą 

plėtojant pramonės bei statybų verslą (situacijos rodiklis Nr.A5) Tai ir nulėmė rajono ūkio raidos 

                                                 
6 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2015-06-15 Gyventojų skaičius seniūnijose pagal vietoves 2015 

m. sausio 1 d. Prieiga per internetą http://www.akmene.lt/Gyventojai290 . 
7 Šaltinis: Akmenės r. VVG teritorijos seniūnijų pateikti duomenys. 

http://www.akmene.lt/Gyventojai290
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kryptį. Akmenės rajono savivaldybė Lietuvoje ir užsienio šalyse yra žinoma kaip svarbus statybinių 

medžiagų (cemento, stogo dangų, kalkių) gamybos regionas.8  

Priemolingi rudžemiai sudaro geras sąlygas žemės ūkiui plėtoti. Savivaldybė priskiriama 

neežeringoms administracinėms teritorijoms. Akmenės rajono savivaldybėje gausu saugomų 

teritorijų, kurių bendras plotas siekia apie 11 000 ha, kas sudaro apie 13 proc. Akmenės rajono 

teritorijos. Siekiant išsaugoti gamtos savitumą, įsteigtas Ventos regioninis parkas (plotas 10 600 

ha). Yra hidrografinių draustinių, saugančių nesureguliuotas upių vagas ir jų pakrantėse išlikusias 

retų augalų plantacijas. Viena iš didžiausių rajono gamtinių vertybių, yra Papilės atodanga, kurioje 

atidengti juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksai, buvę žemės paviršiuje prieš 155-130 

milijonų metų. Šis unikalus geologinis paminklas yra regioninio parko Ventos kraštovaizdžio 

draustinyje (situacijos rodiklis Nr. A6). Rajono unikalus geologinis paveldas nėra iki galo 

išnaudojamas plečiant turizmo išteklius.9  

VVG teritorijoja išsiskiria ir savo tautine sudėtimi, joje beveik nėra svetimtaučių, t. y. 

mažumų gyvena labai nedaug. Pagal Akmenės r. savivaldybės duomenis Akmenės rajone gyvena 

tik 5 proc. kitos tautybės žmonių, iš kurių 2 proc. rusų ir 1 proc. latvių.10 Akmenės rajonas 

nepasižymi akademinio jaunimo gausa, čia nėra galimybių studijuoti aukštąjį mokslą, todėl 

dauguma jaunimo išvyksta į didesnius miestus studijuoti. Akmenės r. galima gauti tik profesinį 

išsilavinimą, kurį suteikia Akmenės r. jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras. 

 

2.2. VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė 

 

Rengiant Akmenės rajono vietos veiklos gupės 2015 – 2023 metų vietos plėtros strategiją 

būtina išsiaiškinti esamą vietos socialinę – ekonominę situaciją bei gyventojų ir organizacijų 

poreikius. Todėl buvo vykdoma Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų 

poreikių analizė, kuriai buvo naudojami kokybinis (fokusuota grupė) ir kiekybinis (anketinė 

apklausa) tyrimo metodai.  

Fokusuota grupė – tai kokybinių duomenų rinkimo metodas, kai informacija renkama 

organizuotos grupės diskusijos metu. Šis pasirinktas metodas leidžia praplėsti tiriamą problemą, 

gauti įvairialypę informaciją, nereikalauja didelių materialinių sąnaudų. VVG teritorijos gyventojų 

poreikių kokybinis tyrimas vykdytas nuo 2015 m. kovo 17 d. iki 2015 m. gegužės 8 d. Iš viso buvo 

suorganizuota 12 diskusijos grupių, kuriose iš viso dalyvavo 121 informantas (85 moterys, 36 

vyrai). Diskusijos grupėse vidutiniškai dalyvavo 10 informantų, kuriuos atrenkant buvo atliekama 

tikslinė atranka. Tyrimo dalyviai turėjo būti VVG teritorijos gyventojai, VVG teritorijoje veikiančių 

įmonių, organizacijų ar savivaldos atstovai. Diskusijos vyko neutralioje aplinkoje, kurių trukmė nuo 

1,5 iki 2 valandų.  

Fokusuotas grupes moderavo Algirdas Bučys, Akmenės r. VVG pirmininkas (5 fokusuotos 

grupės) ir Gintautė Urbaitienė, Akmenės r. VVG projekto vadovė (7 fokusuotos grupės). Diskusijos 

pradžioje informantai buvo supažindinami su atliekamu tyrimu, tyrimo tikslu, grupės indėliu į 

atliekamą tyrimą, bendra diskusijos tvarka bei pagrindinėmis sąvokomis. Klausimai buvo 

pateikiami pagal iš anksto parengtus klausimynus (žr. 6 priedas). Kiekvienam dalyviui išsakius savo 

nuomonę, moderatorius paskatindavo tarpusavio diskusiją. Klausimai buvo pateikiami nebūtinai 

pagal eilę, svarbiausias aspektas, kad tarpusavio diskusija padėtų pasiekti numatytus tikslus. 

Informantų pasisakymai diskusijos metu buvo protokoluojami. Diskusijai pasibaigus, moderatoriai 

trumpai apžvelgdavo tyrimo rezultatus ir padėkodavo informantams už dalyvavimą.  

                                                 
8 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2014-12-19 Investicinė aplinka. Prieiga per internetą: 

http://www.akmene.lt/Investuotojams640525395 
9 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m. 
10 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija. 2015-06-15 Gyventojai pagal tautybę. Prieiga per internetą 

http://www.akmene.lt/Gyventojai290 

http://www.akmene.lt/Investuotojams640525395
http://www.akmene.lt/Gyventojai290


11 

 

Kiekybinį tyrimą atliko UAB „Konsultus“ pagal 2015 m. sausio 21 d. pasirašytą sutartį 

Nr.2015-01-21. Šiam tyrimui atlikti pasirinktas anketinės apklausos metodas. Šis metodas 

pasirinktas naudoti dėl nesudėtingos duomenų analizės, nedidelių administravimo išlaidų (apklausą 

pildo pats respondentas), standartizavimo (respondentai gauna tuos pačius galimus atsakymo 

variantus) bei galimybės surasti skirtumus tarp įvairių grupių (gauta informacija leidžia 

respondentus grupuoti ir vertinti skirtumus tarp grupių). Svarbu, kad anketinė apklausa užtikrina 

respondentų anonimiškumą, kas sustiprina pateiktų atsakymų patikimumą. Parengus ir suderinus 

klausimynus 2015 m. rugpjūčio 3 d. buvo pradėtas tyrimo vykdymas.  

Skirtingi klausimynai buvo išplatinti trims respondentų grupėms: gyventojams (žr. 3 priedas), 

verslininkams ir ūkininkams (žr. 4 priedas) bei jaunimui (žr. 5 priedas). Klausimynai skirti 

gyventojams, verslininkams bei ūkininkams buvo atspausdinti ir platinami bendruomeninių 

organizacijų, veikiančių VVG teritorijoje, susirinkimų metu bei seniūnijose vykdant susitikimus su 

VVG teritorijoje veikiančiais verslo atstovais. Jaunimo anketinė apklausa buvo patalpinta 

internetiniame puslapyje (http://www.manoapklausa.lt/apklausa/528367421/), kurio nuoroda buvo 

platinama siunčiant elektroniniu paštu VVG teritorijai priklausančių seniūnijų, mokyklų ir 

nevyriausybinių organizacijų atstovams. 

Tyrimo generalinę aibę sudarė VVG teritorijos gyventojai. Todėl tyrimui atlikti buvo 

vykdoma netikimybinė tikslinė tiriamųjų atranka pagal pagrindinį požymį – „gyvenamoji vieta“. 

Šiame tyrime naudota socialinių mokslų tyrimuose paprastai naudojama 5 proc. paklaida, kurią 

naudojant gaunamas 95 proc. tikimybės lygis. Nustatyta, kad kiekybiniame tyrime privalo dalyvauti 

ne mažiau kaip 400 respondentų. Iš viso šiame tyrime dalyvavo 720 respondentų, o tai yra 5,54 

proc. generalinės aibės. Tad atsižvelgiant į visas rekomendacijas buvo nustatyta, kad tyrimo 

rezultatai yra patikimi ir reprezentatyvūs. Tyrimui buvo pasirinktas aprašomosios statistinės 

duomenų analizės metodas. Gautų duomenų interpretavimas bei lygynamoji analizė pateikta 

Akmenės rajono vietos veiklos grupės teritorijos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimo 

ataskaitoje.  

 

2.3. VVG teritorijos socialinė situacija  

 

Gyventojų kaitos tendencijos ir pasiskirstymas pagal amžių ir lytį. 2011 metais VVG 

teritorijos gyventojų skaičius buvo – 14 845, o 2013 m. – 14 529, t. y. per 3 metus gyventojų VVG 

teritorijos gyventojų skaičius sumažėjo 2,13 proc. (situacijos rodiklis Nr. C1). VVG teritorijos 

gyventojų skaičius kaip ir visoje šalyje, dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos neto 

migracijos mažėjo. Pagrindinė tokio gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – neigiamas 

migracijos saldo. 

2011 metais VVG teritorijoje gyventojų iki 7 m. buvo – 867 gyventojai, iš jų 434 vyrai, 433 

moterys. Nuo 7 m. iki 13 m. – 1172, iš jų 629 vyrai, 543 moterys. Nuo 14 m. iki 29 m. – 2768 

gyventojai, iš jų 1407 vyrai, 1361 moterys. Nuo 30 m. iki 39 m. – 2495 gyventojai, iš jų 1269 vyrai, 

1226 moterys. Nuo 40 m. iki 64 m. – 4846 gyventojai, iš jų 2141 vyrai, 2705 moterys. Nuo 65 m. ir 

vyresni – 2697 gyventojai, iš jų 941 vyrai, 1756 moterys.  

2013 metais VVG teritorijoje gyventojai buvo pasiskirstę taip: iki 7 m. buvo – 799 gyventojai, 

iš jų 418 vyrai, 381 moterys. Nuo 7 iki 13 m. – 1115, iš jų 587 vyrai, 528 moterys. Nuo 14 – 29 m. 

– 2803 gyventojai, iš jų 1490 vyrai, 1313 moterys. Nuo 30 iki 39 m. – 2455 gyventojai, iš jų 1281 

vyrai, 1174 moterys. Nuo 40 iki 64 m. – 4683 gyventojai, iš jų 2274 vyrai, 2409 moterys. Nuo 65 

m. ir vyresni – 2674 gyventojai, iš jų 943 vyrai, 1731 moterys (žr. 7 priedas).  

Lyginant 2011 m. ir 2013 m. duomenis iki 7 metų amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 7,84 

proc. Nuo 7 m. iki 13 m. gyventojų skaičius sumažėjo 4,86 proc. Per 3 metus gyventojų nuo 14 m. 

iki 29 metų padaugėjo 1,25 proc. (situacijos rodiklis Nr. C2) VVG teritorijos gyventojų skaičius 

nuo 30 m. iki 39 m. per 3 metus sumažėjo 1,60 proc. Gyventojų skaičius nuo 40 m. iki 64 metų per 
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2011–2013 m. sumažėjo 3,36 proc. Nuo 65 m. gyventojų skaičius sumažėjo nežymiai, tik 0,85 proc 

(žr. 7 priedas).  

Remiantis Akmenės rajono savivaldybės analize11, 2013 m. pradžioje Akmenės rajono 

savivaldybėje gyveno 5 719 pensinio amžiaus gyventojų, o jų dalis bendrame gyventojų skaičiuje 

siekė 25,7 proc. 2011 metais Akmenės rajono savivaldybėje gyveno 5671 pensinio amžiaus 

gyventojų. Lyginant pasirinktų laikotarpių duomenis pensinio amžiaus gyventojų skaičius 

savivaldybėje sumažėjo nežymiai, tik 0,84 proc. 12 2013 m. Akmenės rajono savivaldybėje gimė 

209 naujagimiai. 2011 m. naujagimių savivaldybėje buvo 258.13 Analizuojamu 2011–2013 m. 

laikotarpiu gimstamumas savivaldybėje sumažėjo 18,99 proc., tuo tarpu šalyje sumažėjo 1,27 proc., 

apskrityje – 2,1 proc. 14 Vertinant gimusiųjų skaičių, tenkantį 1 000–iui gyventojų, 2013 m. šis 

rodiklis Akmenės rajono savivaldybėje siekė 9,0 ir buvo mažesnis nei šalyje (10,4), apskrityje 

(10,0) ir visose apskrities savivaldybėse (situacijos rodiklis Nr. C3).  

Darbingo amžiaus gyventojų skaičius taip pat turi mažėjimo tendenciją. 2013 m. pradžioje 

Akmenės rajono savivaldybėje gyveno 13 037 darbingo amžiaus gyventojai, kurie sudarė 58,7 proc. 

visų savivaldybės gyventojų. Lyginant 2013 m. ir 2011 m. duomenis, darbingo amžiaus gyventojų 

skaičius savivaldybėje sumažėjo 5,84 proc., o jų dalis nuo visų gyventojų – 0,3 proc. 15 2013 m. 

pradžioje darbingo amžiaus gyventojų dalis savivaldybėje buvo mažesnė nei vidutiniškai šalyje 

(61,7 proc.) ir apskrityje (60,8 proc.).16 (situacijos rodiklis Nr. C4) 

 

 
 1 pav. Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali gyventojų skaičiaus kaita, 2013 m. 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas 

                                                 
11 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis, 

Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas, interaktyvus, peržiūrėta adresu 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784. 
12 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas 

pagal teritoriją, amžių ir lytį. LR 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 2013 m. sausio 25 d. 
13 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybė. Civilinė metrikacija. CMS statistika. 2015 

metų Akmenės rajono CMS bendra statistika, 2015 m. gruodžio 1 d. Interaktyvi nuoroda:  http://akmene.lt/CMS-

statistika70272 
14 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai ir socialinė statistika. Gimstamumas. Gimusieji apskrityse ir 

savivaldybėse. 2015 m. gegužės 22 d.  
15 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojų skaičius metų pradžioje 

pagal  amžių, administracinę teritoriją ir metus. Nuoroda internete: 

http://db1.stat.gov.lt/statbank/selectvarval/saveselections.asp?MainTable=M3010213&PLanguage=0&TableStyle=&Bu

ttons=&PXSId=3768&IQY=&TC=&ST=ST&rvar0=&rvar1=&rvar2=&rvar3=&rvar4=&rvar5=&rvar6=&rvar7=&rvar

8=&rvar9=&rvar10=&rvar11=&rvar12=&rvar13=&rvar14= 
16 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis, 

Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas, interaktyvus, peržiūrėta adresu 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784. 

 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784
http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784
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2011–2013 m. laikotarpiu Akmenės rajono savivaldybėje mirusiųjų skaičius sumažėjo nuo 

372 iki 354 (4,8 proc.), kai tuo tarpu šalyje ir apskrityje mirtingumas padidėjo (atitinkamai 1,14 

proc. ir 1,85 proc.)17 Mirtingumas savivaldybėje didesnis nei gimstamumas. 2013 m. 1 000–iui 

Akmenės rajono savivaldybės gyventojų teko 16,4 mirusiojo. Šis rodiklis viršijo šalies (14,0) ir 

apskrities (15,2) vidurkį, tačiau buvo mažesnis nei daugelyje apskrities savivaldybių (išskyrus 

Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybes). Gimstamumą viršijantis mirtingumas lemia neigiamą 

natūralią gyventojų kaitą (toliau – NGK). 2013 m. neigiama NGK, tenkanti 1 000–iui gyventojų, 

Akmenės rajono savivaldybėje siekė –7,6 ir 2,1 karto viršijo šalies (–3,6) ir 1,4 karto – apskrities 

vidurkį (–5,3), o lyginant su kitomis apskrities savivaldybėmis, didesnis rodiklis fiksuojamas tik 

Kelmės rajono savivaldybėje 18(situacijos rodiklis Nr. C5). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę. Pagal LR Gyventojų registro duomenis 2015 m. 

sausio 1 d. Akmenės rajono savivaldybėje daugiausiai gyvena lietuvių – 22 855, 511 – rusai, 226 - 

latviai, 136 - ukrainiečiai, 71 – baltarusas, 71 – anglas, 43- kazachai, 22 – airiai, 12 – norvegų, 10 –

uzbekų, 10 – ispanų, 10 – vokiečių, po 6 – armėnus ir libaniečius, po 4 – azerbaidžianienčius, 

belgus, estus, moldavus ir lenkus, po 3 – gruzinus, kirkizus ir švedus, po 2 – brazilus ir čekus, ir po 

1 – bulgarą, kiną, daną, egiptietį prancūzą, italą, mongolą, pakistanietį, arabą, turkmėną, amerikietį 

bei indą.19  

Pagal LR gyventojų ir būstų surašymo rezultatus 2011 m. Akmenės rajono savivaldybėje 

lietuvių gyveno 22 225,  lenkų – 65, rusų – 574, baltarusių – 71, ukrainiečių – 90, vokiečių – 20, 

romų – 36, latvių – 147, kitų tautybių gyventojų skaičius siekė 23, nenurodytos tautybės asmenų 

skaičius siekė 48.20  

Lyginant 2015 ir 2011 metų duomenis matoma, kad lietuvių rajone padaugėjo 2,8 proc., rusų 

tautybės gyventojų 11 proc. sumažėjo, ženkliai sumažėjo lenkų tautybės gyventojų, nuo 65 iki 4 

(93,8 proc.), baltarusių išliko tiek pat, ukrainiečių gyventojų skaičius padidėjo 33,8 proc., vokiečių 

sumažėjo dvigubai nuo 20 iki 10 gyventojų, romų gyventojų skaičius padidėjo 36,8 proc., latvių 

tautybės gyventojų padidėjo 35 proc.  Statistiniai duomenys rodo, kad rajone padaugėjo ir kitų 

tautybių gyventojų, nuo 71  iki 216.  

Akmenės seniūnijoje gyvena 57 romai (situacijos rodiklis Nr. C6), iš jų darbingo amžiaus 

asmenų – 22, vaikų – 35. 13 vaikų lanko įvairias ugdymo įstaigas. Dauguma šių asmenų yra 

neįgalūs, niekur nedirba, gauna socialines išmokas. Seniūnija siekia, kad romų socialinė atskirtis 

būtų mažesnė, teikia jiems socialines paslaugas – dėl socialinių įgūdžių stokos dvi romų tautybės 

šeimos yra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų, auginančių nepilnamečius vaikus, sąrašą, jiems 

teikiamos bendrosios ir socialinės priežiūros paslaugos. Daugelis romų yra neraštingi, jiems kyla 

įvairių socialinio ir kasdieninio gyvenimo klausimų.21  

Gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. 2011 m. duomenimis Akmenės rajono 

savivaldybėje aukštąjį išsilavinimą turėjo 2239 gyventojai, aukštesnįjį ir specialų vidurinį 

išsilavinimą – 3600 gyventojai, vidurinįjį – 6526 gyventojai, pagrindinį – 4268 gyventojai, pradinį 

                                                 
17 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai ir socialinė statistika. Mirtingumas. Mirusieji apskrityse ir 

savivaldybėse. 2015 m. kovo 27 d. 
18 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas, 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis, interaktyvus, peržiūrėta adresu 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784 
19 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis, Savivaldybė, Gyventojai, 2015 01, 

interaktyvus, peržiūrėta adresu https://www.akmene.lt/Gyventojai290. 
20 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai pagal tautybę savivaldybėse. LR 2011 metų visuotinio 

gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 2013 m. spalio 25 d. 
21 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-55 (E). 

 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784
https://www.akmene.lt/Gyventojai290
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– 4187 gyventojai. Nebaigę pradinės mokyklos, nelankę mokyklos ir neraštingi 2011 m. 

duomenimis buvo 536 gyventojai. 22 

Akmenės rajono savivaldybėje, 2011 m. duomenimis, užimtųjų skaičius buvo 7057, 

ekonomiškai neaktyvūs – 9961, bedarbių – 2849 gyventojai.23 Lietuvos statistikos departamento 

duomenimis ekonomiškai neaktyvūs gyventojai, tai nedirbantys ir neieškantys darbo gyventojai, 

kurių negalima priskirti nei prie užimtųjų, nei prie bedarbių. Tai nedirbantys mokiniai, studentai, 

pensininkai, dėl negalios nedirbantys asmenys, namų šeimininkai.24 

Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus duomenimis 2011 m. VVG atstovaujamoje 

teritorijoje iš viso buvo 2324 bedarbiai, 2013 m. – 2378 bedarbiai.25 Lyginant 2011 m. ir 2013 m. 

duomenis bedarbių VVG atstovaujamoje teritorijoje padaugėjo 2,27 proc. (situacijos rodiklis Nr. 

C7).  

Vertinant užimtųjų gyventojų dalį nuo visų gyventojų stebimos panašios tendencijos. 2013 m. 

Akmenės rajono savivaldybėje užimtųjų gyventojų dalis siekė 34,2 proc. ir buvo mažesnė nei šalyje 

(43,7 proc.) ir apskrityje (41,0 proc.) (situacijos rodiklis Nr. C8). 26 

2 lentelė. Užimtųjų gyventojų dalis nuo visų gyventojų, proc., 2011–2013 m. 

Teritorija / Metai 2011 2012 2013 
Pokytis 2013 ir 2011 

m., proc.  

Lietuvos Respublika 41,4 42,7 43,7 2,3 

Šiaulių apskritis 38,6 39,2 41,0 2,4 

Akmenės r. sav. 32,9 31,1 34,2 1.3 

Joniškio r. sav. 34,7 37,2 34,1 -0,6 

Kelmės r. sav. 42,9 40,8 42,1 -0,8 

Pakruojo r. sav. 25,1 27,6 33,7 8.6 

Radviliškio r. sav. 35,0 32,4 30,4 -4,6 

Šiaulių r. sav. 33,0 36,2 39,3 6,3 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas 

2013 m. savivaldybėje buvo įdarbinti 1 643 asmenys (iš jų 997 pastoviam ir 646 terminuotam 

darbui) bei 876 asmenys nusiųsti į aktyvias darbo rinkos politikos priemones.27 2011–2013 m. 

laikotarpiu įdarbintų asmenų skaičius sumažėjo beveik trečdaliu (situacijos rodiklis Nr. C9). 

Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį. 2011 m. pagrindinis Akmenės rajono 

savivaldybės gyventojų pragyvenimo šaltinis buvo darbo užmokestis – 292 vienam tūkst. 

gyventojų. Didžiajai Akmenės r. sav. gyventojų daliai, pragyvenimo šaltinis – pensija – 283 vienam 

tūkst. gyventojų. 261 vienam tūkst. gyventojas buvo išlaikomas šeimos ar kitų asmenų, 106 vienam 

tūkst. gyventojai - gaunantys pašalpą,  16 vienam tūkst. gyventojų buvo išlaikomi valstybės. 

                                                 
22 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai pagal išsilavinimą ir kalbų mokėjimą. LR 2011 metų 

visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 2013 m. kovo 29 d. 
23 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojų užimtumas. LR 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų 

surašymo rezultatai. 2013 m. balandžio 12 d.  
24 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojų užimtumas. LR 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų 

surašymo rezultatai. 2013 m. balandžio 12 d 
25 Šaltinis: Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus raštas „Dėl informacijos apie VVG teritorijos gyventojų 

užimtumą pateikimo“, 2014-11-17, Nr. S1-757.  
26 Šaltinis: Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis 

puslapis, Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas, interaktyvus, peržiūrėta adresu 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784 . 
27 Šaltinis: Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis 

puslapis, Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas, interaktyvus, peržiūrėta adresu 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784 . 

http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784
http://195.182.90.231/wp/subsystems/dhs/preview/2014/12/22/440/WPPreview.htm#_Toc406055784
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Pragyvenantys iš žemės ūkio veiklos – 14 vienam tūkst. gyventojų. Gaunantys pajamas iš savo ar 

šeimos verslo – 9 vienam tūkst. gyventojų, stipendiją – 4 vienam tūkst. gyventojų.28 

 

 
2 pav. Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį 1 tūkst. gyventojų 2011 m.  
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai pagal pragyvenimo šaltinius.  LR 2011 metų visuotinio 

gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 

 

Pateiktoje diagramoje matoma, kad daugumos gyventojų pagrindinis pragyvenimo šaltinis 

darbo užmokestis – 29,64 proc. vienam tūkst. gyventojų, o gyventojų gaunančių pajamų iš savo ar 

šeimos verslo labai mažai –  0,91 proc. vienam tūkst. gyventojų (situacijos rodiklis Nr. C10). Šis 

rodiklis rodo labai menką gyventojų verslumą, kurį būtina skatinti.  

Asmenys, gyvenantys namų ūkiuose, susiduriantys su ekonominiais sunkumais ir socialinę 

atskirtį patiriantys gyventojai. 2011 m. skurdą patiriančių asmenų, VVG atstovaujamoje teritorijoje, 

buvo 3390, 2013 m. – 2550. Lyginant 2011 m. ir 2013 m. duomenis skurdo riziką patiriančių 

asmenų skaičius sumažėjo 24,78 proc. (situacijos rodiklis Nr. C11) 2011 m. VVG teritorijoje buvo 

74 socialinės rizikos šeimos, auginančios vaikus. Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos 

apskaitoje buvo 9 socialinės rizikos šeimos, jose augo 24 vaikai. Akmenės seniūnijoje socialinės 

rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 13 gyvenančių socialinės rizikos šeimų. Jose 

augo 39 vaikai. Per 2011 metus iš socialinės rizikos šeimų apskaitos 2 šeimos buvo išbrauktos: 1 

šeima išvyko gyventi į kitą seniūniją; 1 šeimos tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia. Metų 

eigoje į socialinės rizikos šeimų apskaitą buvo įrašytos 2 naujos šeimos. Ventos seniūnijos 

apskaitoje buvo 20 gyvenančių socialinės rizikos šeimų, jose augo 43 vaikai. Papilės seniūnijos 

apskaitoje buvo 22 gyvenančios socialinės rizikos šeimos, jose augo 69 vaikai. Kruopių seniūnijos 

2011 m. socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitoje buvo 10, jose augo 25 vaikai. 3 

šeimų situacija pagerėjo, 6 šeimose situacija nepakito. Aktualiausia šeimose vyraujanti problema – 

alkoholio vartojimas ir socialinių įgūdžių stoka.29 

VVG atstovaujamoje teritorijoje 2013 m. buvo 72 socialinės rizikos šeimos, auginančios 

vaikus. Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje 2013 m. socialinės rizikos šeimų, auginančių 

vaikus buvo 11 šeimų, jose augo 20 vaikų. 2013 metų eigoje socialinės rizikos šeimų, auginančių 

                                                 
28 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Gyventojai pagal pragyvenimo šaltinius.  LR 2011 metų visuotinio 

gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. 2013 m. balandžio 26 d. 
29 Šaltinis; Akmenės rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 sprendimu Nr. T-37. . Socialinių paslaugų planas aktyvus, randamas 

internetiniu adresu: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=129622&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n 
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vaikus, apskaitoje buvo 12 šeimų, 2 šeimos išvyko gyventi į Naująją Akmenę. Socialinės rizikos 

šeimose situacija metų eigoje buvo sekanti: 5 šeimose situacija nesikeitė, tėvai neieško pastovaus 

darbo, nepakankamai rūpinasi vaikais; 4 šeimose padėtis pagerėjo: pagal galimybes tvarkomos 

buitinės sąlygos, mažiau piktnaudžiaujama alkoholiu, rūpestingiau prižiūrimi vaikai; 1 šeima 

įtraukta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, šeimai pradėtos teikti bendrosios ir 

specialiosios socialinės paslaugos. Akmenės seniūnijoje socialinės rizikos šeimų, auginančių 

vaikus, apskaitoje buvo 15 šeimų. Jose augo 47 vaikai. Per 2013 metus iš socialinės rizikos šeimų 

apskaitos 1 šeima buvo išbraukta, 2 šeimos – įrašytos. Ventos seniūnijos socialinės rizikos šeimų, 

auginančių vaikus, apskaitoje buvo 19 rizikos šeimų, jose augo 39 vaikai. Papilės seniūnijoje – 20 

socialinės rizikos šeimų, jose augo 57 vaikai. Kruopių seniūnijoje buvo 7 gyvenančios socialinės 

rizikos šeimos, jose auga 22 vaikai.30 Lyginant 2011 m. ir 2013 m. duomenis VVG atstovaujamoje 

teritorijoje socialinės rizikos šeimų skaičius sumažėjo 2,70 proc. (situacijos rodiklis Nr. C12). 

Seniūnijos pagrindinėmis socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, problemomis įvardija: 

alkoholio vartojimas (suaugę šeimos nariai nemano, kad dėl priklausomybės alkoholiui jiems reikia 

medikų pagalbos, tačiau 4 suaugę asmenys dalyvavo Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo 

programoje), nedarbas (iš 20 šeimų, tik 4 šeimose dirba vienas suaugęs asmuo), mažos pajamos 

(kaimo žmogui už atliktą darbą atsiskaito maistu ir alkoholiu), socialinių įgūdžių stoka 

(nesitvarkymas, švaros trūkumas namuose), nesugebėjimas tvarkyti šeimos biudžetą (2 šeimos dalį 

gaunamų socialinių išmokų gauna maisto talonais), tėvystės įgūdžių stoka (tėvai neįtakoja vaikų 

netinkamo elgesio, tėvai nesugeba mylėti vaikų) ir kt.31 (situacijos rodiklis Nr. C13). 

2011 m. Akmenės rajone socialinės pašalpos gavėjų skaičius siekė 3190, būsto, šildymo, 

karšto ir geriamojo vandens kompensacijas gavo 4095 gyventojai.32 2014 m. paramos gavėjų 

gavusių pinigines socialines pašalpas buvo 1818, būsto, šildymo, karšto ir geriamojo vandens 

kompensacijas gavo 3543 gyventojai.33 Lyginant pasirinktų metų duomenis galima matyti, kad 

socialinių pašalpų gavėjų skaičius sumažėjo beveik per pusę (43 proc.). 

Duomenis apie vienišus asmenis Akmenės rajone renka seniūnijos. Kruopių ir Naujosios 

Akmenės kaimiškoji seniūnijos sistemina duomenis apie pensinio amžiaus vienišus ir jaunesnius nei 

pensinio amžiaus vienišus asmenis. Ventos, Papilės ir Akmenės seniūnijos kaupia duomenis tik apie 

pensinio amžiaus vienišus asmenis. 2011 m. Ventos seniūnijoje buvo 27 vieniši pensinio amžiaus 

asmenys, Papilės seniūnijoje – 14 vienišų pensinio amžiaus asmenų, Akmenės seniūnijoje – 28 

asmenys, Kruopių ir Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijose atitinkamai buvo 57 ir 30 vienišų 

vyresnių nei 18 metų amžiaus ir pensinio amžiaus asmenų. 2014 m. lyginant su 2011 m. Ventos 

seniūnijoje buvo 29 proc. daugiau vienišų asmenų (38), Papilės seniūnijoje - 30 proc. daugiau (20), 

o Akmenės seniūnijoje 21 proc. mažiau (22).  Kruopių seniūnijoje 2014 m. vienišų asmenų buvo 

55, t.y. 3,5 proc. mažiau nei 2011 m., Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje vienišų žmonių 

skaičius sumažėjo iki 27, t.y. 10 proc. mažiau nei 2011 m. Vertinant bendrus visų seniūnijų 

duomenis, tendencija yra nežymus vienišų asmenų skaičiaus Akmenės rajone didėjimas - 3,7 proc.34 

Akmenės rajono priklausomybės ligomis sergančiųjų asmenų skaičius 2011 m. siekė 23, o 

2014 m. – 28. Lyginant analizuojamus metus priklausomybės ligomis sergančių asmenų skaičius 

padidėjo 17,9 proc. 35 

Socialinės paslaugos rajone, įskaitant ir socialinę globą.Akmenės r. sav. 2011 m. socialinių 

paslaugų namuose ilgalaikės socialinės globos paslaugos teiktos 106 asmenims; 27 socialinės 

                                                 
30 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-55 (E). 
31 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-55 (E). 
32 Akmenės rajono savivaldybės 2011 metų veiklos ataskaita. 
33 Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita. 
34 Remtasi  Akmenės rajono seniūnijų duomenimis. 
35 Remtasi Akmenės rajono psichikos sveikatos centro duomenimis. 
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globos paslaugų gavėjams nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, 17 socialinės globos paslaugų 

gavėjų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Likusieji ilgalaikės socialinės globos 

paslaugų gavėjai savarankiški, galintys dalinai savimi pasirūpinti. Pagalbos namuose paslaugų 

gavėjų skaičius (2011 m.): Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija – 2; Akmenės – 18; Ventos – 

13; Papilės – 15; Kruopių – 7.36  2013 m. pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius: Naujosios 

Akmenės kaimiškoji seniūnija – 0; Akmenės – 20; Ventos – 9; Papilės – 10; Kruopių – 6. 37 2013 

m. socialinės paskirties įstaigos ir socialines paslaugas rajono gyventojams teikiančios 

nevyriausybinės organizacijos vidutiniškai per metus įvairių socialinių paslaugų suteikė daugiau 

kaip 2000 savivaldybės gyventojų, priklausančių įvairioms socialinėms grupėms (žr. 8 priedas). 

2014 m. eigoje socialinių paslaugų namuose ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos 

paslaugos teiktos 115 savivaldybės gyventojų, iš kurių 40 – iai globotinių nustatytas specialusis 

nuolatinės slaugos poreikis, jiems reikalinga speciali priežiūra. 38 Per 2014 m. Akmenės rajono 

socialinių paslaugų namai pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems Savivaldybės gyventojams 

teikė bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas: ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa – 115 

paslaugų gavėjai, savarankiškas gyvenimas institucijoje – 5 gavėjai, asmeninės higienos ir 

priežiūros paslaugų organizavimas – 2700 kartų metų eigoje, aprūpinimas techninės pagalbos 

priemonėmis – 200 paslaugų gavėjai, specialiojo transporto paslauga – 140 gavėjai, pagalbos 

namuose paslaugos – 95 gavėjai. 39 

2012 m. pabaigoje, Akmenės rajone iš viso gyveno 1 272 suaugę asmenys su negalia (2011 

m. -1896) ir 191 vaikas su negalia (2011 m. 204). 2011-2012 m. stebimas ženklus suaugusiųjų 

asmenų su negalia skaičiaus mažėjimas (33 proc.).40 Globos įstaigų suaugusiems asmenims su 

negalia Akmenės rajone nėra. Suaugusiems asmenims su fizine negalia globos paslaugos teikiamos 

Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose, su proto ar psichikos negalia – jos perkamos iš 

valstybės biudžetinės įstaigos Aukštelkės socialinės globos namų. Akmenės rajono savivaldybės 

2014 m. socialinių pasaugų plane, nurodoma, kad rajone trūksta socialinių paslaugų neįgaliems 

vaikams ir jų šeimoms, taip pat proto ir psichikos neįgaliesiem bei socialinės rizikos asmenims.41 

Socialinės situacijos atitikimas nustatytiems gyventojų poreikiams. VVG atstovaujamoje 

teritorijoje 2014 m. pagalbos namuose paslaugų gavėjų skaičius pagal seniūnijas: Naujosios 

Akmenės kaimiškoji seniūnija – 0; Akmenės – 26; Ventos – 14; Papilės – 11; Kruopių – 7.42 

Atlikta gyventojų apklausa parodė, kad priešpensinio amžiaus žmonių ir pensininkų problemų 

sprendimo būklė vertinama blogai (įvertinta - 52,35 proc.). Fokusuotos grupės interviu, su 

socialinės srities atstovais, metu buvo paminėta, kad pensinio amžiaus gyventojai galėtų aktyviau 

įsitraukti į bendruomeninę veiklą, reikėtų paskatinti jų aktyvumą, pagerinti jų laisvalaikio 

užimtumą. Tai paskatintų bendra jaunimo ir senjorų veikla dienos centruose, dalijantis patirtimi ir 

mokantis vieniems iš kitų (žr. Protokolas Nr. 15/8).  

Socialinės paskirties įstaigos ir socialines paslaugas rajono gyventojams teikiančios 

organizacijos vidutiniškai per metus įvairių socialinių paslaugų suteikia daugiau kaip 2000 

gyventojų. Gyventojų apklausa parodė, kad būtina socialinių paslaugų plėtra (44,27 proc.). 

Susitikimų metu buvo išsiaiškinta, kad socialines paslaugas senjorams galėtų teikti dienos centrai 

(langų valymas, namų tvarkymas ir kt. pagalba) (žr. Protokolas Nr. 15/8).  

VVG teritorijoje yra nemažai socialinės rizikos šeimų bei skurdą patiriančių asmenų. Atlikta 

gyventojų apklausa nustatė, kad būtinas socialinės atskirties mažinimas (įvertina - 40,60 proc.). 

                                                 
36 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2012 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 sprendimu Nr. T-37. 
37 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita. 
38 Šaltinis: Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita. 
39 Šaltinis: Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita. 
40 Akmenės rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos sektorinė studija. 2014 m. 
41 Akmenės rajono savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos sektorinė studija. 2014 m.  
42 Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita. 
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Susitikimo su socialinės srities atstovais metu nustatyta, kad savanorystė socialinę atskirtį 

patiriančius asmenis įtrauktų į bendruomeninę veiklą (žr. Protokolas Nr. 15/8). Mažinant socialinę 

atskirtį VVG teritorijoje bus skatinama soc. asmenis įtraukti į kultūrinę, bendruomeninę veiklą. 

Susitikimų metu kaimo bendruomenės pasiūlė vykdyti socialinės rizikos šeimų švietimą, ugdant 

socialinius įgūdžius (žr.Protokolas Nr. 15/7). 

Socialinės situacijos atitikimas VVG teritorijos vizijai. VVG vizija atitinka ir yra paremta 

socialine situacija rajone. Akmenės rajone didėjant socialinių paslaugų poreikiui ir siekiui užtikrinti 

geresnį šių paslaugų prieinamumą, VVG vizijoje išsikeltas savivaldybės, NVO ir vietos verslo 

bendradarbiavimas   užtikrina paslaugų šeimai prieinamumą, jų kokybę, ugdant pažeidžiamų 

visuomenės grupių motyvaciją, savarankiškam gyvenimui reikalingus darbinius įgūdžius, gebėjimą 

ir įgūdžius dalyvauti visuomeninėje veikloje, sudarant palankesnes sąlygas bendruomenėms 

dalyvauti sprendžiant vietos problemas ir integruojant socialinėje atskirtyje esančius asmenis. 
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2.4.  VVG teritorijos ekonominė situacija 

 

Bendra informacija apie ekonominę situaciją. 2011–2013 m. laikotarpiu Akmenės rajono 

savivaldybėje užimtųjų skaičius kito labai netolygiai. Analizuojamu laikotarpiu didžiausias 

užimtųjų skaičius savivaldybėje užfiksuotas 2011 m. (7,6 tūkst.), 2012 m. šis skaičius sumažėjo (7,0 

tūkst.), o 2013 m. išaugo (7,5 tūkst.). Vertinant užimtųjų gyventojų dalį nuo visų rajono gyventojų 

skaičiaus, stebimos panašios šio skaičiaus kitimo tendencijos.43  

2013 m. Akmenės rajono savivaldybėje užimtųjų gyventojų dalis siekė 34,2 proc. visų 

gyventojų skaičiaus ir buvo mažesnė nei šalyje (43,7 proc.) ir apskrityje (41,0 proc). 2013 m., 

lyginant su 2011 m., savivaldybėje užimtųjų gyventojų dalis padidėjo 1,3 proc., o šis rodiklis 

analizuojamais metais buvo didesnis ir šalyje (2,3 proc.), ir apskrityje (2,4 proc.) (situacijos rodiklis 

Nr. D1).44  

Pagal Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatus, Akmenės 

rajone užimtųjų skaičius žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės srityje siekė 9,99 proc. 

surašymo dalyvių (7057 dalyvių). Pramonės sektoriuje užimtųjų skaičius siekė net 26,14 proc. visų 

surašymo dalyvių. Statybos sektoriuje  2011 m. duomenimis užimtųjų skaičius siekė 7,84 proc., o 

prekybos sektoriuje – 11,07 proc. visų surašymo dalyvių.paslaugų sektorių ir kitą veiklą nurodė 

22,74 proc., o žmonių sveikatos ir švietimo sektoriuje užimtųjų skaičius buvo 21,17 proc. visų 

surašymo dalyvių.45 

Vertinant darbuotojų pasiskirstymą pagrindinėse verslo struktūrose matyti, jog dauguma jų dirba 

pramonės, statybos ir paslaugų sektoriuose. Vyrų ir moterų pasiskirstymo procentinė išraiška žemės 

ūkyje, pramonėje ir prekyboje statistiškai apylygė (žr. 3 pav.). Tuo tarpu paslaugų srityje dirbančių 

moterų skaičius ženkliai viršija vyrų skaičių (7,5 proc.).46  

 

 

3 pav. Vyrų ir moterų pasiskirstymas pagrindinėse verslo struktūrose, 2012 m. 
Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m. 

 

                                                 
43 Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Informacijos šaltiniuose pateikiami verslo 

struktūros duomenys apima ir savivaldybės centrą, pagal seniūnijas tokie duomenys nerenkami. 
44 Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Informacijos šaltiniuose pateikiami verslo 

struktūros duomenys apima ir savivaldybės centrą, pagal seniūnijas tokie duomenys nerenkami.  
45 Lietuvos Respublikos 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai pateikti Lietuvos statistikos departamente. 
46 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m. Informacijos šaltiniuose pateikiami verslo 

struktūros duomenys apima ir savivaldybės centrą, pagal seniūnijas tokie duomenys nerenkami. 
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2011 m. užregistruotų bedarbių skaičius buvo 2324 asmenys, 2013 m. – 2378 bedarbiai (žr. 3 

lentelė). Įvertinus bedarbių skaičiaus pokytį šiuo laikotarpiu, 2013 m. užregistruotų bedarbių 

skaičius padidėjo 2,27 proc. 2013 m. registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 

(nedarbo lygis) Akmenės rajono savivaldybėje siekė 16,4 proc. ir buvo didesnis nei šalyje (10,9 

proc.) ir apskrityje (11,4 proc.) (situacijos rodiklis Nr. D2). Nedarbo lygis savivaldybėje 2011–2012 

m. mažėjo (1,3 proc.), tačiau 2013 m. vėl išaugo (0,2 proc.), lyginant su 2012 m..47 Numatoma, kad 

nedarbo lygis per 2015 m. sieks 14,2 proc., o 2016 m. sumažės iki 12,8 proc.48 

 
 

3 lentelė. Darbo jėgos pasiūla, paklausa ir įdarbinimas Akmenės rajono savivaldybėje 

Rodiklis / Metai 2011 2012 2013 

Registruota laisvų darbo vietų 1 914 1 553 1 475 

Įdarbinta asmenų, iš jų: 2 342 1 834 1 643 

– pastoviam darbui 1 184 1 068 997 

– terminuotam darbui 1 158 766 646 

Registruota bedarbių per metus 2 324 2 885 2 378 

Vidutinis metinis bedarbių skaičius 2 490 2 155 2 152 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas  

Akmenės r. savivaldybės teritorijoje 2011 – 2013 m. laisvų darbo vietų skaičius savivaldybėje 

kito netolygiai, o didžiausias rodiklis užfiksuotas 2011 m. – 1914 laisvų darbo vietų, 2013 m. šis 

skaičius sumažėjo 22,94 proc. – 1475 laisvos darbo vietos (situacijos rodiklis Nr. D2). 

Prognozuojama, kad 2015 m. darbo jėgos paklausa išaugs iki 1535 vietų, o 2016 m. – iki 1680 

vietų.49 

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas užsienio investicijoms, technologijų vystymuisi ir 

darbo vietų kūrimui 2011 m. savivaldybėje įsteigta Akmenės laisvoji ekonominė zona (toliau – 

Akmenės LEZ). Šią teritoriją sudaro 8 sklypai, iš kurių vienas patenka ir į VVG teritoriją (situacijos 

rodiklis Nr. D3). LEZ teritorijoje planuojama plėtoti prekybos, gamybos ir sandėliavimo veiklą. 

Pažymėtina, kad pramonės plėtra kuria didžiausią pridedamąją vertę. Pramonės kuriama vertė labai 

gerai veikia šias sritis: surenkamus mokesčius, BVP augimą, darbo vietų kūrimą, tiesioginių 

užsienio investicijų pritraukimą.50 

Vienas iš pagrindinių šalies ūkio plėtros ir ekonominio augimo veiksnių yra tiesioginės 

užsienio investicijos (toliau – TUI), kurios skirtingai nuo kitų užsienio investicijų rūšių paprastai 

yra ilgalaikės. 2011 m. pabaigoje TUI Akmenės rajono savivaldybėje siekė 42,04 mln. Eur. (24,96 

proc. Šiaulių apskrities TUI) (žr. 4 lentelė). 2011– 2013 m. pabaigos laikotarpiu TUI apimtys 

savivaldybėje kito netolygiai: 2011–2012 m. mažėjo nuo 42,04 mln. Eur iki 39,43 mln. Eur. 2013 

m. išaugo iki 45,65 mln. Eur. Taigi Akmenės rajono savivaldybėje 2011-2013 m. TUI pokytis buvo 

teigiamas, padidėjo 7,91 proc. 51 

                                                 
47 Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės 

centrą, kadangi nedarbo lygis kiekvienoje seniūnijoje atskirai nefiksuojamas.  
48 Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus pateikti duomenys. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės 

centrą, kadangi nedarbo lygio prognozės nesudaromos kiekvienoje seniūnijoje atskirai. 
49 Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės skyriaus pateikti duomenys. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės 

centrą, kadangi darbo jėgos paklausos prognozės nesudaromos kiekvienoje seniūnijoje atskirai. 
50 Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Psl. 37. Pateikiami duomenys apima ir 

savivaldybės centrą, kadangi nedarbo lygis kiekvienoje seniūnijoje atskirai nefiksuojamas. 
51 Lietuvos statistikos departamento duomenys. Nuoroda: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?id=2230&status=A 
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4 lentelė. Tiesioginės užsienio investicijos  2011–2013 m. pabaigoje 

Teritorija / Metai 
Iš viso, mln. Eur Vienam gyventojui, Eur 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lietuvos Respublika 11028,93 12100,64 13719,90 3672 4072 4321 

Šiaulių apskritis 168,44 173,48 181,70 569 597 636 

Akmenės r. sav. 42,04 39,43 45,65 1826 1775 2106 

Šaltinis: 2015 m. Lietuvos statistikos departamentas 

2011 m. pabaigoje vienam savivaldybės gyventojui teko 1 826 Eur TUI. TUI apimtys, 

tenkančios vienam gyventojui, kaip ir bendros TUI, nagrinėjamu 2011–2013 m. laikotarpiu augo 

netolygiai, 2012 m. pabaigoje sumažėjo 2,79 proc., tačiau 2013 m. pabaigoje išaugo 15,72 proc. 

Akmenės rajono savivaldybės TUI apimtis, tenkančios vienam gyventojui, lyginant su Respublikos 

apimtimis, yra didesnės net 3,3 karto.52 Šie duomenys rodo aukštą Akmenės rajono savivaldybės 

konkurencingumą ir gebėjimą pritraukti investicijas, taip pat leidžia prognozuoti optimistines 

savivaldybės plėtros perspektyvas (situacijos rodiklis Nr. D4). 

ES lėšų pritraukimas į teritoriją. Akmenės r. VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimui buvo paskirta 2 198 215,00 Eur paramos suma, kurią 80 proc. sudarė Europos 

Sąjungos lėšos ir 20 proc. Lietuvos biudžeto lėšos. 2011 m. VVG mokymų projektui buvo paskirta 

66 613,00 Eur paramos suma, tarpteritoriniam bendradarbiavimo projektui 157 255,00 Eur paramos 

suma, tarptautiniam bendradarbiavimo projektui 19 211,00 Eur paramos sumos. Iš viso 2007-2013 

m. laikotarpiu Akmenės r. VVG pritraukė 2 441 294,00 Eur ES paramos lėšų (situacijos rodiklis Nr. 

D5).53  

Remiantis Akmenės r. savivaldybės administracijos teiktais duomenimis, rajono savivaldybė 

2011-2013 m. įgyvendino investicinius projektus, kurių metu į VVG teritoriją buvo pritraukta                

4 670 226,14 Eur ES paramos lėšų. 2014 m. Akmenės r. savivaldybės administracija įgyvendino 

projektus, kurių ES paramos suma yra 6 334 293,75 Eur. 1 413 141,49 Eur šios sumos buvo 

nukreipta į VVG teritorijoje vykdomą projektinę veiklą.54  

Ne žemės ūkio sektorius. Vienas svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių yra smulkusis ir 

vidutinis verslas, o jo plėtros skatinimas yra vienas svarbiausių ekonominės plėtros uždavinių. 2014 

m. pradžioje 1 000–iui Akmenės r. savivaldybės gyventojų vidutiniškai teko 41,2 įregistruotų ir 

16,0 veikiančių ūkio subjektų (žr. 5 lenetelė).55 Pagal šiuos rodiklius Akmenės r. savivaldybė 2014 

m. pradžioje gana ženkliai atsiliko nuo šalies ir apskrities rodiklių (situacijos rodiklis Nr. D6).  

 

5 lentelė. 1 000-iui gyventojų tenkantis įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų 

skaičius 

 

Teritorija / Metai 

Įregistruoti ūkio subjektai 

1000-iui gyv. 

Veikiantys ūkio subjektai 

1000-iui gyv. 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Lietuvos Respublika 59,2 61,6 66,3 71,4 28,5 27,8 29,3 30,8 

Šiaulių apskritis 44,1 45,4 48,1 51,2 23,1 22,8 23,6 24,1 

                                                 
52 Lietuvos statistikos departamento duomenys. Nuoroda: http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?id=2231&status=A 
53 Akmenės rajono VVG turima informacija. 
54 Informacija pateikta remiantis gauta informacija iš Akmenės rajono savivaldybės administarcijos Strateginio 

planavimo ir investicijų skyriaus, 2015-06-09 
55 Akmenės r. savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, 

kadangi ūkio subjektų skaičius informaciniuose šaltiniuose pateikiamas bendrame skaičiuje, neskirtoma pagal 

seniūnijas. 
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Akmenės r. sav. 33,0 33,6 36,3 41,2 14,7 15,2 15,8 16,0 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 metų strateginis plėtros planas 

2013 m. veikiančių smulkiojo ir vidutinio ūkio subjektų buvo 349, o 2011 m. – 346 ūkio 

subjektai (žr. 6 lentelė). Per 2011 – 2013 m. laikotarpį veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 

(situacijos rodiklis Nr. D7). Akmenės rajone daugiausiai veikiančių ūkio subjektų buvo labai mažos 

įmonės, tai sudaro net 97 proc. visų veikiančių ūkio subjektų skaičiaus.56 Kadangi 2015-2023 m. 

VPS finansavimo laikotarpiu didžioji dalis paramos lėšų bus skiriama mažų įmonių verslo kūrimui 

ir plėtrai, į paramą pretenduoti galės labai didelė dalis rajone veikiančių įmonių.  

 

6 lentelė. Akmenės rajone veikiantys ūkio subjektai pagal dydį 

Veikiantys ūkio subjektai  2011  2012  2013  

Labai mažos įmonės  337  337  341  

Mažos įmonės 7  6  5  

Vidutinės įmonės 2  2  3  

Iš viso: 346 345 349 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m.  

2014 m. sausio 1 d. didžiausi darbdaviai Akmenės rajono VVG teritorijoje buvo: UAB 

„Bigso“ filialas Ventoje, pagrindinė veikla – kartoninių dėžučių gamyba, dirbo virš 350 darbuotojų; 

UAB „Vaidva“, pagrindinė veikla – pramoninių statinių griovimas, statybinių atliekų priėmimas – 

perdirbimas, skaldos pardavimas, įrengimų nuoma, dirbo  - 140 darbuotojų; Papilės ŽŪB 

pagrindinė veikla – augalininkystė, gyvulininkystė, sėklininkystė, dirbo – 139 darbuotojai. Šiose 

įmonėse 2014 m. pradžioje dirbo 4,38 proc. VVG teritorijos gyventojų.57 

Savarankiškai dirbantys asmenys. Valstybinio socialinio fondo valdybos skyriaus 

duomenimis 2011-2014 m. laikotarpyje savarankiškai dirbančių asmenų skaičius didėjo. 2011 m. 

pabaigoje savarankiškai dirbančių asmenų skaičius buvo 919, o 2014 m. – 1241, t. y. 25,95 proc. 

daugiau nei 2011 m.58 (situacijos rodiklis Nr. D8). 2011 m. pagal verslo liudijimą dirbo 244 

asmenys. Valstybinės mokesčių inspekcijos skaičiavimais, išduotų verslo liudijimų skaičius 2011 –  

– 2013 m. periodu kito netolygiai. 2012–2013 m. laikotarpiu vykdančių veiklą pagal verslo 

liudijimą asmenų skaičius sumažėjo apie 7 proc. ir 2013 m. siekė 240. 59 Kadangi analizuojamu 

laikotarpiu savarankiškai dirbančių asmenų skaičius didėjo, o pagal verslio liudijimą dirbančių 

asmenų skaičius mažėjo, galima daryti prielaidą, kad gyventojai daugiausiai dirbo ne pagal verslo 

liudijimo, o pagal kitas veiklos formas.  

2013 m. daugiausia verslo liudijimų buvo išduota prekybos srityje, antroje vietoje paslaugos 

žr. 7 lentelę). Lyginant verslo liudijimų skaičiaus pokytį 2013 m. su 2009 m., didžiausias verslo 

liudijimų skaičiaus mažėjimas pastebimas paslaugų srityje – mažiau išduota net 36 proc.(t. y. 152 

vnt.). 2013 m. duomenimis, daugiausia verslo liudijimų paslaugų srityje išduota statybos ir apdailos 

darbams (30 vnt.), variklinių transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui (10 vnt.). 2009 

m. daugiausia verslo liudijimų paslaugų srityje taip pat buvo išduota statybos darbams (92 vnt.), 

                                                 
56 Akmenės rajono savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m. Psl. 24. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės 

centrą, kadangi savarankiškai dirbančių asmenų  skaičius informaciniuose šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje. 
57 Akmenės r. savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, 

kadangi savarankiškai dirbančių asmenų  skaičius informaciniuose šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje 
58 Valstybinio socialiniodraudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pateikti duomenys, 2015-07-14 
59 Akmenės r. savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, 

kadangi savarankiškai dirbančių asmenų  skaičius informaciniuose šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje 
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drabužių taisymui (87 vnt.), kvalifikacijos tobulinimui (27 vnt.).60 Tai rodo, jog statybos sektorius 

Akmenės rajone išlieka viena pagrindinių smulkiojo verslo nišų.  

 

7 lentelė. Išduotų verslo liudijimų skaičius ir pokytis Akmenės rajone, 2009 ir 2013 m. 
 

Verslo liudijimų skaičius vnt. 2013 m. Pokytis, lyginant su 2009 m. 

Prekyba 112 -74 (186) 

Paslaugos 85 -152 (237) 

Gamyba 13 -46 (59) 

Viso: 210 482 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m. 

 

Žemiau pateikiama diagrama, vaizduojanti įregistruotų ūkio subjektų skaičių pagal verslo 

sektorius (žr. 4 pav.). Pagal įregistruotų ūkio subjektų skaičių 2013 m. pirmavo paslaugų sektorius, 

kuris sudarė 46 proc. visų įregistruotų ūkio subjektų ir 8,25 karto lenkė statybos sektoriuje 

įregistruotų ūkio subjektų skaičių. Didžiausias įmonių skaičius šioje veiklos sferoje telkėsi į žmonių 

sveikatos priežiūros (45), transporto ir saugojimo (36), meninės, pramoginės ir poilsio veiklos (33), 

švietimo (21) paslaugas. Prekybos sektoriuje įregistruota absoliuti dauguma (124) didmeninės ir 

mažmeninės prekybos, variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto ūkio subjektų.61 
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4 pav. Įregistruotų ūkio subjektų skaičius vnt. pagal verslo sektorius, 2013 m. 

Šaltinis: LR Statistikos departamentas 

 

Nors ūkio subjektų raida 2011– 2013 m. dideliu dinamiškumu nepasižymėjo, veikiančių 

įmonių skaičius statybos ir prekybos sferose kilo sparčiausiai. Tuo tarpu pramonėje ir žemės ūkyje 

                                                 
60 Akmenės rajono savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m. Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, 

kadangi savarankiškai dirbančių asmenų  skaičius informaciniuose šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje. 
61 Akmenės rajono savivaldybės verslo plėtros ir investicijų pritraukimo sektorinė studija, 2014 m. Pateikiami 

duomenys apima ir savivaldybės centrą, kadangi ūkio subjektų skaičius pagal verslo sektorius informaciniuose 

šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje. 
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pastebimas veikiančių ūkio subjektų skaičiaus sumažėjimas. Paslaugų sektoriuje veikiančių ūkio 

subjektų skaičius beveik nesikeitė, 2011-2013 m. buvo apie 60 proc.62 (žr. 5 pav.).  
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5 pav. Akmenės rajone veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal pagrindines verslo 

struktūras 
Šaltinis: LR Statistikos departamentas ir Akmenės rajono savivaldybės verslo 

situacijos studija, 2014 m 

 

Iš neįprastų alternatyviųjų veiklų, vykdomų VVG teritorijoje būtų galima įvardinti 

juodgalvių avių auginimą, žemaitukų žirgų auginimą, smulkiųjų veislės arklių auginimas, sraigių 

auginimą.  

Apgyvendinimo paslaugas VVG teritorijoje teikia 5 verslo subjektai, 3 iš jų šias paslaugas 

pradėjo teikti pasinaudoję 2007-2013 m. VVG teikiama parama pagal priemonę ,,Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai“.  

Lyginant kaimo turizmo sodybų skaičių Šiaulių regione, daugiausiai jų yra Šiaulių (16) ir 

Kelmės (9) savivaldybėse. Akmenės rajono VVG teritorijoje veikia 3 kaimo turizmo paslaugas 

teikiančios įstaigos ir tai yra vienas mažiausių kaimo turizmo sodybų skaičių apksrityje. Kaimo 

turizmo sodybų skaičius VVG teritorijoje pastaruosius metus nesikeitė. Taip pat neženkliai keitėsi ir 

apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, o maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų 2011-

2013 m. padaugėjo nuo 5 iki 8. 63  

Bendruomeninio ir (arba) socialinio verslo tendencijos. VVG teritorijoje šiuo metu nėra 

NVO, vykdančios bendruomeninį ar socialinį verslą (situacijos rodiklis Nr. D9). Tačiau Akmenės r. 

VVG, rengdama 2015-2023 m. VPS suorganizavo 8 susitikimus su kaimo bendruomenėmis ir 4 

susitikimus su kitais kaimo plėtros dalyviais (verslininkais, sporto, turizmo, jaunimo atstovais), 

dalyvavo rajoniniame NVO forume, kuriame pristatė patvirtintą socialinio verslo koncepciją, 

supažindino organizacijas su 2014-2020 m. finansinio laikotarpio plėtros galimybėmis. Siekiant 

pasidalinti gerąja patirtimi NVO atstovai vyko į kitus rajonus pas tas bendruomenes, kurios vykdo 

bendruomeninius verslus.  

Organizuotų susitikimų metu paaiškėjo, kad kaimo bendruomenės yra skirtingose, 

pasirengimo imtis bendruomeninio verslo, stadijose. Pagrindinėmis kliūtimis imtis verslo NVO 

atstovai įvardino patirties verslumo srityje trukumą, žinių, finansų tvarkymo, marketingo, darbų 

                                                 
62 LR Statistikos departamento duomenys  ir Akmenės rajono savivaldybės verslo situacijos studija, 2014 m. Psl. 24. 

Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, kadangi ūkio subjektų skaičius pagal verslo sektorius 

informaciniuose šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje. 
63 Akmenės rajono savivaldybės  turizmo studija. 
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saugos ir pan. srityse, stygių (situacijos rodiklis Nr. D10). Susitikimų metu buvo įvardintos šios 

galimos, skirtingų gyvenviečių bendruomeninio arba socialinio verslo idėjos, atsižvelgiant į jų 

turimą potencialą: 

• Slidinėjimo trąsos įrengimas; 

• Apgyvendinimo paslaugų teikimas; 

• Edukacinės žvakių liejimo programos; 

• Vandens atrakcionai, baidarių nuoma; 

• Pavežėjimo paslaugų teikimas; 

• Mobilus kavos verslas; 

• Sulčių spaudykla; 

• Žaliavalgystės kaimo sukūrimas; 

• Aplinkos tvarkymo paslaugos. 

 

VVG atstovai pastebėjo, kad NVO pradėti planuoti savo verslo idėjas ne retai trukdo 

nepasitikėjimas savo jėgomis, vidinis organizacijos narių susiskaldymas (situacijos rodiklis Nr. 

D11).  

Žemės ūkio sektorius. Ūkininkų ūkių registro duomenimis, 2015 m. birželio 1 d. Akmenės 

rajono savivaldybėje buvo registruota 908 ūkių (7,8 proc. visų apskrities ūkių). Vidutinis vieno ūkio 

dydis savivaldybėje (14,03 ha) buvo didesnis nei vidutiniškai šalyje (9,45 ha) ir apskrityje (12,66 

ha), o iš visų apskrities savivaldybių atsiliko tik nuo Joniškio r. ir Radviliškio r. savivaldybių.64 

2011 m. pasėlius deklaravo 1606 žemės ūkio subjektai, 2013 m. - 1449, 2014 m. 1396 ūkio 

subjektai. 65 Lyginant analizuojamų metų duomenis, matyti, kad kiekvienais metais ūkio subjektų 

skaičius, deklaruojančių pasėlius, mažėja (situacijos rodiklis Nr. D12).  

 

8 lentelė. Ūkininkaujančiųjų skaičius VVG teritorijoje pagal amžių 

Ūkininkaujančių amžius /Metai 2011 2012 2013 2014 

Iki 40 138 135 127 130 

Nuo 41 664 698 747 780 

Viso 802 833 874 910 

Šaltinis: sudaryta pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus 

pateiktus duomenis 

 

Akmenės r. VVG teritorijoje 2011-2013 m. laikotarpyje įregistruoti ūkininkai žemės ūkio 

registre pagal amžių kito netolygiai. 2011 m. viso VVG teritorijoje buvo 802 ūkininkaujantys, iš 

kurių 17 proc. buvo iki 40 metų. 2012 m. ūkininkaujančių padaugėjo 31 asmeniu, tačiau iki 40 m. 

ūkininkų sumažėjo 2,17 proc. 2013 m. dar labiau išaugo ūkininkų skaičius iki 874, tačiau jaunųjų 

ūkininkų skaičius mažėjo (situacijos rodiklis Nr. D13). 2014 m. ūkininkų ūkio registre įregistruota 

910 ūkininkų, iš kurių iki 40 m. buvo 130., t.y. 6 proc. mažiau negu buvo 2011 m.66 (situacijos 

rodiklis Nr. D14). 

2014 m. ūkių pasiskirstymas pagal ūkių dydį  

• Iki 5 ha – 748 ūkiai; 

                                                 
64 Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija. Nuoroda:  https://www.vic.lt/?mid=213 (Duomenys 

žiūrėti 2015 m. birželio mėn.). Pateikiami duomenys apima ir savivaldybės centrą, kadangi savarankiškai dirbančių 

asmenų  skaičius informaciniuose šaltiniuose  pateikiamas bendrame skaičiuje. 
65 Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-131(22.38), 2014-12-18. 
66 Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-58(22.38), 2015-05-12 
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• Nuo 6 iki 20 ha – 369 ūkiai; 

• Nuo 21 iki 50 ha – 97 ūkiai; 

• Nuo 51 iki 100 ha – 59 ūkiai; 

• Nuo 101 ha – 87 ūkiai.67 

2011 m. Akmenės r. VVG teritorijoje augalininkystės šaką vystė 1606 ūkiai. Šios šakos 

tendencijos keitėsi ir 2013 m. ūkių sumažėjo 157 ūkiais. 2014 m. augalininkystės šaka užsiėmė 

1396 ūkiai, iš kurių galvijus augino 483, kiaules – 513 ūkininkų(mišrieji ūkiai).  

Rajone yra virš 100 bičių laikytojų. Ekologinių ūkių 2011 m. buvo 47, o 2013 m. padidėjo iki 

49 ūkių.68 2014 m. ekologiniu ūkininkavimu užsiėmė 48 ūkiai.69  

Užsiimančiųjų žemės ūkio produktų perdirbimu ir realizavimu skaičius. Žemės ūkio 

produkcijos perdirbimo įmonių Akmenės rajone nėra, bitininkai ir daržovių augintojai savo 

produkciją realizuoja patys. 70   

Ekonominės situacijos atitikimas gyventojų poreikius. Akmenės rajone 2011–2013 m. 

laikotarpiu užimtųjų gyventojų dalis sumažėjo 2,0 proc. Šiuo laikotarpiu sumažėjo ir laisvų darbo 

vietų skaičius 22,94 proc., tačiau nedarbo lygis vistiek didėjo ir siekė 16,4 proc. rajono gyventojų 

skaičiaus. Pastebima tendencija, jog laisvų darbo vietų turėtų ir toliau mažėti. Vykdytant gyventojų 

apklausą, respondentai pagrindinėmis problemomis įvardijo – darbo vietų trūkumą, jaunimo 

užimtumo stoką. Susitikimų metu su rajono gyventojais buvo išsakytos panašios problemos. Šios 

problemos rodo reikalingumą Akmenės r. VVG teritorijoje didinti gyventojų užimtumą, kuriant 

naujas darbo vietas, todėl Akmenės r. VVG vienas iš užsibrėžtų tikslų atspindi šios situacijos 

gerinimą – darbo vietų kūrimą.71  

Akmenės r. VVG teritorijoje pastebimas NVO sektoriaus iniciatyvos trūkumas, kuriant 

ekonomines veiklas. Analizės duomenimis, Akmenės r. šiuo metu nėra bendruomeniniu arba 

socialiniu verslu užsiimančių organizacijų. Akmenės r. VVG atliko gyventojų poreikių tyrimą, 

kurio metu išsiaiškino respondentų nuomonę dėl bendruomeninio verslo kūrimo kaime ir jo 

nebuvimo priežastis. Daugiausiai respondentų (48 proc.) mano, jog jų kaimo bendruomenė, ar kita 

kaime veikianti organizacija, turi dalyvauti kuriant bendruomeninį (socialinį) verslą. Dalis 

respondentų (29 proc.) dar abejoja ar bendruomenė sugebėtų sukurti bendruomeninį verslą ar turėtų 

idėjų. 15 proc. respondentų nurodė norintys dalyvauti bendruomeninio verslo kūrime, tačiau dar 

neturi tokio verslo idėjų. Daugiau nei 50 proc. respondentų mano, jog bendruomenės neorganizuoja 

verslo kadangi neturi kapitalo ūkinei veiklai vykdyti. Apie 33 proc. respondentų mano, kad 

bendruomeninės organizacijos yra per silpnos organizaciniu požiūriu, trūksta žinių ir paslaugų 

organizavimo patirties (situacijos rodiklis Nr. D15). Ir tik 10,21 proc. respondentų mano, jog 

bendruomenės ir toliau turi užsiimti visuomenine veikla, kuri nėra susijusi su pajamų gavimu.72 

Vykdytos apklausos metu buvo išsiaiškinta verslininkų nuomonė apie ekonominę situaciją 

Akmenės r. VVG teritorijoje, taip pat kas paskatintų aktyviau plėtoti ar kurti privatų verslą. Verslo 

sektoriaus ekonominę situaciją Akmenės rajone apklausti verslininkai vertina vidutiniškai (žr. 

Akmenės r. VVG teritorijos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimą, 8 lentelė), tačiau 

                                                 
67 Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-131(22.38), 2015-05-12. 
68 Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-58(22.38), 2015-05-12. 
69 Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-131(22.38), 2014-12-18. 
70 Akmenės rajono savivaldybės administracijos, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus raštas „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-131(22.38), 2014-12-18. 
71 Informacija pateikta Akmenės r. VVG, remiantis atliktu poreikių tyrimu ir surinkta ekonominės situacijos 

informacija. 
72 Informacija pateikta Akmenės r. VVG, remiantis atliktu poreikių tyrimu ir surinkta ekonominės situacijos 

informacija. 
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įvardina, kad verslo įmonių gausa ir išsidėstymas regione, bei įmonių gebėjimų, panaudoti vietos 

išteklius, tendencija gerėja. Taip pat respondentų nuomone, pastebima gerėjanti tendencija įmonių 

tarpusavo bendradarbiavime, investavime į vietos įmonių plėtrą ir modernizavimą, įmonių 

novatoriškoje veikloje gaminant naują ir kokybišką produkciją. Lyginant kaimo gyventojų ir verslo 

atstovų pateiktus atsakymus, pastebima, jog gyventojai visų pirma prioritetą teikia jaunimo 

užimtumui, o verslininkai savo ruožtu, verslo plėtojimui. Taip pat verslo sektoriaus atstovai iš 

įvardintų prioritetų išskiria įvairiaus turizmo, įskaitant ir kaimo turizmą, skatinimą.73 

Gyventojų poreikių tyrimo metu respondentai pagrindiniu prioritetu įvardino ,,Moksleivių ir 

jaunimo užimtumo gerinimą“ (66,14 proc. apklaustųjų). Analizuojant  apklausoje dalyvavusių jaunų 

asmenų ES paramos prioritetų vertinimą, net 75,28 proc. jaunų asmenų nuo 31 m. iki 40 m. taip pat 

įvardino jaunimo užimtumo gerinimo svarbą. To paties amžiaus 55,91 proc. apklaustųjų nurodė, jog 

būtina investuoti į verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimą kaime. Atliekant jaunimo apklausą 

(respondentų amžius iki 29 m.), nustatyta, jog dauguma respondentų neplanuoja arba abejoja dėl 

grįžimo gyventi į Akmenės rajoną. Visų apklausoje dalyvavusių respondentų iki 29 m. buvo 

prašoma įvardinti pagrindines priežastis, kurios paskatintų grįžti į Akmenės rajoną (žr. VVG 

teritorijos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimo 45 pav.). 103 respondentus grįžti  

paskatintų įvairių darbo vietų pasirinkimas, 90 respondentų nurodė – laisvalaikio formų praleidimo 

įvairovę. 73 respondentai teigia, jog juos grįžti gyventi į Akmenės rajoną paskatintų palankios 

sąlygos kurti verslą. 74  Akmenės r. savivaldybė remia projektus susijusius su Akmenės r. jaunimo 

užimtumu, t.y. amtų puoselėjimu, sportu, sveikos gyvensenos poselėjimu ir pan.75 Akmenės r. nuo 

2011 m. iki 2013 m. pagal jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projektų finansavimo 

programą buvo įgyvendinti 55 projektai su Akmenės r. jaunimu susiję projektai, iš kurių 60 proc. 

buvo skirti jaunimui gyvenančiam Akmenės r. VVG teritorijoje. Tačiau projektų susijusių su kaimo 

jaunimo verslumo skatinimu buvo tik 3 projektai. 2014 m. – 2015 m. buvo pateikti dar 47 projektai, 

70 proc. jų veiklas vykdant VVG teritorijoje, verslumo skatinimo projektų tarp jų buvo tik 2 

projektai. Taigi jaunimo verslumo skatinimo VVG teritorijoje ypač trūksta76(situacijos rodiklis Nr. 

D16).  

Ekonominės situacijos atitikimas VVG teritorijos vizijai. Išanalizavus gyventojų poreikius bei 

atlikus teritorijos situacijos analizę, Akmenės r. VVG išskyrė VPS I prioritetą, orientuotą į 

ekonominės veiklos kūrimą, kurį įgyvendinus VVG teritorijoje bus didinamos ekonominės raiškos 

galimybės, skatinama verslo plėtra, steigiamos naujas darbo vietos.  

 

2.5. VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai 

 

NVO. Rajono savivaldybės duomenimis, Akmenės r. VVG teritorijoje veikia 30 kaimo 

bendruomenių, 8 jaunimo organizacijos ir 4 neformalios jaunimo grupės, 8 socialinės srities, 6 

sporto ir 1 moterų nevyriausybinė organizacija.77 Iš viso VVG teritorijoje veikia 57 formalios 

nevyriausybinės organizacijos. Šios organizacijos yra daugiaprofilinės organizacijos (veikia 

daugiau nei vienoje srityje) ir atstovauja keletui tikslinių grupių (jaunimui, pagyvenusiems 

                                                 
73 Informacija pateikta Akmenės r. VVG, remiantis atliktu poreikių tyrimu ir surinkta ekonominės situacijos 

informacija. 
74 Informacija pateikta Akmenės r. VVG, remiantis atliktu poreikių tyrimu ir surinkta ekonominės situacijos 

informacija. 
75 Akmenės r. savivaldybės administarcijos direktoriaus 2015 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A-237 patvirtinti „2015 

metų Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo projektų finansavimo konkurso rezultatai“. Nuoroda: 

http://akmene.lt/go.php/Parama%20jaunimui744 
76 Akmenės rajono jaunimo ir jaunimo organizacijų sąjungos„Jaunimo apskritasis stalas“ 2016 m. sausio 20 d. raštas 

„Dėl informacijos pateikimo“  Nr. 2016/01/20 
77Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracijos internetinis puslapis, Asociacijoms, Bendruomenės, 2013-09-

03, interaktyvus, peržiūrėta adresu  http://www.akmene.lt/Archyvas-681190302. 

http://www.akmene.lt/Archyvas-681190302
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asmenims ir pan.) (situacijos rodiklis Nr. E1). Kaimo bendruomenių pirmininkų teigimu, narių 

skaičius jų organizacijose laikosi stabilus. Skaičiui, dėl mirtingumo ar gyventojų išsikėlimo į kitas 

gyvenvietes sumažėjus, į bendruomenės veiklą įsitraukia nauji asmenys. Daugelyje kaimo 

bendruomenių bendruomeninėje veikloje dalyvauja ir tie asmenys, kurie nėra oficialūs kaimo 

bendruomenės nariai, todėl galima teigti, kad kaimo bendruomenių veikloje dalyvauja daugiau 

gyventojų, negu yra oficialių bendruomenės narių. VVG teritorijos kaimo bendruomenių narių 

skaičius kiekvienoje bendruomenėje yra pateikiamas 12 priede.78 Kaimo bendruomenių nariai 

glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, taip pat su rajono savivaldybe, seniūnijomis, kaimo 

bibliotekų, mokyklų, kultūros namų darbuotojais organizuojant tradicinius renginius, sprendžiant 

opias kaimo vietovės problemas, įgyvendinant projektus. Įgyvendinant 2007-2013 m. VVG 

strategiją, kaimo bendruomenės teikė projektus Akmenės r. VVG, kuriuos įgyvendino su šiomis 

įstaigomis kaip projekto partneriais. Iš viso buvo gauti 8 nevyriausybinių organizacijų projektai, 

kurie buvo įgyvendinami partnerystės principu (situacijos rodiklis Nr. E2).79  

Įsikūrus Akmenės r. vietos veiklos grupei, kaimo bendruomenių projektinė veikla suaktyvėjo, 

sustiprėjo organizacijų instituciniai gebėjimai. Iki 2010 m. rajono kaimo bendruomenės nebuvo 

parengusios ir įgyvendinusios nė vieno projekto, finansuoto iš ES lėšų. 2010 m.  2014 m. VVG 

teritorijoje veikiančios NVO sėkmingai įgyvendino 12 ne pelno projektų, finansuotų iš ,,LEADER“ 

programos lėšų, o jiems įgyvendinti buvo paskirta 648 449,00 Eur parama (situacijos rodiklis Nr. 

E3).80 

Aktyviausiai NVO įgyvendina rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus ne 

didelės apimties projektus. Akmenės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi keletą 

bendruomeninių organizacijų rėmimo programų.81 Žemiau pateiktoje 9 lentelėje pateikta 

informacija apie NVO įgyvendintų projektų skaičių 2011 – 2014 m., kurie buvo finansuoti iš rajono 

savivaldybės biudžeto (situacijos rodiklis E3): 

 

9 lentelė. Iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto finansuotų projektų skaičius 

pagal 2011-2014 metus82 

Eil. 

Nr. 
Rėmimo programos pavadinimas 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 

1. Akmenės r. savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių 

organizacijų rėmimo programa (programos biudžetas kasmet 

po 7 240,50 Eur.) 

15 vnt. 11 vnt. 15 vnt. 18 vnt. 

2. Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programa 

(programos biudžetas kasmet po  2 896,20 Eur) 

18 vnt. 14 vnt. 13 vnt. 17 vnt. 

3. Akmenės r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialioji programa (programos biudžetas kasmet po  111 

150,00 Eur.) 

42 vnt. 43 vnt. 43 vnt. 52 vnt. 

4. Akmenės rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto 

veiklos programa (programos biudžetas kasmet po 18 825,30 

Eur.) 

11 vnt. 11 vnt. 7 vnt. 10 vnt. 

Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės administracijos pateikta informacija. 

Švietimo įstaigų tinklas. 2014 m. veikė 16 švietimo įstaigų, kai kuriose iš jų yra ikimokyklinio 

ir pagrindinio ugdymo skyriai. Bendrojo ugdymo programas vykdo 9 švietimo įstaigos, kitos – 

                                                 
78 VVG teritorijoje veikiančių kaimo bendruomenių pirmininkų pateikta informacija.  
79 Akmenės r. VVG 2007-2013 m. VPS. 
80 Akmenės r. VVG 2007-2013 m. VPS. 
81 Akmenės r. savivaldybės  administracijos pateikta informacija raštuose: 2015-05-26 „Dėl informacijos pateikimo“ 

Nr. S-1285 (6.10); 2015-06-03 „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. S-1367 (6.10); 2015-05-26 „Dėl informacijos 

pateikimo“ Nr. žs-63 (22.38); 2015-06-03 „Dėl informacijos pateikimo“ Nr. S-1367(6,10). 
82 Lentelėje pateiktas bendras finansuotų projektų skaičius kartu su rajono centre registruotų organizacijų finansavimu.  
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ikimokyklinio ir neformaliojo švietimo programas83.84 Analizuojant mokinių skaičiaus kitimą 2011 

– 2014 m. rugsėjo 1 d., mokinių skaičiaus mažėjimo tendencija ryški visose bendrojo lavinimo 

mokyklose. Mokinių skaičius iš esmės nesikeičia neformaliojo ugdymo vaikų švietimo įstaigose. 

 

10 lentelė. Mokinių skaičiaus kitimas bendrojo lavinimo švietimo įstaigose, 

veikiančiose VVG teritorijoje, 2010-2014 m. rugsėjo 1 d. 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

2010 

m. 

2011 

m. 

2012 

m. 

2013 

m. 

2014 

m. 

Sumažėjo lyginant 2014 m. 

su 2013 m. 

1.  Akmenės gimnazija 709 623 573 520 455 - 65 vaikai arba 12,5 proc. 

2.  Kivylių skyrius 79 70 52 64 57 -7 vaikai arba 10,94 proc. 

3.  Papilės gimnazija 451 429 413 371 349 -22 vaikai arba 5,93 proc. 

4.  Kariškių skyrius 59 43 21 22 0 - 22 vaikai arba 100 proc. 

5.  Ventos gimnazija 483 447 420 394 373 -21 vaikas arba 5,33 proc. 

6.  Kruopių vidurinė mokykla 162 151 144 136 110 -26 vaikai arba 19,12 proc. 

7.  Sablauskių skyrius 45 35 7 13 0 -13 vaikų arba 100 proc. 

 Viso: 1988 1798 1630 1520 1344  

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaita. 

Bendras bendrojo lavinimo mokinių skaičius VVG teritorijoje per paskutiniuosius penkerius 

metus sumažėjo 644 mokiniais arba 32,39 proc. (situacijos rodiklis Nr. E4). Tuo tarpu bendras 

rajono bendrojo lavinimo mokinių skaičius per pastaruosius penkerius metus sumažėjo 23,6 proc. 

Statistika rodo, kad mokinių skaičiaus mažėjimo problema kaimiškosiose vietovėse tampa opesnė 

negu rajono centre (situacijos rodiklis E4). Mokinių skaičiaus mažėjimą lemia demografinės 

tendencijos, vidaus ir išorės gyventojų migracija, mokymo įstaigos pasirinkimo priežastys.  

Žemiau pateiktoje lentelėje vaizduojamas mokinių skaičiaus kitimas lyginant su Lietuvos ir 

Šiaulių apskrities bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus kitimu.  

 

11 lentelė. Bendrojo ugdymo mokinių skaičiaus kitimas apskrityje ir šalyje 2011-

2014 m.85 

Teritorija 2011-2012 m. 

Mokslo metai 

2012-2013 m. 

Mokslo metai 

2013-2014 m. 

Mokslo metai 

Lietuvos Respublika 392 922 373 874 357 530 

Šiaulių apskritis 41 091 38 606 36 383 

Akmenės r. sav.  3 537 3 296 3 126 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2016 m. - 2021 m.  

 

2013-2014 m. lyginant su 2011–2012 m. bendrojo ugdymo mokinių skaičius Akmenės rajone 

sumažėjo 11,62 proc. (situacijos rodiklis Nr. E4) tais pačiais metais mokinių skaičius Lietuvoje 

sumažėjo 9,01 proc., Šiaulių apskrityje 11,46 proc. Akmenės rajone fiksuojamas spartesnis mokinių 

skaičiaus mažėjimas negu apskrityje ir Lietuvoje (situacijos rodiklis Nr. E5). Mokinių skaičiaus 

mažėjimas įtakojo klasių komplektų bei mokytojų skaičiaus mažėjimą. Nesimokančių mokyklinio 

amžiaus mokinių skaičius Akmenės rajone mažėjo, iš jų daugiausiai buvo nesimokančių dėl 

emigracijos. Mokinių skaičius mažėjo visose savivaldybės švietimo įstaigose, išskyrus jaunimo ir 

                                                 
83 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaita, 26 psl. Duomenys apima ir rajono centrą. 
84 Akmenės gimnazija, Kivylių skyrius, Papilės gimnazija, Kairiškių skyrius, Ventos gimnazija, Kruopių vidurinė 

mokykla, Sablauskių  skyrius, L/d. ,,Gintarėlis“, Sk. ,,Berželis“, sk. ,,Kregždutė“, Sablauskių sk., Agluonų DC.  
85 Akmenės rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2016 m. - 2021 m. Psl. 15. Mokinių skaičiaus duomenys 

naudojami lentelėje apima ir savivaldybių centrus, kadangi mokinių skaičius informaciniuose šaltiniuose pateikiamas 

bendrame skaičiuje, neskirtoma pagal seniūnijas. 
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suaugusiųjų švietimo centrą – jame mokinių skaičius augo.8687 Didžiausios pagal besimokančių 

mokinių skaičių bendrojo ugdymo įstaigos – gimnazijos ir progimnazija. Analizuojamu laikotarpiu 

Akmenės r. VVG teritorijoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose auklėtinių skaičius augo, pokytis 

2011 m. – 326 vaikai, 2013 m. – 352 vaikai (situacijos rodiklis Nr. E6), grupių komplektų skaičius 

kito neženkliai, tuo tarpu pedagogų skaičius mažėjo.88 Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

įstaigose mokinių skaičius 2011 m. buvo 2124, o 2013 m. – 1872 vaikai (7 Priedas). 

Akmenės r. VVG teritorijoje veikia Dabikinės specialioji mokykla, kurioje mokosi dalis 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių. Ši mokykla 2014 m. buvo apdovanota 

nominacijoje ,,Geriausiai tvarkoma mokyklos edukacinė erdvė Lietuvoje 2014 m.“. 

Akmenės r. VVG teritorijoje veikia Akmenės r. savivaldybės vaikų globos namai ir 

biudžetinė įstaiga Ventos socialinės globos namai. Akmenės r. VVG veikia Akmenės r. vaikų 

globos namai nuo 2013 m. savo veiklą vykdo Agluonų kaime, naujose, puikiai įrengtose patalpose. 

Globos namuose įsteigtos 5 šeimynos, jose gyvena po 8 vaikus. 2014 m. globos namams suteikta 

licencija socialinei globai teikti likusiems be tėvų globos vaikams. Vaikų globos  namų kolektyvo 

tikslas – užtikrinti, kad vaikas gyventų saugioje, jam palankioje aplinkoje. 89 

Akmenės r. VVG teritorijoje veikiančių kolegijų, aukštųjų ar profesinių  mokyklų filialų nėra.    

Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose – dviejose muzikos mokyklose ir sporto 

centre įsteigtos 82 grupės, jas lanko 812 mokinių, t. y. 27 proc. rajono mokinių (situacijos rodiklis 

Nr. E7).9091 

Kultūros įstaigų tinklas. Kultūros įstaigos Akmenės rajono savivaldybėje yra išsidėsčiusios 

plačiai ir tolygiai. Daugiausia kultūros įstaigų yra Akmenės r. VVG teritorijoje: Akmenės mieste ir 

Papilėje. Gerai išplėtotas kultūros įstaigų tinklas užtikrina kultūros paslaugų teikimą (situacijos 

rodiklis Nr.E8). 92 

Akmenės rajone veikia trys juridinį statusą turinčios kultūros įstaigos ir jų filialai: 

• Akmenės r. savivaldybės kultūros centras (toliau – rajono kultūros centras), kuris savo 

padalinius turi kiekvienoje rajono seniūnijoje. 

• Viešoji biblioteka su 14 filialų, 13 iš jų veikia VVG teritorijoje.93    

• Akmenės krašto muziejus ir jo struktūriniai padaliniai (Lazdynų Pelėdos muziejus bei S. 

Daukanto muziejus), kurių steigėja yra rajono savivaldybė. Klykolių kaimo bendruomenė yra 

įkūrusi kaimo buities muziejų, taip pat rajone veikia Kivylių pagrindinės mokyklos muziejus 

,,Žemaitiška troba“.94 

Akmenės krašto muziejus iš kitų Akmenės rajono kultūros institucijų išsiskiria tuo, jog turi 

aktyvią internetinę svetainę, aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose bei organizuoja edukacinius 

renginius įvairaus amžiaus Akmenės rajono gyventojams. Pagrindiniai Akmenės krašto muziejaus 

lankytojai - moksleivių grupės.95 Analizuojant muziejų lankytojų skaičių, 2014 m. lyginant su 2012 

m., Akmenės krašto ir Lazdynų Pelėdos muziejus lankytojų skaičius sumažėjo 10 proc., tuo tarpu 

renovavus S. Daukanto muziejų, 2014 m. lyginant su 2012 m., lankytojų skaičius išaugo 53 proc. 

(nuo 530 iki 1010 lankytojų per metus).96 Mažėjant gyventojų skaičiui, o tuo pačiu kultūros 

                                                 
86 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės švietimo ir kultūros sektorinė studija, psl. 15.  
87 Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras veikia rajono centre, tačiau jame mokosi mokiniai iš viso 

rajono bei kitų Lietuvos rajonų.  
88 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės 2011 m. veiklos ataskaita (psl. 27) ir 2013 m. veiklos ataskaita (psl.26). 
89 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaita, psl. 57. 
90 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės 2014 m. veiklos atsakita, psl. 30.  
91 Duomenys apima ir rajono centrą. Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaita. 
92 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės švietimo ir kultūros sektorinė studija, psl. 56-57.  
93 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės švietimo ir kultūros sektorinė studija, psl. 56-57. 
94 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m., psl. 26.  
95 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės švietimo ir kultūros sektorinė studija, psl. 66 ir 68.  
96 Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita.  
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paslaugų vartotojų skaičiui, kyla problemų susijusių su infrastruktūros išlaikymu, priežiūra ir 

atnaujinimu. 

Remiantis Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2013 m. ataskaita, bibliotekos, 

esančios VVG teritorijoje, aptarnavo 3853 skaitytojus arba 69 proc. rajono skaitytojų. 2014 m. 

skaitytojų skaičius kaimiškojoje VVG teritorijoje buvo - 3342. Viešoji biblioteka, atsižvelgdama į 

skaitytojų poreikius, nuosekliai formuoja kokybiškesnę dokumentų fondų sudėtį. 2013 m. 100-ui 

gyventojų tenkantis egzempliorių skaičius viršijo Lietuvos ir Šiaulių apskrities skaičius. 

 

12 lentelė. Bibliotekų dokumentų fondas 

 

Teritorija/ metai 

Dokumentų fondas 

100- ui gyventojų tenkantis egz. skaičius 

2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Lietuvos Respublika 877 879 879 870 

Šiaulių apskritis 766 774 776 764 

Akmenės r. sav. 814 833 846 880 

Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m. 

Informacijos ir komunikacijos technologijoms atėjus į daugelį gyvenimo sričių ir į pačias 

bibliotekas, keičiasi ir savivaldybės bibliotekų teikiamos paslaugos. Iš erdvės skirtos skaitymui, 

bibliotekos tampa elektroninės informacijos paslaugų teikimo centrais. Pastaruoju metu rajonų 

savivaldybėms perkėlus vis daugiau paslaugų į elektroninę erdvę, šių paslaugų populiarinimu 

pradėjo užsiimti ir viešosios bibliotekos. 2015 m. Akmenės r. savivaldybės administracija 

organizavo dvi gyventojų anketines apklausas, siekiant išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie 

galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis. Taip pat raštu buvo kreiptąsi į Viešąją biblioteką, 

kad jos darbuotojai padėtų gyventojams, atėjusiems į biblioteką, naudotis e. paslaugomis. 97 

Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybėje geriausiai yra išvystytos dvi informacinės 

sistemos: SPIS – socialinės paramos informacinė sistema ir MEPIS – metrikacijos paslaugų 

informacinė sistema.98  

SPIS paskirtis – registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą 

(socialines išmokas ir kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas, veiklą, 

vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, ir kt.). Šiuo metu sistema išplėsta 26 elektroninių viešųjų 

paslaugų rinkiniu. SPIS sistema yra daugiausiai (2014 m. paslaugų gavėjų skaičius siekė 12 789 

asmenis) Akmenės r. savivaldybėje potencialių vartotojų turinti sistema. Tačiau nepaisant to, jog 

SPIS ir MEPIS savo turiniu yra labiausiai išvystytos sistemos, tačiau jų naudojimąsis yra pats 

mažiausias lyginant su kitomis e. sistemomis.99 13 lentelėje pateikiama informacija apie asmenis, 

kurie Akmenės r. savivaldybėje naudojosi e. paslaugomis 2014 m.  

 

13 lentelė. Asmenų, kurie kreipėsi elektroninėje erdvėje, skaičius  

 

Sistema 

Asmenų, kurie kreipėsi 

elektroninėje erdvėje, 

skaičius 2014 m. 

Asmenų, kurie 

kreipėsi 2014 m. 

bendras skaičius 

Procentas nuo bendro 

gautų gyventojų prašymų 

skaičiaus per 2014 m. 

SPIS – socialinės paramos 9 12 789 0,07 % 

                                                 
97 Elektroninių paslaugų plėtojimo Akmenės rajono savivaldybėje planas, patvirtintas Akmenės r. savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. Nr. A-431.  
98 Elektroninių paslaugų plėtojimo Akmenės rajono savivaldybėje planas, patvirtintas Akmenės r. savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2015 m. liepos 21 d. Nr. A-431.  

 
99 Akmenės r. savivaldybės administracijos pateikta informacija, reminatis SPIS sistemos duomenimis.  
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informacinė sistema 

MEPIS – metrikacijos paslaugų 

informacinė sistema 

5 1293 0,39 %  

INFOSTATYBA 49 49 100 %  

PPIS – pasėlių deklaravimas 21 1396 1,5 % 

GVDIS (gyvenamosios vietos 

deklaravimo sistema): 

60  1282 4,68 % 

Naujosios Akmenės kaimiškoji 

seniūnija 

10  213 4,69 % 

Akmenės seniūnija 15 432 3,47 % 

Ventos seniūnija 29 392 7,40 % 

Kruopių seniūnija 0 68 0 % 

Papilės seniūnija 6 177 3,3,9 % 

Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės administracijos direktorės 2015 m. liepos 21 d. įsakymas ,,Dėl elektroninių paslaugų 

plėtojimo Akmenės rajono savivaldybėje“ Nr. A-431. 

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, jog gyventojų naudojimąsis elektroninėmis paslaugomis 

yra labai menkas (situacijos rodiklis Nr. E9). Atliekant gyventojų apklausą, 69,57 proc. respondentų 

nurodė, kad ,,būtina“ arba ,,labai būtina“ investuoti į ,,Prieigos prie informacinių technologijų 

plėtrą, kokybės gerinimą ir naudojimo skatinimą kaimo vietovėse“. Plėtojant elektroninių paslaugų 

teikimą, bus didinamas visuomenės informuotumas apie teikiamas e. paslaugas, ugdomi 

visuomenės gebėjimai naudotis e. paslaugomis. 

Akmenės r. savivaldybė 2013 m. organizavo tyrimą, kurio tikslas - atskleisti, kaip socialinių 

paslaugų teikėjai ir gavėjai vertina socialinių paslaugų situaciją Akmenės rajono savivaldybėje. 

Pasak tiriamųjų, soc. paslaugų teikimo kokybę ir prieinamumą labiausiai mažina biurokratinių 

reikalavimų gausa (44,0 proc.). Gyventojų  naudojimąsis SPIS sistema leis gyventojams greičiau ir 

patogiau, neišeinant iš namų, užsisakyti socialines paslaugas. Taip pat šio tyrimo metu 76,2 proc. 

respondentų į klausimą ,,Kokių priemonių, Jūsų nuomone, reikėtų imtis, siekiant pagerinti 

socialinių paslaugų sektoriaus būklę?“ atsakė, kad būtina diegti naujas organizacines technologijas, 

palengvinančias darbą (pvz., dokumentaciją elektroninėje erdvėje)“. 100 

Socialinių paslaugų sistema. Svarbiausias socialinės paramos tikslas – mažinti socialinę 

atskirtį ir skurdą, bendromis pastangomis siekti, kad gerėtų labiausiai pažeidžiamų gyventojų 

socialinė padėtis. Socialines paslaugas Akmenės r. VVG teritorijoje 2014 m. teikė 1 biudžetinė ir 2 

viešosios įstaigos, 4 nevyriausybinės organizacijos, 5 seniūnijos.101 Iš viso Akmenės r. VVG 

priklausančioje teritorijoje 2014 m. buvo 58 asmenys, vadovaujantis norminiais teisės aktais, turi 

būti teikiama pagalba namuose. Seniūnijos socialiniai darbuotojai daugiausiai dėmesio skiria 

socialinės rizikos šeimoms, kurios nesugeba pasirūpinti vaikais. VVG teritorijoje veikia 3 vaikų 

dienos centrai, kurie aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose. Nors pastaraisiais metais šiai tikslinei 

grupei teikiamos socialinės paslaugos plėtojamos, vykdomi įvairūs projektai, tačiau teikiamų 

paslaugų vis dar nepakanka (situacijos rodiklis Nr. E10).102 Akmenės r. savivaldybė inicijavo 2013 

m. rugsėjo – spalio mėn. atlikti Akmenės rajono socialinių paslaugų teikėjų ir gavėjų tyrimą. Iš 124 

apklaustų socialinės rizikos šeimų 77,2 proc. respondentų pažymėjo, kad jų vaikai nelanko vaikų 

dienos centro, tačiau daugiau kaip pusė respondentų (52,1 proc.), kurių vaikai šiuo metu nelanko 

vaikų dienos centro, norėtų, jog jį lankytų. 55,7 proc. tiriamųjų norėtų, kad jų seniūnijoje būtų 

įsteigtas vaikų dienos centras. 

Atsižvelgiant į vieną didžiausių socialinės rizikos šeimų ir vaikų tokiose šeimose skaičių, taip 

pat didžiausią Vaikų globos namuose apgyvendintų vaikų iš Papilės seniūnijos skaičių, šioje 

                                                 
100 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės tyrimas ,,Socialinių paslaugų situacija Akmenės r. savivaldybėje: socialinių 

paslaugų teikėjų ir gavėjų nuomonė“ 2013 m. 
101 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaita, psl. 58.  
102 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos sektorinė studija, psl. 30.  
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seniūnijoje labai reikalingas vaikų dienos centras.103 Nesant galimybių steigti vaikų dienos centrų 

kitose seniūnijose, čia gyvenantiems vaikams iš socialinės rizikos šeimų turėtų būti sudarytos 

galimybės lankyti vaikų dienos centrus kitose seniūnijose. Tam turi būti įsteigta daugiau vietų jau 

veikiančiuose vaikų dienos centruose ir išvystytos transporto paslaugos, pavežant ir / ar parvežant 

vaikus iš vaikų dienos centrų namo. 

Sveikatos priežiūros tinklas. VVG teritorijoje sveikatos priežiūros paslaugas teikia Akmenės 

r. pirminės sveikatos priežiūros centrui 12 priklausančių sveikatos priežiūros punktų ir 

ambulatorijų. Nemažai Akmenės rajono gydymo įstaigose dirbančių gydytojų yra pensinio amžiaus. 

Siekiant pritraukti daugiau šeimos gydytojų darbui rajone, svarbu parengti ir įgyvendinti bendrą 

savivaldybės mastu darbuotojų pritraukimo planą, taikyti įvairias finansines ir nefinansines 

darbuotojų motyvavimo priemones. Infrastruktūros atnaujinimui, naujos įrangos įsigijimui, IT 

priemonių diegimui valdymo ir gydymo tikslams svarbus aktyvus gydymo įstaigų dalyvavimas 

pritraukiant ir įsisavinant ES struktūrinių fondų lėšas 2014–2020 m. laikotarpiu.104 Kai kurie  

bendruomenės medicinos punktai atlieka tik po kelias procedūras per dieną, kiti neatitinka higienos 

normų reikalavimų. Akmenės r. VVG teritorijoje nėra sanatorijų ir reabilitacijos įstaigų.  Įstaigos, 

susijusios su visuomenės saugumu. Akmenės r. VVG teritorijoje veikia trys ugniagesių grandys: 

Agluonų, Kruopių ir Papilės, kuriose 2015 m. rugsėjo 1 dienai dirbo 29 darbuotojai.105 Akmenės 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba priklauso Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. 

Akmenės r. policijos komisariatas priklauso Telšių apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. 

Akmenės r. yra 22 policijos rėmėjai, kurie padeda Akmenės r. policijos komisariato pareigūnams 

prižiūrėti viešąją tvarką. Akmenės r. veikia 12 saugios kaiminystės grupės.106  

Sportas. Akmenės rajono savivaldybėje kūno kultūros ir sporto plėtojimo priemones 

įgyvendina Akmenės rajono sporto centras, savivaldybės teritorijoje veikiantys sporto klubai, 

bendrojo lavinimo mokyklos, seniūnijos. Remiantis savivaldybės duomenimis, Akmenės r. VVG 

teritorijoje veikia 6 sporto nevyriausybinės organizacijos107. Nė vienos sporto organizacijos nėra 

Kruopių ir Naujosios Akmenės kaimiškoje seniūnijose. Siekiant skatinti gyventojų sportinį 

užimtumą, būtina plėtoti sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą ir sudaryti tinkamas sportinio 

aktyvumo sąlygas visoms gyventojų socialinėms grupėms. Atlikus Akmenės rajono savivaldybėje 

gyventojų apklausą 2013 m. rugsėjo-spalio mėn. (apklausą inicijavo Akmenės r. savivaldybės 

administracija), paaiškėjo, kad sporto ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros būklė yra išskiriama 

kaip viena labiausiai spręstinų problemų tiek gyventojų, tiek specialistų, tiek tarybos narių tarpe. 

Pagrindinės kliūtys aktyviam sportui – sportavimui skirtų vietų trūkumas ir prasta sporto 

infrastruktūros elementų techninė būklė (situacijos rodiklis Nr.E11).108  

Teritorijos kultūros ištekliai. Kultūros paveldas. Akmenės r. savivaldybėje yra 194 kultūros 

paveldo objektai, Simono Daukanto ir Lazdynų Pelėdos memorialiniai muziejai. Lietuvos 

Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registro sąraše įrašyta 110 rajono objektų.109 

14 lentelė. LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registras110 

                                                 
103 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės socialinės paramos ir sveikatos sektorinė studija, psl. 78. 
104 Sveikatos priežiūros paslaugų vystymo Akmenės rajono savivaldybėje apžvalga. 
105 Informacija gauta iš internetinio puslapio:  http://www.info.lt/paieska/grandys/Akmen%C4%97 ir 

http://rekvizitai.vz.lt/imone/akmenes_rajono_ugniagesiu_komanda/ 
106 Akmenės r. policijos komisariato informacija. Duomenys pateikiami įskaitant ir rajono centrą. Duomenys gauti el. 

paštu. 
107Akmenės rajono savivaldybės administracija. Akmenės rajone vykdantys sporto veiklą klubai ir organizacijos.2014-

11-21. Prieiga per internetą http://www.akmene.lt/Sportas374204927 
108Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija. 
109 Akmenės rajono savivaldybės administracija, LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registras, 2013-07-01, prieiga per 

internetą http://www.akmene.lt/Paveldosauga813 

http://www.info.lt/paieska/grandys/Akmen%C4%97
http://www.akmene.lt/Sportas374204927
http://www.akmene.lt/Paveldosauga813
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Archeologija Laidojimo vietos Mitologija Monumentai Statiniai 
Statinių 

kompleksai 

8 71 1 11 7 12 

Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės administracija 

Savivaldybės gyventojai labai brangina ir tausoja istorijos ir kultūros paveldą. Savivaldybės 

administracija pastoviai vykdo savivaldybėje esančių kultūros paveldo objektų fizinės ir aplinkos 

būklės kitimo stebėseną (per 2013 m. buvo patikrinta 68 kultūros paveldo objektų esama būklė ir 

surašyti patikrinimo aktai). Dalis objektų dėl sudėtingų, ilgai trunkančių ir brangių tvarkybos darbų 

tvarkomi lėtai ir nepritaikomi vietos bendruomenių kultūros, socialiniams bei ekonominiams 

poreikiams tenkinti (situacijos rodiklis Nr.E12).111  

Tradiciniai renginiai ir amatai. Didžiausia viso rajono tradicinė šventė - ,,Žemaitiškas 

smuikelis“, kuriame dalyvauja per 500 mūsų rajono dalyvių: kaimo gyventojai, NVO, seniūnijos ir 

kviestiniai svečiai. Kiekviena kaimo bendruomenė švenčia tradicines vasaros šventes, vyksta 

tradiciniai romansų vakarai.112  

Akmenės kraštą garsina didžiulis būrys kuriančių žmonių, kurie drožia, audžia, pina, tapo. 

Tradiciniai sertifikuoti amatininkai, veikiantys Akmenės r. VVG teritorijoje, yra keturi: Laima 

Vaišvylienė, kuri gamina šakočius, Lionė Stupurienė, kuri pina riešines, Zinaida Mažeikienė, kuri 

gamina lietines žvakes, Romualdas Valantis, kuris yra sertifikuotų tautinio paveldo produktų 

tradicinis amatų meistras, senųjų dailidystės ir stalystės  amatų puoselėtojas.113 Nesertifikuotais 

amatais užsiimantys kūrėjai: meno kūrėjo statusą turintis skulptorius, tapytojas S. Adomaitis kuria 

didelio formato tapybos darbus; A. Adomaitis – menininkas, filosofas, puikiai sugebantis dirbti su 

akmeniu. Akmenės r. yra įsikūrusi krašto kūrėjų asociacija ,,Tautos namai“, kuri apjungia rajono 

menininkus, turinčius daug idėjų ir sumanymų. Daugelis iš jų aktyviai dalyvauja kaimo 

bendruomenių veikloje, per projektines veiklas įsilieja į edukacines programas, teikia pasiūlymus 

dėl kaimiškųjų gyvenviečių papuošimo ir apipavidalinimo (situacijos rodiklis Nr.E13). 114  

Meno kolektyvai. Akmenės r. VVG teritorijoje veikia įvairūs meno kolektyvai, kurie užsiima 

tokiais tradiciniais nesertifikuotais amatais kaip teatras, muzika. Šie kolektyvai įsikūrę Akmenės r. 

VVG esančiuose kultūros namuose. Įvairūs liaudiškos, pramoginės muzikos, folkloro, mergaičių 

bei moterų ansamblių kolektyvai vykdo savo veiklą ne tik savo gyvenvietėse, bet ir visame rajone 

bei šalyje. Savo veiklą Akmenės r. vykdo ir suaugusiųjų  bei vaikų dramos kolektyvai, megėjų 

teatras.115 Akmenės r. VVG teritorijoje nėra sertifikuotų tradicinių meno kolektyvų veiklų, taip pat  

asmenų ar kolektyvų, kurie vykdo veiklą susijusę su kinu. 

2013 m. Akmenės rajono savivaldybės kultūros įstaigose veikė 56 meno mėgėjų kolektyvai. 

2009 – –2012 m. laikotarpiu meno mėgėjų kolektyvų skaičius savivaldybėje kasmet mažėjo ir nors 

2013 m. išaugo, tačiau lyginant su 2009 m., buvo 12,5 proc. mažesnis (situacijos rodiklis Nr.E14). 

Lyginamu laikotarpiu meno kolektyvų skaičiaus mažėjimas fiksuojamas tiek šalyje (12,3 proc.), 

tiek apskrityje (19,6 proc.), tiek daugumoje apskrities savivaldybių. Vertinant meno kolektyvų 

veikloje dalyvavusių asmenų skaičių, pastebimos panašios tendencijos. 2009–2013 m. laikotarpiu 

                                                                                                                                                                  
110 Akmenės rajono savivaldybės administracija, LR nekilnojamųjų kultūros vertybių registras, 2013-07-01, prieiga per 

internetą http://www.akmene.lt/Paveldosauga813 
111 2014 m. Akmenės rajono savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė. 
112 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės 2014 m. veiklos ataskaita, psl. 45.  
113 Informacija gauta iš Lietuvos tautinio paveldo internetinio puslapio. Nuoroda:  

http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=7&lng=lt  
114 Akmenės r. VVG 2007-2013 m. VPS. 
115 Akmenės r. savivaldybės administracijos duomenys, kurie pateikti internetinėje svetainėje. (2015-10-23) Nuoroda: 

http://akmene.lt/go.php/Kultura516422401 

http://www.akmene.lt/Paveldosauga813
http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=7&lng=lt
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šių kolektyvų dalyvių skaičius savivaldybėje sumažėjo 11,2 proc., šalyje – 10,2 proc., apskrityje – 

23,8 proc.116 

  

15 lentelė. Kultūros centrų meno mėgėjų kolektyvai, 2009–2013 m.117 

Teritorija / Metai 

Meno mėgėjų kolektyvų 

skaičius 

Meno mėgėjų kolektyvuose dalyvavusių  

asmenų skaičius 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

Lietuvos Respublika 4 544 4 561 3 556 3 151 3 985 59 265 58 651 42 543 39 160 53 216 

Šiaulių apskritis 632 630 532 419 508 7 949 7 888 6 131 4 945 6 059 

Akmenės r. sav. 64 61 57 54 56 739 712 698 612 656 

Šaltinis: 2014 m. Akmenės rajono savivaldybės esamos socialinės ir ekonominės būklės analizė 

Socialinės intrastruktūros, jos veiklos, kultūros išteklių atitikimas gyventojų poreikiams ir 

VPS vizijai. Akmenės r. VVG teritorijoje veikia 57 NVO, kurių narių skaičius keletą metų laikosi 

stabilus. Dalis kaimo bendruomenės veikloje dalyvaujančių asmenų nėra oficialūs kaimo 

bendruomenės nariai, tačiau domisi viešuoju kaimo gyvenimu. Šią situaciją patvirtino ir vykdyta 

gyventojų poreikių apklausa. Apibendrinant klausimo „Ar domitės viešuoju kaimo gyvenimu ir 

bendruomenės veikla?“ rezultatus, galima teigti, kad didžioji dalis respondentų domisi savo kaimo 

viešuoju gyvenimu ir bendruomenės veikla, kadangi net 292 respondentai (56,62 proc.) teigia, jog 

domisi kaimo viešuoju gyvenimu ir yra bendruomenės nariai. Nepriklausančių jokioms 

organizacijoms buvo 164 respondentai (31,60 proc.), kuriems, neatsižvelgiant į tai, rūpi kaimo ir 

bendruomenės reikalai. Mažoji dalis, 63 respondentai (12,14 proc.), nesidomi kaimo viešuoju 

gyvenimu ir bendruomenės veikla. 

Gyventojų poreikių tyrimo respondentų nuomone, prioritetine tvarka ES paramą būtina teikti 

šioms sritims: pirmoje vietoje „Moksleivių jaunimo užimtumo gerinimas“, antroje vietoje „Kultūros 

renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimas“, trečioje vietoje „Vandens 

telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas“, ketvirtoje vietoje „Gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, 

parkų, sporto aikštelių) tvarkymas“. 

Iš situacijos analizės nustatyta, kad VVG teritorijoje yra gerai išplėtotas kultūros įstaigų 

tinklas, kuris užtikrina paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, tačiau tuo pačiu jis susiduria su 

infrastruktūros išlaikymo ir atnaujinimo problemomis. Sporto ir aktyvaus laisvalaikio 

infrastruktūros būklė yra išskiriama kaip viena labiausiai spręstinų problemų. Pagrindinės kliūtys 

aktyviam sportui – sportavimui skirtų vietų trūkumas ir prasta sporto infrastruktūros elementų 

techninė būklė. Gyventojų poreikių tyrimo metu, 58 proc. respondentų pasisakė už gyvenviečių 

viešųjų vietų: sporto aikštynų, parkų tvarkymą (situacijos rodiklis Nr. E15), 61 proc. apklaustųjų 

kaimo gyventojų, kaip vienu svarbiausių ES paramos prioritetu įvardino kultūros renginių, 

bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimą (situacijos rodiklis Nr. E16). 44,77 proc. 

respondentų ES prioritetu įvardino socialinių paslaugų, reikalingų specialių poreikių žmonėms, 

plėtrą. Remiantis situacijos analizės ir gyventojų poreikių tyrimo duomenimis, galima teigti, kad 

būtina investuoti ne tik į socialinės ir kultūros išteklių infrastruktūros gerinimą, bet ir į teikiamų 

socialinių, kultūrinių ir sporto paslaugų kokybės gerinimą.  

VPS vizija suformuota siekiant išspręsti vietos gyventojams rūpimus klausimus ir problemas, 

joje išreikštas turimas VVG teritorijos potencialas ir gyventojų poreikiai. VVG vizijoje numatomos 

skirtingų sektorių ekonominės, socialinės ir kultūrinės raiškos galimybės, kurios, bendradarbiaujant 

tarpusavyje, kurs naujas darbo vietas, skatins vietos verslo plėtrą, mažins skurdą ir socialinę atskirtį. 

                                                 
116 Šaltinis Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m.  psl. 25.Duomenys pateikiami įskaitant ir 

rajono centrą.  
117 Šaltinis Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m.  psl. 25.Duomenys pateikiami įskaitant ir 

rajono centrą.  
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Kultūros ištekliai yra unikalus visuomenės turtas. VPS įgyvendinimo dėka, siekiama užtikrinti 

kultūros prieinamumą, kultūrinių paslaugų kokybę ir įvairovę. Iš situacijos analizės matyti, jog 

VVG teritorijai būdingas platus kultūros įstaigų tinklas. Įgyvendinant VPS bus sudaromos sąlygos 

kultūrinio paveldo populiarinimui, išsaugojimui, krašto patrauklumo ir savitumo didinimui. 

Akmenės r. kultūrinę veiklą vykdo ne tik kultūros įstaigos, bet ir nevyriausybinės organizacijos. 

Bendruomenių  meninė kūrybinė saviraiška įprasminama mėgėjų meno kolektyvų veikloje, tačiau 

ne visose  kaimo vietovėse yra tinkamos sąlygos kūrybiškumo vystymui, socialiniams ir 

pilietiniams gebėjimams ugdyti. Vienas iš VPS priemonės tikslų - telkti ir aktyvinti kaimo 

gyventojus, bei jų interesus atstovaujančias organizacijas, ugdant bei skatinant jų socialines, 

kultūrines, pažintines iniciatyvas. Šis tikslas tiesiogiai prisidės prie esamų VVG teritorijos 

kultūrinių išteklių tinkamo panaudojimo ir VVG suformuotos vizijos įgyvendinimo. Socialinį 

vizijos plėtros aspektą užtikrina kaimo plėtros procesuose veikiančios suinteresuotos grupės iš 

skirtingų sektorių – jų bendradarbiavimas, atsakingumas ir kūrybingumas.  

 

2.6. VVG teritorijos gamtos išteklių analizė 

 

Akmenės rajonas yra Ventos vidurupio žemumoje, apie 80 upių ir upelių suneštą vandenį į 

Baltiją nuplukdo didžiausia krašto upė - Venta. Didelę rajono teritorijos dalį – 33 proc. užima 

miškai, 57 proc. rajono ploto – žemės ūkio naudmenos, 3 proc. – durpynai. Šio krašto žemės 

gelmėse glūdi milžiniški kalkakmenio klodai. Rajonas priskiriamas neežeringoms administracinėms 

teritorijoms – Akmenės rajone yra tik vienas Kamanų ežeras (6,2 ha). Ežerų trūkumą kompensuoja 

tvenkiniai, iš kurių didžiausias – Sablauskių tvenkinys (125 ha).  

 
6 pav. Žemės fondo pasiskirstymas Akmenės rajone pagal žemės naudmenų plotą 

procentais 2015 m. sausio 1 d.  
Šaltinis: Valstybės žemės fondo duomenys 

 

Didžiausią teritorijos dalį užima žemės ūkio naudmenos, kurias sudaro ariamoji žemė (97 

proc.), sodai (0,2 proc.), pievos ir natūralios ganyklos (2,8 proc.). 9 priede pateikiamas Akmenės 

rajono žemės fondo pasiskirstymo pokytis nuo 2011 m. iki 2015 m. Šiuo laikotarpiu net 80 proc. 

sumažėjo sodų naudmenų plotai, 62,5 proc. nenaudojamos žemės ploto, 40 proc. kelių užimamo 

ploto, 25 proc. padidėjo užstatytos teritorijos plotas.118  

Didžiausią žemės ūkio naudmenų dalį nuo viso žemės ploto VVG teritorijoje turi Naujosios 

Akmenės kaimiškoji seniūnija (68 proc.), mažiausią (43 proc.) Ventos. Miškingiausios Ventos ir 

Akmenės seniūnijos – jose miškai užima daugiau nei 40 proc. teritorijos.119 

                                                 
118 Valstybės žemės fondo duomenys: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf 
119 Valstybės žemės fondo duomenys: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf 

http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf
http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf
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2015 m. sausio 1 dienai Akmenės rajono teritorijos miškingumas (33 proc.) buvo mažesnis 

nei šalyje (34 proc.) ir didesnis nei apksrityje (27,78 proc.).120 2013 m. pradžioje 62,0 proc. 

savivaldybėje esančių miškų priklausė valstybei, o 38,00 proc. – privatiems žemių valdytojams. 

Valstybinius miškus valdo VĮ Mažeikių miškų urėdija. Savivaldybės teritorijoje esantys valstybiniai 

miškai suskirstyti į 4 girininkijas – Naujosios Akmenės, Kairiškių, Kruopių ir Papilės.121 

Remiantis Akmenės rajono savivaldybės pateikta informacija, 2011 m. ekologinį 

ūkininkavimą vykdė 47 ūkiai, 2013 m. 49 ūkiai. Ekologiškai ūkininkaujama 1375,11 ha žemės ūkio 

naudmenų plote122, tai sudaro 2,84 proc. bendro rajono žemės ūkio naudmenų ploto.  

Akmenės r. savivaldybės žemės našumo balas yra antras apskrityje, aukštesnis našumo balas 

yra tik Joniškio rajone (situacijos rodiklis Nr. F1).123  

Saugomos teritorijos. Savivaldybėje yra 5 saugomos teritorijos, kurių bendras plotas siekia 

11 tūkst. ha – tai Ventos regioninis parkas, Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas, Pavirvyčių 

botaninis draustinis, Girkančių ir Karniškių telmologiniai draustiniai. Kamanų valstybiniame 

gamtiniame rezervate esantis Kamanų pelkynas – viena seniausių Europos aukštapelkių (situacijos 

rodiklis Nr. F2). Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas kiekvienais metais organizuoja 

gamtosauginius, kultūrinius renginius, parodas, leidžia įvairius leidinius, bendradarbiauja su 

žiniasklaida, organizuoja kitas visuomenės informavimo veiklas, dalyvauja tarptautinėse 

programose ar projektuose. Taip pat rezervatas aktyviai bendradarbiauja su vietos bendruomenėmis: 

Akmenės 2 kaimo bendruomene „Akmenupis“, kaimo bendruomene „Padvarėliai“ ir Dabikinėlės 

kaimo bendruomene.124  

Pažymėtina, kad didžiausią rekreacinę vertę gali sukurti Ventos regioninis parkas. Ventos 

regioniniame parke 2012 metais buvo 8 valstybės saugomi gamtos paminklai ir paveldo objektai. 

Šis parkas yra perspektyviausias kaimo ir gamtiniam – pažintiniam turizmui, poilsiui gamtoje 

(situacijos rodiklis Nr. F3). Atvykstamojo turizmo skatinimui ypatingai svarbi yra informacijos 

sklaida apie propaguojamą turizmo objektą, siūlomas paslaugas ir pan., tačiau rajone nėra 

informavimo ir konsultavimo paslaugas turistams teikiančios įstaigos (situacijos rodiklis Nr. F4).125  

2009 m. birželio 12 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. DI-330 buvo patvirtintas ,,Ventos 

regioninio parko tvarkymo planas“, kuriame akcentuojama rekreacinių teritorijų pritaikymo 

turizmui svarba. Norint išsaugoti ir eksploatuoti gamtos paveldo objektus, būtina juos pritaikyti 

lankymui sutvarkant aplinką, įrengiant lankymui ir eksponavimui būtiną infrastruktūrą (priėjimus, 

privažiavimus, automobilių stovėjimo aikšteles, atokvėpio vietas, informacinius stendus.126 

Akmenės rajonas turizmui palanki vietovė. Rajone teka upė Venta, kuria vystomas baidarių verslas. 

Gausu gamtinio kraštovaizdžio objektų. 127 

2013 m. rugsėjo – spalio mėn. Akmenės r. savivaldybė inicijavo gyventojų apklausą, kurios 

metu gyventojai nurodė, jog turizmo infrastruktūra Akmenės rajone nėra pakankamai išplėtota, 

kreiptinas dėmesys į turistinės informacijos tinkamą pateikimą. 128 Akmenės r. savivaldybės 

turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinėje studijoje viena iš pagrindinių problemų įvardinta – 

nepakankama turizmo sektoriaus informacinė sistema. Ši situacija greičiausiai yra dėl to, kad rajone 

nėra veikiančio informacijos turizmo centro, kuris vykdytų turizmo sektoriaus plėtros funkcijas. 

                                                 
120Valstybės žemės fondo duomenys: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf  
121 Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m. 
122 Akmenės r. savivaldybės raštas 2014-12-18 Nr. ŽS-131(22.38) ,,Dėl informacijos pateikimo“. 
123 Šaltinis: Lietuvos Respublikos žemės fondas 2015 m. sausio 1 d.  
124 Šaltinis: Akmens r. savivaldybės turizmo įstaigų esama situacija, psl. 21. 
125 Šaltinis Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m.  psl. 40 
1262009 m. Aplinkos mnistro įsakymas Nr. D1-330 ,,Dėl Ventos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“. 

http://sena.akmene.lt/get.php?f.6120  
127 2009 m. Aplinkos mnistro įsakymas Nr. D1-330 ,,Dėl Ventos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“. 

http://sena.akmene.lt/get.php?f.6120  
128 Akmenės r. savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija. 

http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf
http://sena.akmene.lt/get.php?f.6120
http://sena.akmene.lt/get.php?f.6120
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Šiuo metu trūksta alternatyvių informacinių šaltinių, lankytojų centrų, priėjimo, privažiavimo 

informacinės infrastruktūros prie geologinių objektų, informacijos pateikimo užsienio kalbomis, 

interaktyvių stendų, Akmenės krašto turistinės traukos rinkodarinės kompanijos sukūrimo 

(situacijos rodiklis Nr. F5). Neišvystyta informacinė sistema įtakoja nepakankamą turimo gamtinio 

potencialo panaudojimą ir pritaikymą turizmo veiklai. 129 

Vandens kokybė. Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo organizavimas yra 

savarankiškoji savivaldybių funkcija. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą Akmenės rajono 

savivaldybėje vykdo UAB „Akmenės vandenys“. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise 

priklauso savivaldybei.130 2009 m. vasario 25 d. rajono taryba patvirtino ,,Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą“. Šio plano tikslas yra nustatyti viešojo vandens 

tiekimo teritorijas bei nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

kryptis. 

2013–2017 m. UAB „Akmenės vandenys“ į vandentvarkos ūkį ketina investuoti 9,9 mln. Eur, 

iš jų didžiausią dalį sudarys Europos Sanglaudos fondo lėšos – 7,74 mln. Eur. Įgyvendinus veiklos 

ir plėtros planą, bus nutiesta 15,2 km vandentiekio ir 26,8 km nuotekų tinklų, pastatyti nuotekų 

valymo įrenginiai Papilėje, rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai Kruopiuose, pastatyti vandens 

gerinimo įrenginiai Akmenėje (69 proc. tiekiamo vandens atitiks Higienos normos kokybės 

reikalavimus), prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė 

prisijungti apie 666 vartotojams. 131 Šie vandentvarkos planuojami darbai bus atlikti gyvenvietėse, 

kurios patenka į Akmenės r. VVG teritoriją. Akmenės rajono savivaldybės vartotojams geriamasis 

vanduo tiekiamas vien iš požeminių vandens šaltinių. Pagrindinė geriamojo vandens kokybės 

problema Akmenės rajono savivaldybėje – padidinta geležies koncentracija požeminiame 

vandenyje. Taip pat patiriamos didelės vandens netektys tinkluose. Kai kuriose vandenvietėse net 

apie 30 proc. pakelto vandens netenkama dėl senų, susidėvėjusių trasų (situacijos rodiklis Nr.F6). 

Dėl vamzdynų susidėvėjimo vandens kokybė galutiniame taške labai suprastėja. 10 priede 

pateikta vandens kokybės parametrų pagal gyvenvietes lentelė. Iš pateiktų duomenų matyti, kad 

bendrasis geležies kiekis vandenyje daugelyje vandenviečių tik didėja ir smarkiai viršija 

rekomenduojamą normą (situacijos rodiklis Nr. F7). Blogiausia situacija yra Dumbrių 

vandenvietėje, čia geležies kiekio norma viršijama beveik 15 kartų leistiną normą (žr. VPS priedą 

Nr. 10). Iš VVG 2007-2013 m. vietos plėtros strategijos lėšų buvo įgyvendintas Alkiškių kaimo 

vandenvietės nugeležinimo projektas. Matome, kad 2009 m. čia bendrosios geležies norma buvo 

daugiau nei 1900, o įgyvendinus projektą sumažėjo iki 91.132  

Nuotekų tvarkymas. Nuotekas prižiūri ir eksploatuoja gyventojai ar jų bendrijos. Tikslaus 

nuotekų rezervuarų skaičiaus nėra žinoma. Šie įrenginiai dažniausiai atlieka tik nuotekų kaupimo 

funkciją. Dažnai jų būklė netenkina reikalavimų – jie yra nesandarūs, todėl į aplinką patenka 

nuotekos. Remiantis Akmenės rajono bendruoju planu, Akmenės rajono gyvenviečių ir kaimų 

gyventojų prisijungimas prie vandentiekio tinklų yra vertinamas kaip vidutinis. Didelė nitratų 

koncentracija šulinių vandenyse skatina gyventojus jungtis prie vandentiekio, tačiau silpnas 

paskirstymo tinklų išvystymo lygis stabdo šį procesą. Iš viso nuotekų tvarkymo paslaugomis 

naudojasi 41 proc. Akmenės rajono gyventojų (situacijos rodiklis Nr. F8).133 

Atsinaujinantys energijos ištekliai. Akmenės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi 

,,Akmenės rajono savivaldybės teritorijos vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialųjį planą“. Vėjo 

                                                 
129 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija. 
130 Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m., psl. 47 
131Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m. 
132Akmenės r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-41 2009 m. vasario 25 d. patvirtintas Akmenės r. vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. Nuoroda: http://www.akmene.lt/go.php/lit/Teritoriju-

planavimas/391 
133 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės strateginis plėtros planas 2016-2021 m. psl. 47 
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jėgainių parkai numatomi žemės ūkio paskirties žemėse. Elektros energijos gamybą panaudojant 

vėjo energiją planuoja vykdyti privatūs investuotojai. Šiuo metu Akmenės rajono savivaldybėje 

vykdoma elektros energijos gamyba tik hidroelektrinėse. Yra išduoti 6 vyriausybiniai leidimai 

gaminti elektros energiją. Visi gamintojai yra prisijungę prie skirstomojo tinklo (0,4 kV, 10 kV). 

Bendra jų instaliuota galia apie 1 MW. Numatoma, kad per metus jie galėtų pagaminti iki 4,57 

GWh elektros energijos. Hidroenergijos panaudojimo galimybės Akmenės rajone didžiąja dalimi 

yra išsemtos. 134  

Vykdant gyventojų poreikių analizę 56 proc. respondentų atsakė, kad yra būtina investuoti į 

komunalinių paslaugų plėtrą (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo sistemų atnaujinimą) (situacijos 

rodiklis Nr. F9). 46 proc. apklaustųjų nurodė, kad labai svarbu kaimo kraštovaizdžio ir didelės 

gamtinės vertės vietovių gamtos paveldo išlaikymas. Susitikimų su kaimo gyventojais metu 

(fokusuotos grupės tyrimas) ne kartą buvo akcentuojama, kad Akmenės rajonas yra palanki vieta 

turizmo vystymui, tačiau ši sritis dar nėra gerai išvystyta. Akmenės rajone yra rekreacinę vertę 

turinčių saugomų teritorijų, tačiau silpna jų turizmo informacinė infrastruktūra, kuri turi didelę 

svarbą ir poveikį pirmąkart vietovėje besilankančio turisto arba potencialaus turisto sprendimui dėl 

toje vietovėje siūlomų turizmo objektų lankymo (situacijos rodiklis Nr. F10). 135 

Iš situacijos analizės matyti, jog Akmenės r. kraštas iš kitų rajonų išsiskiria savo gamtiniais 

ištekliais ir saugomomis teritorijomis, kurios turi didelį potencialą rekreacijos vystymo srityje. 

Formuojant Akmenės r. VVG viziją buvo panaudoti raktiniai žodžiai ,,gamtos unikalumas“. Tai 

reiškia, jog Akmenės r. VVG, įgyvendindama VPS, sieks puoselėti turimus gamtinius išteklius, 

pritaikyti juos rekreacijai ir turizmo vystymui, krašto populiarinimui. Visi VPS vizijoje paminėti 

elementai yra glaudžiai susiję tarpusavyje, todėl negali būti keliami kaip atskiri plėtros elementai. 

Akmenės r. VVG teritorijoje yra svarbi pažintinio rekreacinio turizmo plėtra, ypač saugomose 

teritorijose, nes būtent ši rekreacijos forma vaidina svarbiausią vaidmenį reprezentuojant rajoną. 

Būtinas tikslingas apgalvotas ir racionalus vietos pažintinio turizmo išteklių naudojimas, inovacijų 

poreikis, formuojant turistinių trąsų ir maršrutų tinklą.   

 

 

 

3. VVG teritorijos SSGG  

3.1. 
Stiprybės 

 

Stiprybę 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. 

3.1.1. Dalis didžiųjų, rajone esančių, darbdavių veikia kaimiškojoje 

teritorijoje. 
A3 

3.1.2. Naudingų iškasenų gausa suteikia konkurencinį pranašumą 

plėtojant pramonės bei statybų verslą. 
A5 

3.1.3. Unikalus rajono geologinis paveldas.  A6 

3.1.4. VVG teritorijoje esanti laisvoji ekonominė zona sudaro 

palankias sąlygas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui. 
D3 

3.1.5. Stiprūs NVO gebėjimai įgyvendinti projektus. E3 

3.1.6. Didelis mokinių užimtumas neformaliojo švietimo įstaigose. E7 

3.1.7. VVG teritorijoje esantis valstybinis gamtinis rezervatas ir 

regioninis parkas turi didelę rekreacinę vertę ir turistinį 

potencialą. 

F2, F3 

                                                 
134 Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialusis planas. Interaktyvus, peržiūrėta 

adresu: http://sena.akmene.lt/get.php?f.8820 
135 Šaltinis; Akmenės r. savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorinė studija,psl. 26-27.  

http://sena.akmene.lt/get.php?f.8820
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3.2. 
Silpnybės 

 

Silpnybę 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. 

3.2.1. Mažas gyventojų skaičius, kurių pragyvenimo šaltinis yra 

pajamos iš savo ar šeimos verslo.  
C10 

3.2.2. Daliai VVG teritorijoje gyvenančių šeimų yra būdinga 

socialinių įgūdžių stoka.  
C13 

3.2.3. Labai mažas 1000-iui gyventojų tenkančių įregistruotų ir 

veikiančių ūkio subjektų skaičius 
D6 

3.2.4. Nėra NVO, vykdančių socialinį ar bendruomeninį verslą, dėl 

menkų NVO gebėjimų ir žinių bendruomeninio verslumo 

pradėjimo ir vystymo srityse. 

D9, D10, D15 

3.2.5. Nepakankamai dėmesio skiriama jaunimo verslumo 

skatinimui kaimo vietovėse. 
D16 

3.2.6. Gyventojai nepakankamai naudojasi viešosiomis 

elektroninėmis paslaugomis. 
E9 

3.2.7. Sportinei veiklai skirtos infrastruktūros trūkumas ir prasta 

sporto infrastruktūros elementų techninė būklė. 
E11 

3.2.8. Nepakankamai sutvarkytos viešosios erdvės.  E15 

3.2.9. Nepakankamai organizuojamų kultūros renginių, 

bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio užsiėmimų. 
E16 

3.2.10. Nėra informavimo ir konsultavimo paslaugas turistams 

teikiančios įstaigos ar organizacijos, trūksta informacinės 

infrastruktūros. 

F4, F5, F10 

3.2.11. Prasta vandentvarkos ūkio vandens trąsų būklė ir vandens 

kokybė. 
F6, F7 

3.3. Galimybės 

 

3.3.1. Latvijos regiono didėjantis susidomėjimas partneryste su Lietuva, sudaro sąlygas 

Akmenės rajono ekonomikos plėtrai. 

3.3.2. Numatoma ES parama verslo pradžiai ir vystymui kaimo vietovėse.  

3.3.3. Nacionalinė politika, skatinanti spręsti kaimo vietovėse gyvenančių asmenų socialines 

problemas per bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą. 

3.3.4. Esama Lietuvos ir Europos NVO turima patirtis projektų įgyvendinime bei sėkmingame 

bendradarbiavime su kitomis kaimo bendruomenėmis, kurią galima pritaikyti, kaip 

gerąją patirtį, VVG teritorijoje veikiančių bendruomenių susiskaldymo mažinimui, 

bendruomeniškumo, tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimui. 

3.3.5. Didėjantis turistų susidomėjimas Lietuvos gamtiniais ištekliais sudaro galimybes 

turizmo paslaugų plėtrai, išnaudojant unikalų geologinį paveldą, valstybinį gamtinį 

rezervatą bei regioninį parką. 

3.3.6. Stiprėjantis visuomenės ekologinis sąmoningumas, auganti ekologiškos produkcijos 

paklausa sudaro galimybes vietos kaimo gyventojams išnaudoti rajono kultūros ir 

gamtos išteklius ekonomikos plėtrai. 

3.3.7. Valstybės politika dėl neformaliojo vaikų švietimo krepšelio sudaro galimybes kaime 

veikiančioms organizacijos ir asmenims teikti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas. 

3.4. Grėsmės 

 

3.4.1. Mažėjantis gyventojų skaičius dėl emigracijos, mažo gimstamumo bei kaimo gyventojų 

senėjimas, padidins socialinių paslaugų poreikį VVG teritorijoje. 

3.4.2. Dėl ekonominės padėties Lietuvoje didėjanti emigracija gali smarkiai sumažinti 
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darbingo amžiaus gyventojų skaičių VVG teritorijoje. 

3.4.3.   

Dėl didesnės paklausos, gyventojams patrauklesne vieta kurti ir pradėti verslą tampa 

didesni kaimyniniai Akmenės rajonui miestai (Šiauliai, Mažeikiai,), tai sąlygos mažesnį 

naujai sukurtų darbo vietų skaičių VVG teritorijoje. 

3.4.4.  Dėl didėjančios regioninės ekonomikos atotrūkio prarandama kvalifikuota darbo jėga, 

dėl kurios mažėja VVG teritorijos konkurencingumas. 

3.4.5. Nestabili verslo aplinka šalyje, besikeičianti įstatyminė bazė, augantys mokesčiai 

verslui, stabdo privataus verslo plėtrą VVG teritorijoje. 

3.4.6. Viešosios (valstybės ir savivaldybės) iniciatyvos, skatinant verslumą bei verslininkų 

aktyvumą, ieškant įvairių galimybių, kurios padėtų stiprinti jų turimus ūkio subjektus, 

plėtoti turimą ar kurti naują verslą, dėl verslininkų neaktyvumo, neryžto bei 

nepakankamos kompetencijos dalyvauti projektinėje veikloje gali nepasiekti savo tikslo 

ir likti neįgyvendintos.  



42 

 

 

4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka 

Eil. 

Nr. 

VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas  

(prioritetine tvarka) 

 

Poreikį 

pagrindžiantys VVG 

teritorijos SSGG 

teiginiai (Nr.) 

  

Sąsaja su KPP 2014–

2020 m. nustatytais 

nacionaliniais kaimo 

plėtros poreikiais 
 

Poreikio tenkinimas / 

netenkinimas iš VPS lėšų 
 

4.1. Privataus verslo kūrimo ir plėtros skatinimas, 

kuriant naujas darbo vietas. 

 

  

3.1.1., 3.1.2., 3.1.4., 

3.2.1., 3.2.3.,  

3.4.3.,3.4.4., 3.4.5., 

3.4.6. 

Nacionalinio poreikio 

Nr. 8, 9, 10 

Taip 

4.2. Viešojo sektoriaus verslo kūrimo ir plėtros bei 

darbo vietų kūrimo skatinimo projektais didinti 

užimtumą kaimo vietovėse. 

3.1.5., 3.2.1., 3.2.4 

3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. 

Nacionalinio poreikio 

Nr. 18, 8, 9 

Taip 

4.3. Viešosios infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo 

skatinimas. 

3.2.7., 3.2.8 Nacionalinio poreikio 

Nr. 19 

Taip 

4.4. Kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas 

tvarkant vandentiekio tiekimo sistemas. 

3.2.11. Nacionalinio poreikio 

Nr. 15 

Taip, tenkinamas iš dalies, paramą  

skiriant mažos apimties 

nugeležinimo įrenginių įrengimui 

kaimo vietovėse. 

4.5. Turizmo vystymas, panaudojant rekreaciniu 

požiūriu vertingas teritorijas. 

3.1.3., 3.1.7., 3.2.10., 

3.3.5.,  

Nacionalinio poreikio 

Nr. 16 

Taip 

4.6. Socialinės, kultūrinės veiklos skatinimas. 3.1.6., 3.2.2., 3.2.9., 

3.3.4., 3.3.7.  

Nacionalinio poreikio 

Nr. 19 

Taip 

4.7. Mokymo, patirties sklaidos ir konsultavimo 

vykdymas kaimo vietovėse. 

3.2.2., 3.2.5. Nacionalinio poreikio 

Nr. 21 

Taip 

4.8. Informacinių technologijų bei viešųjų 

elektroninių paslaugų naudojimo skatinimas. 

3.2.6. Nacionalinio poreikio 

Nr. 22 

Taip 

4.9. Sąlygų jaunimui kurti verslą, ugdant jų 

gebėjimus, sudarymas. 

3.2.5. Nacionalinio poreikio 

Nr. 8 

Taip 
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II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI? 

 

5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 

5.1. VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos 

sritys numatytos):  

Sąsaja su VVG 

teritorijos poreikiais 

5.1.1. I prioritetas: EKONOMINĖS VEIKLOS SKATINIMAS 

KAIMO VIETOVĖSE 

 

  Kodai:  

5.1.1.1. Priemonė: Privataus verslo kūrimas 

ir plėtra  

LEADER-19.2-6 4.1. 

5.1.1.1.1. Veiklos sritis: Parama privačiam 

verslui kaimo vietovėse pradėti 

LEADER-19.2-6.2 4.1. 

5.1.1.1.2. Veiklos sritis: Parama privačiam 

verslui kaimo vietovėse plėtoti 

LEADER-19.2-6.4 4.1. 

5.1.1.2. Priemonė: Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra 

LEADER-19.2-

SAVA-5 

4.2. 

5.1.2. II prioritetas: VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS 

PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS 

 

  Kodai:  

5.1.2.1. Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse 

LEADER-19.2-7 4.3., 4.4 

5.1.2.1.1. Veiklos sritis: Parama investicijoms į 

visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą 

LEADER-19.2-7.2 4.3., 4.4. 

5.1.2.2. Priemonė: Turizmo vystymas LEADER-19.2-

SAVA-6 

4.5. 

5.1.3. III prioritetas: KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS  

  Kodai:  

5.1.3.1 Priemonė: Bendruomeniškumo 

skatinimas 

LEADER-19.2-

SAVA-7 

4.6. 

5.1.3.2 Priemonė: Kaimo gyventojų 

švietimas  

LEADER-19.2-

SAVA-8 

4.7. 

5.1.3.3. Priemonė: Viešųjų elektroninių 

paslaugų ir informacinių 

technologijų naudojimo skatinimas 

LEADER-19.2-

SAVA-9 

4.8. 

5.1.3.4. Priemonė: Jaunimo verslumo 

ugdymas 

LEADER-19.2-

SAVA-10 

4.9. 
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6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais tikslais ir EŽŪFKP 

prioritetais bei tikslinėmis sritimis 

VPS turinys 

ESIF teminiai tikslai 

1 10 3 3 5-6 4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys 

1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C 

I VPS prioritetas: EKONOMINĖS VEIKLOS SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE 

Priemonė: Privataus verslo kūrimas ir plėtra       X   

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti 
      X   

Veiklos sritis: Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti 
      X   

Priemonė: Viešojo sektoriaus verslo kūrimas 

ir plėtra 
      X   

II VPS prioritetas: VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ 

POREIKIAMS 

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse 

       X  

Veiklos sritis: Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

       X  

Priemonė: Turizmo vystymas X         

III VPS prioritetas: KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS 

Priemonė: Bendruomeniškumo skatinimas        X  

Priemonė: Kaimo gyventojų švietimas  X        

Priemonė: Viešųjų elektroninių paslaugų ir 

informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas 

        X 

Priemonė: Jaunimo verslumo ugdymas       X   
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7. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS 

Strateginio dokumento 

pavadinimas 

VPS sąsajos pagrindimas 

7.1. VVG teritorijos 

savivaldybės 

plėtros strateginis 

planas  

Akmenės r. VVG 2015-2023 m. VPS prisidėjimas prie Akmenės r. savivaldybės 2016-2021 m. strateginio plėtros plano 

prioritetų ir priemonių lygiu pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.  

 

16 lentelė. VPS sąsajos prioritetų ir priemonių lygiu su savivaldybės strateginiu plėtros planu 
Akmenės r. VVG VPS Akmenės r. savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas  

I prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

1 prioritetas ,,Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“. 

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

5 prioritetas ,,Klasterinės vietinės ekonomikos tvari plėtra“.  
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Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas 

ir plėtra“ 

1 prioritetas ,,Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“. 

1.1.tikslas ,,Tolygi verslo plėtra ir galimybių investavimui formavimas. 

1.1.2.uždavinys ,,Vystyti verslo plėtrai ir investicijoms reikalingą infrastruktūrą“. 

1.1.2.1 priemonė. Investavimui ir verslo plėtrai svarbių objektų Akmenės r. savivaldybės 

teritorijoje išskyrimas.  

1.1.2.2  priemonė. Verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui svarbios infrastruktūros Akmenės r. 

savivaldybės teritorijoje vystymas. 

1.1.3.uždavinys ,,Stiprinti ryšius ir plėtoti bendradarbiavimą su esamais ir potencialiais 

investuotojais, didinti gyventojų užimtumą“. 

1.1.3.1 priemonė. Akmenės r. savivaldybės ryšių su esamais ir būsimais investuotojais bei 

verslininkais stiprinimas. 

1.3. tikslas. Darni žemės ūkio ir kaimo plėtra. 

1.3.2. uždavinys. Didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. 

1.3.2.3 priemonė. Žemės ūkiui alternatyvių verslų kūrimosi Akmenės r. kaimo gyvenamosiose 

vietovėse skatinimas.  

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“ 

2.1. tikslas ,, Sumanios visuomenės ugdymas“. 

2.1.2 uždavinys. Atnaujinti ir plėtoti švietimo įstaigų infrastrukūrą. 

2.1.2.6. priemonė. Privačių ugdymo įstaigų Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje steigimosi 

skatinimas ir rėmimas. 

5 prioritetas ,,Klasterinės vietinės ekonomikos tvari plėtra“ 

5.1. tikslas. Vietos gamybos produktų, prekių ir paslaugų plėtra. 

5.1.1. uždavinys. Susisteminti kaimo, verslo, infrastruktūros ir teritorijų plėtrą, socialinės gerovės 

kūrimą, viešojo valdymo efektyvumą pajamoms generuoti ir konkurencingumui didinti. 

5.1.1.2 priemonė. Akmenės r. savivaldybės kaimų ūkinės tvarios vizijos parengimas. 

5.1.1.3 priemonė. Akmenės r. savivaldybės klasterinės ekonomikos tvarios plėtros koncepcijos ir 

veiksmų plano matmenų parengimas. 

1.1. Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“  

1 prioritetas ,,Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“. 

1.1. tikslas ,,Tolygi verslo plėtra ir galimybių investavimui formavimas. 

1.1.1 uždavinys. Sukurti rajono, patrauklaus investavimui, įvaizdį ir suburti verslią 

bendruomenę. 

1.1.1.1.priemonė. Akmenės r. ir Akmenės r. investicinio potencialo pristatymas. 

1.1.1.3.priemonė. Verslininkų Akmenės rajono savivaldybėje informavimas ir konsultavimas. 

1.1.1.4.priemonė. Administracinės naštos verslui Akmenės rajono savivaldybėje sumažinimas. 

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

2.1. tikslas ,, Sumanios visuomenės ugdymas“. 

2.1.1.1uždavinys. Užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą.  

2.1.1.3. priemonė. Neformalaus ugdymo prieinamumo ir kokybės Akmenės r. savivaldybės 

teritorijoje didinimas.  



47 

 

II PRIORITETAS ,,VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“ 

1 prioritetas ,,Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“. 

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

3  prioritetas ,,Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra“. 

 

 

Priemonė: Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse 

“ 

1 prioritetas ,,Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“ 

1.2 tikslas. Turizmo plėtra ir kultūros paveldo vystymas 

1.2.2 uždavinys. Kryptingai vystyti kultūros paveldą. 

1.2.2.2.priemonė. Akmenės r. savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų tvarkyba 

ir pritaikymas turizmo, bendruomenės reikmėms bei edukacinėms programoms. 

1.3tikslas. Darni žemės ūkio ir kaimo plėtra. 

1.3.2 uždavinys. Didinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą. 

1.3.2.1.priemonė. Bendruomeninių pastatų Akmenės r. kaimo gyvenamosiose vietovės 

atnaujinimas ir plėtra.  

1 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

2.2.tikslas. Kultūringos ir pilietiškos visuomenės ugdymas. 

2.2.3.uždavinys. Remti ir skatinti vaikų, jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų, NVO 

veiklas, išplėtoti jaunimo užimtumui tinkamą infrastruktūrą.  

2.2.3.1. priemonė. Jaunimo laisvalaikio, užimtumo centrų bei viešųjų laisvalaikio ir pramogų zonų 

Akmenės r. savivaldybės teritorijoje steigimas. 

2.3. tikslas. Sveikos ir saugios visuomenės formavimas. 

2.3.1 uždavinys. Didinti gyventojų sveikatingumą ir fizinį aktyvumą.  

2.3.1.6.priemonė. Fizinio aktyvumo infrastruktūros plėtra viešosiose Akmenės r. savivaldybės 

teritorijos erdvėse. 

2.3.1.7.priemonė. Rekreacinių zonų, jas pritaikant aktyviam laisvalaikiui ir poilsiui Akmenės r. 

savivaldybės teritorijoje, plėtra. 

3 prioritetas ,,Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra“. 

3.1. tikslas. Modernios viešosios ir inžinerinės infrastruktūros plėtra. 

3.1.2. uždavinys. Plėsti ir modernizuoti rajono viešąją bei energetinę infrastruktūrą. 

3.1.2.2. priemonė. Akmenės r. savivaldybės visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

modernizavimas.  

2 prioritetas ,,Darni infrastruktūros ir teritorijų plėtra“. 

3.2.tikslas. Tolygi švarios aplinkos plėtra. 

3.2.2.uždavinys. Gerinti vandens kokybę. 

3.2.2.1.priemonė. Vandens tiekimo sistemos infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra Akmenės 

rajono savivaldybės teritorijoje. 

3.2.2.2.priemonė. Vandenviečių ir vandens kokybės gerinimo įrenginių atnaujinimas ir plėtra 

Akmenės r. savivaldybės teritorijoje.  

.Priemonė „Turizmo vystymas“ 1 prioritetas ,,Konkurencingo verslo skatinimas ir kaimo plėtra“. 

1.2.tikslas. Turizmo plėtra ir kultūros paveldo vystymas. 

1.2.1. uždavinys. Skatinti turizmo konkurencingumą. 
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1.2.1.1. priemonė. Esamų turizmo objektų infrastruktūros  Akmenės r. savivaldybės teritorijoje 

atnaujinimas.  

1.2.1.3. priemonė. Turizmo informacijos šaltinių plėtra ir prieinamumo Akmenės r. savivaldybėje 

didinimas. 

1.2.1.4. priemonė.  Nacionalinės ir tarptautinės Akmenės r. turizmo rinkodaros plėtojimas. 

III prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“ 

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

3 prioritetas ,,Efektyvus viešasis valdymas“. 

Priemonė „Bendruomeniškumo 

skatinimas“ 

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

2.2.tikslas. Kultūringos ir pilietiškos visuomenės ugdymas. 

2.2.2. uždavinys. Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir plėtrą. 

2.2.2.1. priemonė. Akmenės rajono renginių plėtojimas ir kokybės gerinimas. 

2.2.2.2. priemonė. Akmenės rajono renginių pasiekiamumo gerinimas.  

2.2.2.5. priemonė. Vietos bendruomenės įtraukimas į Akmenės rajono įvaizdžio formavimą. 

a. Priemonė „Kaimo gyventojų 

švietimas“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priemonė ,,Viešųjų elektroninių paslaugų 

ir informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas“ 

2 prioritetas ,,Visuomenės socialinės gerovės kūrimas“. 

2.1. tikslas. Sumanios visuomenės ugdymas.  

2.1.1. uždavinys. Užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinti mokymąsi visą 

gyvenimą.  

2.1.1.5. priemonė. Informacijos apie mokymąsi visą gyvenimą galimybes Akmenės rajone 

sklaida. 

2.2.3.uždavinys. Remti ir skatinti vaikų, jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų, NVO 

veiklas, išplėtoti jaunimo užimtumui tinkamą infrastruktūrą. 

2.2.3.6.priemonė. Akmenės r. savivaldybės NVO tinklo plėtra, savanorystės ir jaunimo 

dalyvavimo jaunimo organizacijų, kitų NVO ir su jaunimu dirbančių organizacijų veikloje, 

skaitinimas.  

4 prioritetas ,,Efektyvus viešasis valdymas“. 

4.1.tikslas. Viešojo valdymo efektyvumo didinimas. 

4.1.2.uždavinys. Didinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų paslaugų 

efektyvumą ir prieinamumą. 

4.1.2.6.priemonė. Akmenės r. savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų, įmonių ir 

organizacijų elektroninių paslaugų plėtra ir tobulinimas. 

 
 

7.2. VVG teritorijoje 

patvirtintas regiono 

plėtros planas 

 

Akmenės r. VVG 2015-2023 m. VPS prisidėjimas prie Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plano136 prioritetų ir 

priemonių lygiu pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

2015 m. rugsėjo 28 d. Akmenės r. vietos veiklos grupė išsiuntė raštą Nr. S15/150 ,,Dėl Akmenės r. vietos veiklos 

                                                 
136 Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas, 2013 m., 16-33 psl., interaktyvus, prieiga per internetą http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-planas-

226;106;108.html  

http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-planas-226;106;108.html
http://www.lietuvosregionai.lt/lt/8/regiono-pletros-planas-226;106;108.html
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grupės 2015-2023 m. VPS pateikimo“ ir elektroniniu paštu išsiųsta VPS susipažinimui. 2015 m. rugsėjo 29 d. gautas raštas 

su žyma ,,Gauta“, patvirtinantis dokumentų gavimą.   

 

17 lentelė. VPS sąsajos prioritetų ir priemonių lygiu su regiono strateginiu plėtros planu 
Akmenės r.  VVG VPS Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros planas 

II prioritetas „VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“ 

1 prioritetas „STIPRĖJANTI IR KONKURENCINGA EKONOMIKA“ 

2 prioritetas „PAŽANGI IR PILIETIŠKA VISUOMENĖ“ 

 

Priemonė ,,Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

1 prioritetas „STIPRĖJANTI IR KONKURENCINGA EKONOMIKA“ 

1.02 tikslas „Didinti teritorinę sanglaudą regione“ 

1.02.02 uždavinys „Kompleksiškai vystyti ir plėtoti kaimo gyvenamąsias vietoves“ 

1.02.02.01 priemonė „Remti kaimo atnaujinimą ir plėtrą taikant kaimo plėtros politikos priemones“ 

1.02.02.02 priemonė „Kompleksiškai atnaujinti 1-6 tūkst. gyventojų turinčių miestų (išskyrus 

savivaldybių centrus), miestelių ir kaimų bendruomeninę ir viešąją infrastruktūrą“ 

 

2 prioritetas „PAŽANGI IR PILIETIŠKA VISUOMENĖ“ 

2.03 tikslas „Užtikrinti gyventojų gerovę“ 

2.03.02 uždavinys „Gerinti sąlygas bendruomenių veiklai“ 

2.03.02.01 priemonė „Plėtoti bendruomeninei ir nevyriausybinių organizacijų veiklai tinkamą 

infrastruktūrą“ 

2.03.03 uždavinys „Skatinti sveiką gyvenseną ir stiprinti sveikatą“ 

2.03.03.01 priemonė „Atnaujinti ir plėtoti tolygią sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą ir sportą 

skatinančią viešąją infrastruktūrą“ 

1 prioritetas „STIPRĖJANTI IR KONKURENCINGA EKONOMIKA“ 

1.01. tikslas „Sukurti efektyvią ekonominę infrastruktūrą“ 

1.01.03 uždavinus „Modernizuoti ir plėsti atliekų tvarkymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo organizacinę bei inžinerinę infrastruktūrą“ 

1.01.03.01 priemonė „Gerinti vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų tvarkymo paslaugų sistemą“. 

 Priemonė „Turizmo vystymas“ 1 prioritetas „STIPRĖJANTI IR KONKURENCINGA EKONOMIKA“ 

1.01. tikslas „Sukurti efektyvią ekonominę infrastruktūrą“ 

1.01.02 uždavinys „Plėtoti turizmo infrastruktūrą“ 

1.01.02.01 priemonė „Vystyti turizmo maršrutus ar jų dalis ir rinkodaros priemones“ 

III prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“ 

2 prioritetas „PAŽANGI IR PILIETIŠKA VISUOMENĖ“ 

Priemonė „Bendruomeniškumo 

skatinimas“ 

2 prioritetas „PAŽANGI IR PILIETIŠKA VISUOMENĖ“ 

2.02 tikslas „Stiprinti tapatybę ir pilietiškumą“ 

2.02.02 Uždavinys „Skatinti socialines ir kultūrines iniciatyvas“ 

2.02.02.01 priemonė „Plėtoti kūryba paremtas partnerystes ir iniciatyvas, įskaitant lokalias vaikų ir 

jaunimo kūrybines iniciatyvas, iniciatyvas, skatinančias profesionalių menininkų įtraukimą į 
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vietinius kultūrinius projektus bei atskirtį patiriančių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą 

ir sklaidą“ 

Priemonė „Kaimo gyventojų 

švietimas“ 

2 prioritetas „PAŽANGI IR PILIETIŠKA VISUOMENĖ“ 

2.01 tikslas „Skatinti mokytis visą gyvenimą, kurti ir panaudoti žinias“ 

2.01.01 Uždavinys „Modernizuoti švietimo ir ugdymo įstaigų infrastruktūrą, mokymo ir ugdymo 

aplinkas“ 

2.01.01.02 priemonė „Plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes“ 

2.03.01 Uždavinys „Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę, mažinti socialinę, kultūrinę ir 

skaitmeninę atskirtį“ 

2.03.01.02 priemonė „Suaugusiųjų socialinės ir skaitmeninės atskirties mažinimas, didinant ir 

panaudojant neformalaus švietimo galimybes (skiriant prioritetą socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims, vyresnio amžiaus žmonėms, kaimo vietovių gyventojams)“ 
 

7.3. Europos Sąjungos 

Baltijos jūros 

regiono strategija 

(ESBJRS) 

 

Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (toliau - ESBJRS) siekiama trijų pagrindinių tikslų – išgelbėti jūrą, suvienyti 

regioną ir padidinti jo gyventojų gerovę137. Akmenės rajono VVG įgyvendindama 2015-2013 m. VPS prisidės prie dviejų ESBJRS 

tikslų: „Suvienyti regioną“ bei „Kelti gerovę“. Akmenės rajono VVG VPS III prioritetas „Kaimo gyventojų aktyvinimas“ bei jo 

priemonės „Bendruomeniškumo skatinimas“, „Kaimo gyventojų įgūdžių įgijimas“ prisideda prie ESBJRS tikslo „Suvienyti regioną“ 

ir jo uždavinio „Žmonių regione vienijimas“. Kadangi regiono vienijimo tikslu siekiama skatinti žmonių dalyvavimą kultūriniuose, 

edukaciniuose, moksliniuose mainuose ir bendradarbiavime, tų pačių tikslų siekiama ir įgyvendinant Akmenės VPS III prioritetą  - 

bendradarbiavimo skatinimo, tarpusavio sutelktumo, gerosios patirties sklaidos ir mainų, per kultūrinius, edukacinius renginius.  
Akmenės rajono VVG 2015-2023 m. VPS I prioritetas „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“ prisideda prie ESBJRS 

trečiojo tikslo „Kelti gerovę“ bei jo uždavinio „ESBJRS prisidėjimas prie 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimo“, kadangi jais 

siekiama didinti gyventojų užimtumą, skatinti darbo rinkos pokyčius, didinti dirbančių asmenų skaičių VVG teritorijoje, o tuo pačiu ir 

Europos Sąjungos Baltijos jūros regione. 

7.4. Viensektorės 

žuvininkystės VVG 

VPS (taikoma, kai 

tokia VPS yra 

patvirtinta VVG 

teritorijoje) 

 

Akmenės r. vietos veiklos grupės teritorijoje neveikia jokia žuvininkystės VVG. 

                                                 
137 ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų planas (2015 m. birželio mėn. versija), 2015, interaktyvus, prieiga per internetą 

http://www.baltijosjurosregionas.lt/dokumentai/  

http://www.baltijosjurosregionas.lt/dokumentai/
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III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS? 

 

8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 

LEADER metodo principai 

8.1. Teritorinis principas: 

8.1.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Akmenės r. VVG teritorijos  turimo kapitalo analizė buvo būtina norint siekti 

teritorinio konkurencingumo. Kiekviena VVG teritorijos vietovė stengiasi užimti tam tikrą 

poziciją, akcentuodama savo galimybes, įvaizdį, potencialą pritraukti žmones ir verslą, 

naują valdžios atstovų poziciją bei gebėjimus. Dvilypis požiūris leido naujai pažvelgti į 

VVG teritorijos kapitalą ir atskleisti vietovės viduje elementus, kurie buvo pamiršti, 

apleisti ar anksčiau atrodė nesvarbūs, bet kurie gali tapti esminiais potencialiam projektui.  

Identifikuojant ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir išteklius jai spręsti, 

Akmenės r. VVG VPS buvo atlikama išsami kaimo vietovės analizė, taikant gyventojų 

poreikių anketinę apklausą, fokusuotų grupių interviu, analizuojamas teritorijos kapitalas – 

vietovės turtas (žmonės, veikla, kraštovaizdis, paveldas, žinios). Nustatyti vietovės 

ypatumai ir specifinės konkrečios VPS kryptys, kurias galima būtų plėtoti įgyvendinant 

2016 – 2023 m. vietos plėtros strategiją VVG atliko kaimo gyventojų, jaunimo ir 

verslininkų apklausą, bei vykdė fokusuotų grupių interviu VVG atstovaujamos teritorijos 

visose seniūnijose (Kruopių, Naujosios Akmenės kaimiškojoje, Akmenės, Ventos, Papilės) 

su vietos NVO bei kitomis organizacijomis. Poreikių tyrimuose naudotos klausimynų 

formos pateikiamos VPS 3, 4, 5, 6 prieduose. Susitikimų bei vykdytos apklausos 

duomenys leido tinkamai įvertinti VVG teritorijos socialinius ryšius, buvo nustatyta 

gyvenamosios vietovės vietos gyventojų susitelkimo ir tapatumo būklė, Akmenės rajono 

žmogiškųjų išteklių būklė, gyventojų profesinė patirties ir įgūdžių būklė, Akmenės rajono 

kraštovaizdžio ir paveldo būklė ir jų kitimo tendencijos (žr. Akmenės r. VVG teritorijos 

situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimas). Pagal LEADER programą vietove yra 

vadinamas kaimo teritorinis vienetas, kuriam būdingas tam tikras homogeniškumas, 

vidinis socialinis ryšys, bendra istorija ir tradicijos, bendras identiteto jausmas. Šiuos 

pagrindinius aspektus Akmenės r. VVG išsiaiškino atlikdama ekonominę socialinę analizę 

bei fokusuotų grupės interviu metu (išsiaiškintas vidinis socialinis ryšys (partnerystė tarp 

NVO, verslo, vietos valdžios atstovų), bendra istorija ir tradicijos, bendras indentiteto 

jausmas).  

Siekiant užtikrinti VVG teritorijoje veikiančių vietos bendruomenių susitelkimą 

bendriems tikslams VPS rengimo metu, buvo būtina įvertinti šiuos teritorinio kapitalo 

komponentus: fizinius, finansinius išteklius, vietovės gyventojų tapatybės jausmą, 

veikiančias verslo įmones, vietos institucijas. Rengiant VPS, susitikimų metu buvo 

aptartos skirtingų sektorių projektų įgyvendinimo galimybės, jų turimas potencialas, 

įvertintos skirtingų sektorių bendradarbiavimo galimybės rengiant ir įgyvendinant 

projektus. VVG inicijavo bendras  diskusijas su kaimo bendruomenių veikėjais, verslo ir 

vietos valdžios sektoriaus atstovais. Buvo pasiūlyta naujų skirtingų sektorių 

bendradarbiavimo formų, kurios stiprins bendruomenės susitelkimą bendriems tikslams.  

Vertinant bendruomeninių ryšių kūrimą su vietos verslu buvo prieita vieningos nuomonės, 

jog verslininkų vaidmuo svarbus ne tik teikiant finansinę paramą, tačiau ir planuojant bei 

konsultuojant NVO bendruomeninį verslą. Rengiant VPS buvo daug bendradarbiaujama su 

kaimo bendruomenėmis ir vietos seniūnijomis. Bendros kaimo bendruomenių ir vietos 

valdžios atstovų diskusijos padėjo nustatyti bendrus siekiamus tikslus, kurie prisidėtų prie 

gyvenimo kokybės kaime gerinimo. Bendrų tikslų išsikėlimas buvo vienas iš būdų 
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padėsiančių sutelkti vietos gyventojus ir skatinti jų sąmoningumą.  

Teritorinis principas – vienas iš svarbiausių LEADER metodo visumą apimančių 

principų – į vietovę orientuota vietos plėtros strategija. Akmenės r. VVG rengdama VPS ir 

remdamasi į vietovę orientuotu principu nustatė, kad tikslinė kaimo plėtros politikos 

įgyvendinimo vietovė yra nedidelė, vienalytė, socialiai nesusiskaidžiusi teritorija, siejama 

bendrų tradicijų, vietos ypatumų, kurioje vyrauja siejantis bendrumo jausmas, bendri 

poreikiai ir lūkesčiai. Tokioje teritorijoje buvo lengviau nustatyti vietos pranašumus ir 

trūkumus, pavojus ir galimybes bei vidinį potencialą. Tai suteikė galimybę pasirinkti 

faktinius poreikius ir vietos konkurencinius pranašumus tiksliau atitinkančias veiklas.  

 

8.1.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Akmenės r. VVG, įvykdžiusi apklausą, išanalizavusi susitikimų medžiagą bei 

tinkamai atlikusi situacijos analizę, parengė VPS, kurios įgyvendinimo metu bus 

panaudojami vietos ištekliai, užtikrinant vietos interesų grupių bendradarbiavimą ir 

veikimą kartu. 2015 - 2023 m.VPS teiks ilgalaikę naudą ir paskatins teigiamus pokyčius 

VVG teritorijoje, padės atrasti ir geriau įvertinti gyvenamosios vietovės turtus (gamtą, 

žmones, tradicijas ir pan.), užtikrins kaimo gyventojų įtraukimą į kaimo plėtros procesus.  

Akmenės rajonas pasižymi savitu ir vertingu kraštovaizdžiu, kultūros ir gamtos 

paveldo objektais. Tačiau visuomenė per mažai suvokia apie kraštovaizdį, kaip žmonių 

gyvenamąją aplinką, jame esančių gamtos ir kultūros paveldo objektų apsaugos reikmes, 

principus ir būdus. Švietimas ir informavimas yra labai svarbus Akmenės rajono kultūros 

ir gamtos paveldo savitumui atskleisti. Svarbu, kad visuomenė aktyviai prisidėtų prie 

Akmenės rajono kraštovaizdžio, kultūros kūrimo ir puoselėjimo, taip bus apsaugotos 

kultūros ir gamtos paveldo vertybės. Turizmo sritis yra svarbi siekiant atskleisti vietovės 

išskirtinumą. Remiantis susitikimų su Akmenės r. turizmo srityje dirbančiais atstovais, 

muziejų darbuotojais, Ventos regioninio parko ir Kamanų rezervato darbuotojais, 

informacija bei Akmenės rajono savivaldybės turizmo, sporto ir laisvalaikio sektorine 

studija, Akmenės rajone nėra pakankamai sukurta turizmo informacinė ir ženklinimo 

sistema, nepakankamai vystoma rinkodara. Akmenės r. VVG siekdama išsaugoti gamtos ir 

kultūros paveldo istorinę vertę, atskleidžiant Akmenės rajono vietovės išskirtinumą, 

įgyvendinant VPS, skatins palaikymo ir išsaugojimo, pritaikymo lankymui ir rekreacijai 

bei aktualizavimo veiklą, vystant rinkodaros priemones, sukuriant turizmo trasų, maršrutų 

informacinę ir ženklinimo infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą. VPS 

įgyvendinimo metu VVG skatins saugomų teritorijų ir jose esančių kultūros ir gamtos 

paveldo objektų pažinimui ir jų apsaugai reikalingų lauko informacinių stendų įrengimą, 

aktyvins teritorinės turizmo rinkodaros politiką.  

Įgyvendinant VPS bus remiamos ne žemės ūkio veiklos, kurios sukurs kaimo 

gyventojams naujus pajamų šaltinius, mažins socialinę atskirtį kaime, stiprins krašto 

konkurencingumą, nes sutelks naudoti vietos plėtros išteklius, taip pat vietos gyventojų 

iniciatyvumą ir verslumą, leis efektyviau panaudoti darbo jėgos išteklius. 

Akmenės rajono VVG VPS prioritetai ir jų įgyvendinimo priemonės suderintos su 

kitais svarbiais nacionaliniais, regioniniais ir vietos prioritetais ir jų įgyvendinimo 

priemonėmis. Visų priemonių suderinta visuma, kurs pridėtinę vertę VVG teritorijos 

mastu.  

LEADER metodo pridėtinės vertės kūrimo procesą VVG atliks skatindama savaiminį 

vietos vystymąsį, stiprindama organizacinius kaimo bendruomenių valdymo gebėjimus, 

skatindama kaimo plėtros inovacijas. Akmenės r. VVG VPS kurs pridėtinę vertę, 

padidinant anksčiau neįvertintų vietos išteklių vertę, sudarant geresnes tvarios plėtros 

perspektyvas, suformuojant bendrą „vaizdą“ apie vietovę, skatinant integruotą strateginį 
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požiūrį vietos lygiu. Siekiant užtikrinti vietos išteklių panaudojimą ir vietos interesų grupių 

bendradarbiavimą, Akmenės r. VVG inicijuos bendrus susitikimus su skirtingų sektorių 

atstovais. Tokių susitikimų metu skirtingų sektorių atstovai pristatys vieni kitiems savo 

galimas projektines idėjas. Bus apsvarstomos galimybės apjungti keletą projektinių idėjų, 

kurių veiklos  papildytų viena kitą ir tokiu būdų užtikrintų maksimalų vietos išteklių 

panaudojimą, kuriant pridėtinę vertę VVG teritorijos mastu.  

 

8.2. „Iš apačios į viršų“ principas: 

8.2.1. Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Akmenės r. VVG naudojo principo „iš apačios į viršų“ požymius vietos lygmens 

veikėjų veikloje, kurie pasireiškė naudojant šiuos metodus: SSGG analizė, anketinė 

apklausa kaimo gyventojams, kaimo jaunimui ir vietos verslininkams, fokusuotų grupių 

interviu, išvykos į problemines vietoves ir organizacijas, prisidedančias prie kaimo plėtros 

procesų, susirinkimai ir diskusijos su kaimo bendruomenėmis, vietos valdžios atstovais ir 

verslininkais, informacijos sklaida konferencijų metu. 

Pirmieji susitikimai su NVO, vietos verslu, bei vietos valdžia buvo organizuojami 

2013 m. lapkričio – 2014 m. sausio mėn. Susitikimų metu aptartas 2007 – 2013 m. 

strategijos įgyvendinimas, galimas tolimesnis partnerystės plėtojimas tarp NVO, vietos 

verslo ir vietos valdžios, bei organizacijų veiklos įsivertinimas, jų potencialas dalyvauti 

kitame kaimo plėtros programos laikotarpyje. 

Strategijos rengimo klausimai buvo aptarti kaimo bendruomenėse, seniūnijose, 

valdžios ir verslo institucijose, su atskirų socialinių grupių atstovais, bei kitomis 

organizacijomis fokusuotos grupės interviu metu (detaliau žr. 2.2 dalyje). Susitikimų metu 

su tikslinių grupių atstovais buvo nustatyti jų poreikiai bei projektinės idėjos (žr. 11 

priedas). Buvo surinkta objektyvi medžiaga. Ji buvo aptarta kaimo bendruomenėse, 

seniūnijose. Kaimo plėtros veikėjams, su kuriais buvo vykdomas fokusuotos grupės 

interviu, buvo pateikti klausimai, padedantys išsiaiškinti esamą situaciją ir poreikius (žr. 6 

priedas). Rengiant teritorijos socialinę, ekonominę ir aplinkos situacijos analizę buvo 

bendradarbiaujama su organizacijomis, veikiančiomis socialinėje srityje, kurios padėjo 

nustatyti socialinės srities kaimo vietovių problemas ir problemų sprendimo būdus, 

seniūnijomis, teritorine darbo birža, savivaldybės administracija,  kurios suteikė statistinę  

informaciją, siūlė įvairias skirtingų sektorių bendradarbiavimo formas, prisidėjo prie 

finansinių VPS išteklių planavimo. 

 

18 lentelė. Kaimo plėtros veikėjai, dalyvavę rengiant VPS 

 
Veikėjai dalyvavę 

fokusuotos grupės 

interviu ir suteikę 

reikiamą informaciją, 

rengiant VPS.  

• kaimo bendruomenės,  

• jaunimo atstovai,  

• verslo atstovai ir asociacijos,  

• sporto klubai, 

•  seniūnijos, 

•  savivaldybės administracija,  

• teritorinė darbo birža, 

•  Akmenės r. VVG teritorijos gyventojai.  

 

Norėdami sužinoti kaimo žmonių nuomonę ir poreikius buvo atliekamas gyventojų 

anketinės apklausos tyrimas. Išplatintos trys skirtingos anketos: kaimo gyventojams, 

verslininkams ir ūkininkams bei jaunimui. Rengiant strategiją tyrime dalyvavo 720 

respondentų. 

 



54 

 

Remiantis VVG teritorijos socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių 

analizės rezultatais, buvo atlikta SSGG analizė. Buvo identifikuoti veiksniai, turintys 

įtakos vietovės plėtrai ekonominiu, socialiniu, teisiniu, aplinkosaugos, švietimo ir 

mokymo, verslo pokyčių aspektais. Identifikavus teritorijos SSGG veiksnius, VVG 

įvertino kiekvieno iš jų svarbą VVG teritorijai.  

Remiantis gyventojų poreikais suformuoti VPS prioritetai ir priemonės (žr. 19 

lentelę). 

19 lentelė. Bendruomenių ir kitų NVO įtraukimas į VPS rengimo procesus 

formuojant prioritetus, priemones bei veiklos sritis 

 

 
PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR 

VEIKLOS SRITYS 
SĄSAJA SU GYVENTOJŲ POREIKIAIS 

1. I PRIORITETAS: Ekonominės veiklos 

skatinimas kaimo vietovėse. 

Siekiant išsiaiškinti rajono kaimo vietovėse 

veikiančių verslininkų ir ūkininkų požiūrį į kaimo 

aktualijas, jų poreikius bei rajone veikiančių 

įmonių ir jų veiklos vertinimą, buvo apklausti 47 

verslo atstovai. Daugiau nei 70 proc. apklaustųjų 

verslo atstovų mano, jog būtina teikti paramą 

verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimui kaime. Buvo 

išsiaiškintas ir bendruomenių bei kitų NVO 

verslumo poreikis. Daugiausiai respondentų - 48 

proc., mano, jog jų kaimo bendruomenė, ar kita 

kaime veikianti organizacija, turi dalyvauti kuriant 

bendruomeninį (socialinį) verslą.  

Lyginant gyventojų ir verslo atstovų pateiktus 

atsakymus, pastebima, jog gyventojai visų pirma 

prioritetą teikia jaunimo užimtumui, o verslininkai 

savo ruožtu, verslo plėtojimui. 

Šio I prioriteto tikslas – remti smulkiojo verslo 

iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinti 

nevyriausybinių organizacijų finansinį 

savarankiškumą, didinant užimtumą, įvairinant 

kaimo ekonomiką ir plėtojant smulkųjį verslą 

1.1.  I PRIEMONĖ: ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“. 

Veiklos sritys: 

1. Parama privačiam verslui kaimo vietovėse 

pradėti; 

2. Parama privačiam verslui kaimo vietovėse 

plėtoti. 

 

1.2. II PRIEMONĖ: Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra  

2.  II PRIORITETAS: Viešosios 

infrastruktūros pritaikymas gyventojų 

poreikiams. 

Gyventojai, anketinės apklausos metu, išskyrė 

5 svarbiausius Akmenės rajono kaimo vietovių 

prioritetus. 58,27 proc. respondentų mano, jog 

būtinas gyvenviečių viešųjų vietų tvarkymas, 

55,68 proc. mano, jog būtina komunalinių 

paslaugų plėtra, 34,34 proc. respondentai išskyrė 

įvairaus turizmo, įskaitant ir kaimo turizmo 

skatinimą ir 25,24 proc. nurodė, kad būtinas 

bendruomenės patalpų įrengimas.   

Susitikimų metu gyventojai akcentavo viešųjų 

erdvių sutvarkymo svarbą, geriamojo vandens 

kaimo vietovėse kokybės gerinimą. Viešosios 

infrastruktūros sutvarkymas šioje VPS lieka viena 

iš strateginių gyvenamosios aplinkos gerinimo 

prioritetinių sričių. Šio prioriteto tikslas – 

užtikrinti kaimo vietovėse esančių viešųjų erdvių 

ir pastatų atnaujinimą ar kūrimą, turizmo vystymą 

bei gyvenimo kokybės gerinimą. 

2.1. I PRIEMONĖ:  Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse 

2.2. II PRIEMONĖ: Turizmo vystymas  

. 2.3. 

3. III PRIORITETAS: Kaimo gyventojų 

aktyvinimas. 

Gyventojų teigimu, VPS dėka turėtų būti 

organizuojamos ,,minkštosios“ veiklos, renginiai, 

mokymai, kurie skatintų bendruomeniškumą, bei 

užimtumą kaime (60,76 proc. respondentų). 66,14 

proc. apklaustųjų pasisakė už moksleivių ir 

jaunimo užimtumo gerinimą, 36,42 proc. 

respondentų nurodė, kad svarbu investuoti į 

3.1. I PRIEMONĖ: Bendruomeniškumo 

skatinimas. 

3.2. II PRIEMONĖ: Kaimo gyventojų švietimas   

III PRIEMONĖ: Viešųjų elektroninių paslaugų 

ir informacinių technologijų naudojimo 
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skatinimas; 

IV PRIEMONĖ: Jaunimo verslumo ugdymas 

informacinių technologijų sritį.  

Šis prioritetas skatins bendruomeniškumo 

ugdymą, gerosios patirties sklaidą, užimtumo 

gerinimą, besimokančios bendruomenės kūrimąsi.  

 

Susitikimai ir reguliarus konsultavimasis su kaimo gyventojais, bendruomenėmis ir 

tikslinėmis grupėmis visuose vietos plėtros strategijos rengimo etapuose suteikė galimybę 

vietos gyventojams aktyviai įsitraukti į planuojamų VPS įgyvendinimo finansinių išteklių 

bei VPS etapų formavimo procesą. Susitikimų metu su suinteresuotomis grupėmis, 

potencialūs pareiškėjai (NVO atstovai, vietos valdžios atstovai, verslininkai) išsakė 

potencialias galimas projektines idėjas, kurios galėtų būti realizuojamos įgyvendinant 

VPS. Įvertinus projektines idėjas ir planuojamas projektų veiklas, buvo aptariama, koks 

yra lėšų poreikis šių projektų įgyvendinimui. Atsižvelgiant  į lėšų poreikį ir projektų 

pobūdį, buvo paskirstoma paramos suma tarp numatytų VPS priemonių. Tokiu būdu 

suinteresuotos grupės buvo įtraukiamos į VPS finansinių išteklių formavimą. Susitikimų 

metu taip pat įvertintas potencialių pareiškėjų pasirengimas ir turimi ištekliai teikti 

planuojamus vietos projektus, aptarta kokius veiksmus reikėtų atlikti iki paraiškos 

pateikimo, pvz. išspręsti nekilnojamojo turto, papildomo finansavimo klausimus,  

išdiskutuoti  galimi VPS įgyvendinimo etapai. Bendru sutarimu nutarta, jog pirmiausia 

reikėtų įgyvendinti privataus verslo projektus, o tik po to skelbti kvietimus NVO sektoriui, 

tinkamai pasirengus projektų įgyvendinimui.   VVG valdyba ir administracija organizavo 

galutinį viešą strategijos (kaip bendro bendruomenių, savivaldybės administracijos, 

verslininkų ir įvairių rajone veikiančių organizacijų darbo rezultato) pristatymą ir pakvietė 

VVG teritorijos NVO, vietos valdžios atstovus ir vietos verslininkus pateikti savo 

galutinius pasiūlymus.  .  

8.2.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 Kvietimų dokumentacijos rengimo metu, dokumentacijos projektas bus 

pristatinėjamas viešai. Tokiu būdu potencialūs pareiškėjai iš skirtingų sektorių bus iš 

anksto informuojami apie keliamus vietos projektams ir pareiškėjams reikalavimus, 

remiamas veiklos sritis ir tinkamas išlaidas, pareiškėjai turės galimybę teikti savo 

pasiūlymus, pastabas. Išankstinis dokumentacijos derinimas su suinteresuotomis grupėmis 

užtikrins efektyvesnį bendradarbiavimą ir kokybiškesnį vietos projektų parengimą, sudarys 

tinkamas sąlygas pareiškėjams geriau pasirengti planuojamų projektų įgyvendinimui.    

Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas VVG organizuos informacinius renginius 

su NVO, verslo ir vietos valdžios atstovais. Renginiai bus organizuojami kiekvienoje 

seniūnijoje prieš paskelbiant kvietimą teikti vietos projektų paraiškas. Informacinių 

renginių metu  drauge su potencialiais pareiškėjais bus aptartos pagrindinės problemos ir 

lūkesčiai, planuojamos vietos projektų idėjos, įvertinamas planuojamų projektų lėšų 

poreikis. Akmenės r. VVG apie planuojamus projektų atrankos posėdžius, kurių metu yra 

tvirtinama parama, skelbs viešai savo internetinėje svetainėje. Projektų atrankos posėdžiai 

bus atviri ir juose galės dalyvauti visi suinteresuoti asmenys iš skirtingų sektorių. 

Tvirtinant vietos projektus į posėdžius bus kviečiami pareiškėjų atstovai, kurie atsakys į 

VVG valdybos nariams kilusius klausimus ir išsamiau pristatys savo planuojamų projektų 

vizijas.  

Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus VVG kiekvienų metų pirmąjį ketvirtį 

organizuos konferenciją, kurios metu kaimo bendruomenėms, NVO, verslo bei vietos 

valdžios atstovams pristatys VPS įgyvendinimo rezultatus bei planuojamas veiklas 

ateityje.  

Per strategijos įgyvendinimo laikotarpį suplanuotas tarpinis strategijos vertinimas 

kuris, esant poreikiui, leis pagrįstai atlikti strategijos korekciją ir įvertinti  VPS 

įgyvendinimo eigą. VPS ir vietos projektų įgyvendinimo priežiūrą bei stebėseną atliks tam 
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tikslui sudarytas Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komitetas (toliau – 

Komitetas), kurį sudarys paskirti VVG nariai - NVO, verslo atstovai. Nevyriausybinių 

organizacijų ir verslo atstovų dalyvavimas Komiteto darbe padės užtikrinti jų dalyvavimą 

VPS įgyvendinimo procese, VVG veiklos efektyvumą ir skaidrumą. 

Vykdant VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas Akmenės 

rajono VVG:  

1. Organizuos mokymus NVO, verslininkams prieš kvietimo paskelbimą, tai padės 

NVO ir verslo atstovams efektyviau įgyvendinanti projektus. Mokymų metu jie bus 

supažindinami su paraiškos reikalavimais, išklausomos ir koreguojamos projektų idėjos. 

2. Siekdama padidinti susidomėjimą savo atliekama veikla ir formuodama vietos 

gyventojų palankią nuomonę apie LEADER programą, Akmenės r. VVG, paruoš ir 

išplatins informacinius lapelius – leidinius, kurie supažindins su VPS. Informaciniuose 

lapeliuose bus akcentuojama tam tikrų kriterijų reikšmė – projektų inovatyvumas bei 

atitikimas VVG prioritetams. 

3. Siekdama užtikrinti veiklos viešumą ir aktyvų kaimo gyventojų dalyvavimą VPS 

įgyvendinime, VVG organizuos konsultacijas, kurių metu teiks žinias apie kaimo plėtros 

projektų rengimo tikslus, principus, metodus, numatomus rezultatus ir stebėseną, taip bus 

užtikrinama veiklos sklaida. 

4. Organizuos susitikimus – konferencijas su kitų rajonų bendruomenėmis, kurių 

tikslas - gerosios patirties dalijimasis. 

5. Organizuos NVO verslumo ugdymo mokymus. NVO bus sudarytos sąlygos 

susipažinti su kitų rajonų praktiniais socialinio verslo pavyzdžiais, tai padės užtikrinti 

sėkmingą NVO verslo projektų įgyvendinimą. 

6. Organizuos bendrus renginius, susitikimus su vietos NVO, verslo atstovais, 

kurių metu bus pristatomi „gerųjų“ projektų pavyzdžiai. „Gerųjų“ projektų pavyzdžių 

pristatymas, organizacijas, paskatins teikti paraiškas ir įgyvendinti projektus. 

7. Kiekvienais metais VVG numato dviejų mėnesių laikotarpį, kai bus galima 

neformaliai pateikti pasiūlymus arba idėjas projekto įgyvendinimui. Vėliau VVG 

konsultuos kandidatus, aplankys vietas kur projektai numatyti įgyvendinti, susipažins su 

aplinka, įvertins situaciją. Toks neformalus projektų idėjų pateikimas, pareiškėjų 

konsultavimas dar prieš pateikiant projekto paraišką, užtikrins sklandų projektinių idėjų 

įgyvendinimą.  

8. Organizuos diskusijas su būsimais ir esamais projektų vykdytojais apie 

LEADER principų taikymą, programos įgyvendinimą. Diskusijų metu bus išsiaiškintos 

kaimo gyventojų problemos ir jų sprendimų būdai.  

8.3. Partnerystės principas: 

8.3.1. Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Partnerystė tampa kaimo vietovių darnios plėtros atspirties taškas, nes būti partneriu, 

t. y. ko nors dalimi, – tai kurti bendrą strategiją, kurios tikslas – pirmiausia atsižvelgti į 

kaimo žmogų ir jo aplinką. Partnerystės principu buvo siekiama, kad gyventojai ir jų 

organizacijos jaustų pasitenkinimą dirbdami kartu. Taikant šį principą Akmenės r. vietos 

organizacijos ir gyventojai dalyvavo formuojant ir įgyvendinant vietos politiką, inicijavo 

permainas kaimo vietovėse. Akmenės r. VVG vietos plėtros strategija turi daugiasektorinį 

pobūdį, kuris jungia ekonomikos, socialinio, ir aplinkos sektorių veiklas. 

Bendradarbiaujant šiems sektoriams rasti tinkami sprendimai, bei kuriama nauja pridėtinė 

bendros veiklos vertė. Akmenės rajono VVG taikydama partnerystės principą surado 

naujus problemų sprendimo būdus – sukaupta geroji patirtis, dalijamasi naujomis idėjomis.  

Partneryste grindžiamuose santykiuose kertinis akmuo yra efektyvi komunikacija 

tarp suinteresuotų pusių. Daugelį aktualių Akmenės r. VVG teritorijos klausimų nebuvo 
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įmanoma išspręsti be darnios ir kryptingos partnerių veiklos. ES parama yra būtent tas 

katalizatorius, skatinantis konsoliduotis verslą, valdžios institucijas ir bendruomenes, o per 

jas, ir pačius vietos gyventojus. Svarbiausios, strategijoje išvardintos, Akmenės r. VVG 

teritorijos problemos buvo sprendžiamos apjungus verslo, valdžios institucijų ir 

bendruomenių jėgas, prioritetu laikant skaidrų sprendimų priėmimą, socialiai atsakingą 

verslą bei dominuojantį viešąjį interesą.  

Fokusuotos grupės interviu metu, NVO ir vietos verslas analizavo santykį tarp trijų 

komponentų: vietos bendruomenių, vietos verslo ir vietos valdžios. Didžiausias dėmesys 

buvo skiriamas ryšiui tarp vietos bendruomenių ir vietos verslo. Kaimo bendruomenės 

analizavo kokios yra teigiamos ir neigiamos šio santykio pusės. Vertinant bendruomenių 

ryšį su vietos verslu buvo prieita vieningos nuomonės, jog verslininkų vaidmuo svarbus ne 

tik teikiant finansinę paramą, tačiau ir planuojant NVO bendruomeninį verslą.  

Susitikimuose su verslo sektoriaus atstovais buvo aptartos ne tik naujos privataus 

verslo idėjos, bet ieškoma privataus verslo ir NVO sektoriaus naujų bendradarbiavimo 

formų. Rajono verslininkų asociacijos atstovų siūlymu, privataus verslo atstovai galėtų 

tapti bendruomeninį verslą vystančių organizacijų mentoriais, padėti NVO organizacijoms 

įsivertinti galimas rizikas ir patarti verslo vystymo klausimais. Susitikimai taip pat buvo 

rengiami ir su rajono vietos valdžia, t.y. Akmenės r. savivaldybės administracijos bei 

seniūnijų atstovais. Ventos regioninis parkas bei Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas 

yra pagrindiniai lankytini objektai Akmenės rajone. Šių saugomų teritorijų atstovai 

susitikime su kaimo bendruomenėmis pasiūlė keletą galimų projektinių idėjų. Viena jų – 

maitinimo paslaugų teikimas. Atvykstantys turistai dažnai teiraujasi šios paslaugos, tačiau 

pasirinkimas Akmenės rajone nėra didelis. Akmenės krašto muziejaus atstovai sutiktų 

realizuoti NVO sukurtus suvenyrus, susijusius su krašto atributika.   

Didelę vertę turėjo Akmenės rajono kaimo bendruomenių susitikimai su kituose 

rajonuose veikiančiomis NVO organizacijomis, kuriose jau yra socialinio verslo 

užuomazgos. Akmenės r. organizacijų atstovai vyko į Vilkaviškio rajoną susipažinti su 

,,Karalkrėslio kepyklėlės“ veikla, bei ,,Virbalio bendruomene“. Susitikimų metu pasisemta 

praktinių pavyzdžių, atsakyta į klausimus, susijusius su bendruomeninės veiklos 

organizavimu.  

Žemiau išvardintos priemonės ir veiksmai, atlikti, siekiant partnerystės stiprinimo, 

rengiant VPS. Akmenės r. VVG: 

• mobilizavo skirtingas ir tuo pačiu papildančias viena kitą viešojo ir privataus bei 

nevyriausybinio sektoriaus iniciatyvas; 

• sutelkė vietos gyventojus išgeneruoti projektines idėjas, kurios apima įvairius 

sektorius ir gyvenimo sferas; 

• sukūrė bendrą kaimo plėtros strategiją, kurioje atsižvelgta į vietos ypatumus; 

• suformavo bendrą trijų skirtingų sektorių atstovų požiūrį į teritorijos plėtros 

galimybes; 

• sukūrė atmosferą inovatyvioms idėjoms realizuotis; 

• užtikrino glaudžius ryšius tarp kaimo plėtros veikėjų, kad būtų užtikrinti bei 

suderinti integruoti atskirų sektorių požiūriai koordinuoti bendrą veiklą; 

• organizavo bendrus susitikimus su socialiniais partneriais; 

• užtikrino partnerystės įsipareigojimus. Kuriant vietos plėtros partnerystę, 

partneriams buvo iškelti aiškūs reikalavimai: partneriai turi atitikti keliamus tikslus 

ir yra įsitraukę į kaimo plėtros procesus.  

 

8.3.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Partnerystė padeda suformuoti svarbiausias plėtros problemas ir numato realias bei 
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efektyvias priemones, kuriomis galima pasinaudoti kiekvienoje Akmenės rajono vietovėje 

atskirai. Partnerystė sudaro galimybę geriau panaudoti vietos išteklius: žinias, patirtį, 

finansinius išteklius, gebėjimus ir iniciatyvą.  

Įgyvendindama VPS Akmenės r. VVG stiprins partnerystę tarp pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios šiomis priemonėmis: 

• Visų sektorių atstovavimas VVG. Įgyvendinant VPS, visų sektorių partnerystė 

valdyboje užtikrins ryšius tarp atskirų kaimo plėtros veikėjų, bei lanksčiam labiau 

vietovės specifikai pritaikytam, kaimo plėtros valdymui. Akmenės rajono VVG valdybą 

VPS įgyvendinimo metu sudarys visų socialinių sektorių atstovai. VVG valdybos nariai 

pajėgūs matyti „platesnę perspektyvą“, peržengiančią jų atstovaujamas organizacijas. 

Kiekvienas Akmenės r. VVG valdybos narys turi savo atsakomybes ir atstovauja savo 

sektoriui, tačiau mato ir platesnę prasmę. Akmenės rajono VVG turi 37 VVG narius. 

Akmenės rajono VVG nariai pasiskirstę pagal 5 VVG atstovaujamos teritorijos 

seniūnijas: Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Akmenės seniūnija, Ventos 

seniūnija, Papilės seniūnija, Kruopių seniūnija. Taip pat į VVG yra įstoję ir kiti 

socialiniai partneriai. Kiekvieną seniūniją atstovauja NVO ir verslo atstovai. Didžiąsias 

seniūnijas atstovauja nuo 6-10 narių, mažesnes 3-5 nariai. Tarp socialinių partnerių yra 

Akmenės r. savivaldybė, Akmenės r. verslininkų asociacija, Akmenės r. jaunimo ir 

jaunimo organizacijų sąjunga „Jaunimo apskritasis stalas“, Lietuvos ūkininkų sąjungos 

Akmenės skyrius.  

• Partnerystė su VVG teritorijos seniūnijų atstovais. Akmenės rajono kaimo 

vietovėms būdinga iniciatyvos stoka, reikia koordinavimo, kuris pirmiausia suvienytų 

vietos veikėjus. Įgyvendinant VPS VVG aktyviai bendradarbiaus su seniūnijų seniūnais, 

seniūnaičiais, NVO pirmininkais, verslo atstovais. Tokie susitikimai vyks kartą per 

mėnesį, vis kitoje seniūnijoje. Susitikimų tikslas – aktyvinti kaimo gyventojus. 

Susitikimų metu VVG informuos apie planuojamus kvietimus teikti paraiškas, 

organizuojamus renginius ir pan. 

• Bendri renginiai, susitikimai. Partnerystė bus stipriai plėtojama bendruose 

seminaruose, bei susitikimuose, vietos projektų idėjų aptarimuose. Susitikimuose 

dalyvaus visų trijų sektorių atstovai. 

• Demokratiška partnerystės plėtra - VVG valdybos narių rotacija. Ne rečiau kaip 

kas 3 metus turi pasikeisti mažiausiai 1/3 valdybos narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną 

iš kiekvieno sektoriaus atstovą. 

• Naujų narių pritraukimas. Nauji nariai bus pritraukiami konferencijose, 

susitikimuose, diskusijose. VVG stengsis į savo renginius sukviesti kuo daugiau 

organizacijų, kurios galėtų būti, ar yra kaimo plėtros dalyviai.  

• Partnerystė kaip dialogo ir sprendimų paieškos priemonė. Partnerystė formuos 

sprendimų priėmimo galios pasidalijimą. Siekiant palaikyti dialogą tarp vietos partnerių, 

VVG kvies atstovus į darbo grupes, diskusijas pagal tematiką arba skirtingus sektorius, 

taip sudarant galimybę daugeliui kaimo plėtros veikėjų įsitraukti į bendras diskusijas.  

Akmenės rajono kaimo vietovių partnerystės funkcijos nuolatos bus įvertinamos iš 

naujo ir pritaikomos prie socialinės, ekonominės, kultūrinės vystymosi fazės.  

 

8.4. Inovacijų principas:  

8.4.1. principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Inovacijų formavimas yra nuolatinis procesas – įgyvendinus novatorišką veiksmą, 

turi būti iš naujo planuojama ir ieškoma naujų galimybių. Naujovių ieškoma neatsitiktinai: 

kaimui atsiveria galimybės, kurių neturėjo ankstesnės kartos, tačiau jos rodo dabartinę 

visuomeninės plėtrą. Vartotojai vis dažniau pageidauja produktų, aukštos kokybės 
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paslaugų ir naujų socialinių ryšių, kuriuos jiems gali pasiūlyti kaimas. Taip pat išryškėja 

nauji, ne į vartojimą orientuoti poreikiai, pvz. rūpinimasis kaimo bei gamtos išteklių 

kokybe ir jų apsauga.  

Rengiant VPS visų pirma buvo aptartos ir išsiaiškintos projektinės idėjos, po to 

analizuojama kompetencija, žinios, kūrybiškumas, kurios labai svarbios idėjai realizuoti, 

bei pritaikyti. Tada buvo ieškomas kapitalas - lėšos, toms idėjoms įgyvendinti. Labai 

svarbu buvo išsiaiškinti ar bus aktyvumas. Aktyvumo galimybes padėjo išsiaiškinti 

susitikimai su kaimo plėtros veikėjais.  

Anketinės apklausos ir fokusuotų grupių interviu pagalba iš naujo įvertinti ligi tol 

nepanaudoti ir neįvertinti vietos ištekliai, technologinė patirtis, žinios, ir bendradarbiavimo 

formos, panaudojamos naujais, kitokiais būdais.Taip pat naujai įvertinti ir įtraukti į veiklą 

žmonės, kurie galėtų įgyvendinti novatoriškus projektus, tam, kad būtų sukuriami ir 

įvedami į rinką nauji produktai bei paslaugos ir t.t. 

o Rengiant Akmenės r. VVG VPS viena iš novatoriškų bendradarbiavimo formų – 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas, kurio dėka atlikta išsami ekonominė ir socialinė 

situacijos analizė, į strategijos rengimo procesus įtrauktos ir su kaimo plėtros procesais 

supažindintos skirtingos organizacijos. Antra visiškai nauja bendradarbiavimo forma –  

skirtingų sektorių (vietos valdžios, NVO ir vietos verslo) bendradarbiavimas, kuris sudarė 

sąlygas bendrų siekiamų tikslų išsikėlimui ir turimų vietos išteklių apjungimui.   Rengiant 

VPS pirmą kartą buvo aptartos NVO ir vietos verslo sektorių, bei NVO ir vietos valdžios 

sektorių bendradarbiavimo formos. 2015 m. gegužės 6 d. vyko susitikimas su Akmenės 

rajono NVO ir verslininkais. Susitikimo metu buvo nutarta, kad vietos verslas galėtų 

padėti NVO, kurios nori pradėti plėtoti verslą, jie galėtų būti NVO mentoriai, kurie padėtų 

parduoti produktą ar paslaugą, padėtų įvertinti projekto gyvybingumą ir galimas rizikas. .  

2015 m. balandžio 13 d. vyko Akmenės rajono NVO ir turizmo atstovų susitikimas, 

kuriame dalyvavo NVO ir turizmo atstovai (Ventos regioninio parko direkcija, Akmenės 

krašto muziejus, Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas). Susitikimo metu turizmo 

atstovai išklausę NVO galimybes gaminti įvairius suvenyrus, ar parduoti įvairias 

paslaugas, pasiūlė sudaryti tinklą, kuris koordinuotų suvenyrų pardavimą, taip pat turistus 

galėtų nukreipti į bendruomenes, kurios teiktų jiems maitinimą, užimtų edukacinėmis 

programomis, pristatytų savo bendruomenių veiklą. Toks bendradarbiavimo tinklas, vietos 

produkcijos pardavimo būdas, būtų visiškai naujas VVG teritorijoje. 

Rengiant VPS buvo taikoma visiškai nauja bendradarbiavimo forma tarp VVG kolegialaus 

valdymo organo narių bei potencialių vietos pareiškėjų . 2015 m. gegužės 8 d. buvo 

suorganizuotas renginys – susitikimas su NVO dėl bendruomeninio (socialinio) verslumo 

projektų idėjų pristatymo. Susitikimo metu NVO, Akmenės rajono VVG valdybai, pristatė 

potencialas verslumo projektų idėjas. Verslumo projektų idėjas pristatė Kruopių 

bendruomenė, Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“, automobilių sporto klubas 

„Extempas“, kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“. Šio renginio tikslas buvo išgirsti 

valdybos nuomonę apie idėjų įgyvendinimo galimybes, taip pat didelę naudą NVO davė 

VVG valdybos narių patarimai ir pasiūlymai idėjų įgyvendinimui.  

Tokių bendrų susitikimų iki šiol Akmenės rajono VVG nerengė. Šių bendradarbiavimo 

susitikimų metu rasti geri ir nauji sprendimai, dalijantis požiūriais, diskutuojant, aptariant 

kilusias idėjas. Tokia veiksminga partnerystė Akmenės r. VVG teritorijoje paskatino 

atsirasti inovatyvioms bendradarbiavimo formoms, kurios prisidėjo prie kaimiškųjų 

vietovių konkurencingumo didinimo ir leido suformuoti strategines įžvalgas.  

 

8.4.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Didžioji dalis VPS numatytų priemonių yra inovatyvios, numato kurti naujas 
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paslaugas, naujas bendradarviavimo formas. Žemiau pateikiama 20 lentelė, kurioje 

aprašytas kiekvienos priemonės inovatyvumas.  

 

20 lentelė. Inovacijų diegimo sprendimai,  

 įtraukti į VPS pagal prioritetus ir priemones  

 

 
PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR 

VEIKLOS SRITYS 
INOVATYVUMAS 

1. 1 PRIORITETAS ,,Ekonominės veiklos 

skatinimas kaimo vietovėse“ 

Šiuo finasavimo laikotarpiu pirmą kartą 

didžioji paramos dalis yra nukreipiama verslumo 

skatinimui. Parama privačiam verslui sudarys 

sąlygas naudotis geriausiomis technologijomis, 

teikti naujas paslaugas ir produktus kaimo 

vietovėse. VVG teikė paramą verslo sektoriui 

įgyvendindama 2007-2013 m. VPS, tačiau tuo 

metu finansavimas nepriklausė nuo sukurtų darbo 

vietų skaičiaus. Šiuo periodu pirmą kartą paramos 

suma privatiems verslo subjektams bus susieta su 

darbo vietų skaičiumi, tokiu būdu, siekdami gauti 

didesnį finansavimą, pareiškėjai įsipareigos 

sukurti daugiau darbo vietų.  

Iki šiol Akmenės rajone nėra NVO 

neužsiimančios bendruomenine veikla, kuri 

generuotų organizacijai pajamas. Ši VPS priemonė 

įkvėps NVO būti labiau versliomis, skatins jų 

veiklos efektyvumą ir turimų resursų 

panaudojimą, ugdys jų partnerystę su verslu 

visuomenės labui. NVO verslumo skatinimas t.y. 

viena naujausių VPS priemonių, padėsiančių 

sukurti naujas paslaugas ir veiklas kaime.  

2.1.  PRIEMONĖ ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ 

Veiklos sritys: 

1. Parama privačiam verslui kaimo vietovėse 

pradėti; 

2. Parama privačiam verslui kaimo vietovėse 

plėtoti. 

 

1.2. PRIEMONĖ ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra  

3.  2 PRIORITETAS ,,Viešosios 

infrastruktūros pritaikymas gyventojų 

poreikiams“ 

Atsinaujinančios energijos naudojimas, 

renovuojant visuomeninės paskirties pastatus 

Lietuvoje dar tebėra naujovė. Akmenės r. VVG 

skatins pareiškėjus atnaujinant ir tvarkant pastatus, 

naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. 

Projektų vertinimo metu bus papildomai skiriama 

balų, jeigu projekte numatytas atsinaujinančių 

energijos šaltinių energijos naudojimas.  

Kraštovaizdžio panaudojimas gyventojų 

sutelkimui – išsaugoti ir puoselėti gamtą, 

reklamuoti teritoriją kaip patrauklią vietą gyventi 

ir lankytis. Per asociacijas skatinti visuomenę 

dalyvauti pilietiniame gyvenime, remti 

infrastruktūrą ir socialines paslaugas, ypač skirtas 

jaunimui. Iki šiol VVG vykdydama savo veiklą 

kaip vienos iš finansuojamųjų sričių nebuvo 

numačiusi turizmo vystymo. Prioritetinė veiklos 

sritis turizmo sektoriui numatoma pirmą kartą. 

VVG finansuos rinkodaros priemones, sukuriant 

turizmo trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo 

infrastruktūrą, skatinant lankytinų vietų žinomumą 

ir lankomumą. Skatinti saugomų teritorijų ir jose 

esančių kultūros ir gamtos paveldo objektų  

pažinimui ir jų apsaugai reikalingų lauko 

informacinių sistemų įrengimą, išskirtinių 

lankytinų vietų reklamą.  

2.1.  PRIEMONĖ ,, Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

 
2.2. 

2.3. PRIEMONĖ „Turizmo vystymas“ 

3. 3 PRIORITETAS ,,Kaimo gyventojų 

aktyvinimas“ 

Pagal šį prioritetą bus plėtojamas 

integruotumo požiūris, bendradarbiavimui 

palankios atmosferos, partnerystės tarp viešojo ir 3.1.   PRIEMONĖ „Bendruomeniškumo 
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skatinimas“ privataus sektorių kūrimas. 

2007-2013 m. VVG vykdydama savo veiklą 

kaip vienos iš finansuojamųjų sričių nebuvo 

numačiusi ,,minkštųjų“ veiklų. Šventiniai 

kultūriniai renginiais, konferencijos, mokymai iš 

VPS lėšų bus finansuojami pirmą kartą.   

Skatinamas gyventojų dalyvavimas, kuriant ir 

teikiant bendruomenines paslaugas, kaimo 

gyventojų švietimas ir įgūdžių įgijimas, 

informacinių technologijų panaudojimas. 

Skatinamas atvirumas naujiems gyventojams, 

kurie galėtų imtis naujų veiklų. Užimtumo 

galimybių kūrimas pasitelkiant savanorišką darbą 

(savanorystė), mokymo ir profesinės integracijos 

tinklų kūrimas (bendradarbiavimas su privačiu 

verslu, ugdant jaunimo verslumo įgūdžius), 

jaunimo verslumo ugdymas (verslo klubų kūrimas 

mokyklose). 

3.2.  PRIEMONĖ „Kaimo gyventojų švietimas“ 

PRIEMONĖ ,,Viešųjų elektroninių paslaugų 

ir informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas; 

PRIEMONĖ ,, Jaunimo verslumo ugdymas“ 

 

 

Kiekvienais metais VVG numato dviejų mėnesių laikotarpį, kai potencialūs 

pareiškėjai galės pateikti pasiūlymus arba projektines idėjas. Vėliau VVG konsultuos 

kandidatus, aplankys vietas kur projektai galėtų būti įgyvendinami, bus įvertinamas 

projekto gyvybingumas, susipažįstama su aplinka, įvertinama situaciją. Po to  bus 

skelbiamas Kvietimas ir projekto rengėjai bus  aktyvinami paruošti projekto paraišką.  

VVG veiksmai, siekiant paskatinti inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą vietos 

projektų atrankos metu. Kadangi vietos projektų atrankos procedūras reglamentuoja 

strategijų įgyvendinimo taisyklės, strategijos dokumente numatyta, jog projektų atranka 

bus vykdoma laikantis šių taisyklių. Akmenės rajono VVG, siekdama, kad vietos projektų 

atrankos procesas būtų skaidrus, o atrinkti projektai inovatyvūs ir kokybiški, pirmą kartą 

numatė atrenkant vietos projektų paraiškas taikyti specialius atrankos kriterijus, už kuriuos 

projektų vertinimo metu suteikiami papildomi balai (nenusižengiant strategijų 

įgyvendinimo taisyklių nuostatoms). Sukurta vietos projektų atrankos sistema, skirstoma 

pagal kriterijus. Didžiausias projektų atrankos balų skaičius - 50. Pirmiausiai bus 

finansuojami daugiausiai balų surinkę projektai.  

VVG veiksmai, siekiant paskatinti inovacijų kūrimą, diegimą ir sklaidą 

inovatyvių vietos projektų įgyvendinimo ir rezultatų sklaidos metu.  

• Aktyvesnis inovatyvių vietos projektų viešinimas spaudoje, Facebook paskyroje, VVG 

internetinėje svetainėje www.akmenesvvg.lt. 

• Organizuojamas renginys (-iai), kurio (-ių) metu vietos projektų pareiškėjai pristatys ir 

supažindins įgyvendinamų inovatyvių vietos projektų idėjas.  

• Kiekvienų metų pabaigoje VVG išrinks inovatyviausią vietos projekto idėją, 

apdovanos pareiškėją.  

• Apie įgyvendinamus inovatyvius vietos projektus dalinsis informacija su kitomis šalies 

VVG, taip skatindama bendradarbiavimą tarp organizacijų.  

• Skatins vietos pareiškėjus savo vietinėje spaudoje, internetinėse svetainėse arba 

Facebook paskyroje viešinti ir dalintis informacija apie įgyvendinamus inovatyvius 

projektus. 

• VVG rekomenduos vietos projekto viešinimo stende pabrėžti projekto inovatyvumą. 

 

8.5. Integruoto požiūrio principas: 

8.5.1. Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Akmenės r. VVG VPS apima ekonominį, socialinį, aplinkosauginį sektorius. VPS 

http://www.akmenesvvg.lt/
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rengimas buvo grindžiamas sąveika tarp įvairių vietos sektorių dalyvių bei strateginių 

Akmenės rajono savivaldybės dokumentų, siekiant spręsti ne atskirų sektorių, o bendras 

tarpsektorines problemas. Akmenės r. VVG laikydamasi integruoto požiūrio principo 

organizavo susitikimus su ekonominio, socialinio, aplinkosauginio sektoriaus atstovais, 

kurių metu išsiaiškintos problemos bei poreikiai, prie kurių įgyvendinimo prisidės 2015-

2023 m. laikotarpio VPS. 

Akmenės r. VVG, siekdama ištirti socialinio sektoriaus problemas, surengė 

susitikimus su socialinės srities specialistais, jaunimu, NVO. Šių susitikimų metu 

išgrynintos socialinės problemos, poreikiai, apsvarstyti galimi kylančių problemų 

spendimo būdai (žr. Protokolas Nr.15/8). Rengiant VPS atlikti tyrimai: kaimo gyventojų 

poreikių ir jaunimo užimtumo situacijos tyrimas. Jaunimo apklausa buvo siekiama 

išsiaiškinti jaunimo užimtumo kaime situaciją, vertinant jaunimo dalyvavimą kaimo 

viešajame gyvenime, užimtumo kaime sąlygas, priežastis paskatinančias grįžti gyventi į 

Akmenės rajoną. Apklausiant Akmenės r. VVG teritorijos kaimo gyventojus išsiaiškintas 

požiūris į kaimo aktualijas, jų poreikiai, įvertintas rajono gyventojų susitelkimas ir 

tapatumas, žmogiškųjų išteklių būklė, gyventojų profesinė patirtis bei įgūdžiai. Akmenės r. 

VVG, atlikdama teritorijos situacijos analizę, išanalizavo statistinę informaciją, gautus 

duomenis iš seniūnijų, Akmenės rajono savivaldybės strateginius dokumentus bei atliktus 

tyrimus, kurių metu išryškėjo socialinio sektoriaus būklė Akmenės r. VVG teritorijoje (žr. 

VPS 2.3. dalis).  

Tiriant Akmenės r. VVG teritorijos ekonominio sektoriaus situaciją buvo surengti 

susitikimai su verslininkais bei NVO, kurios ketina vykdyti ekonominę veiklą. Susitikimų 

metu išsiaiškinti ne tik šio sektoriaus atstovų poreikiai, bet ir problemos, jų atsiradimo 

priežastys bei sprendimo būdai. Buvo atliekamas tyrimas, kuris orietuotas į verslą 

plėtojančius arba planuojančius pradėti verslą asmenis. VVG teritorijoje veikiantys 

verslininkai išsakė ketinimus investuoti ir dalyvauti įsisavinant ES lėšas 2014-2020 m. 

laikotarpiu, nuomonę apie rajone veikiančių įmonių veiklą, jų veiklos vertinimą ir požiūrį į 

kaimo aktualijas. Taip pat buvo atlikta išsami ekonominės situacijos analizė (žr. VPS 2.4. 

dalis). Atliekant šią analizę pasitelkti įvairūs informacijos šaltiniai: Akmenės r. 

savivaldybės strateginiai dokumentai, atlikti tyrimai, statistinė informacija, gauti 

duomenys iš kitų institucijų.  

Rengiant VPS buvo išsiaiškinta ir aplinkosauginio sektoriaus būklė, problemos. 

Akmenės r. VVG surengė susitikimus su Kamanų rezervato direkcijos ir Ventos regioninio 

parko direkcijos atstovais, taip pat su Akmenės muziejaus atsovais. Šių susirinkimų metu 

buvo įvardintos aplinkosauginio sektoriaus problemos, prie kurių sprendimo galėtų 

prisidėti Akmenės r. VVG (žr. Protokolas Nr. 15/9). Atliktame kaimo gyventojų ir 

verslininkų tyrime buvo išsiaiškintas poreikis aplinkosauginių priemonių populiarinimui ir 

įgyvendinimo užtikrinimui. Analizuojant įvairius Aplinkos ministerijos dokumentus bei 

teisės aktus, Akmenės r. savivaldybės administracijos pateiktus duomenis, jos strateginius 

dokumentus, statistinę informaciją buvo atlikta situacijos analizė, kurios metu išanalizuota 

ir aplinkosauginio sektoriaus būklė (žr. VPS 2.6. dalis). 

VPS rengimo metu Akmenės rajono VVG teritorijoje užsimezgė ryšiai tarp skirtingų 

sektorių. Nauja bendrų skirtingų sektorių atstovų susitikimų praktika padėjo atrasti opių 

kaimo vietovės plėtros problemų sprendimų bendrus vardiklius, atitinkančius VVG 

teritorijos plėtros interesus. Buvo vieningai nutarta, kad kelių infrastrūktūros problemos 

yra aktualios, bet įvertinus šių problemų mastą ir lėšų poreikį, nuspręsta VPS didžiąją 

paramos dalį nukreipti tinkamesne linkme – naujų darbo vietų kūrimui, bendruomeninio 

verslumo skatinimui, viešųjų erdvių tvarkymui ir bendruomeniškumo skatinimui. 

Išanalizavus ekonominio, socialinio, aplinkosauginio sektoriaus atstovų poreikius, 

problemas ir apsvarsčius sprendimo būdus, buvo pastebėta, kad skirtingų sektorių atstovai 
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įvardino panašias problemas bei poreikius. Akmenės r. VVG valdybos susirinkimų metu 

buvo apsvarstytos indentifikuotos problemos. Nuspręsta prioritetines veiklas išskirti tas, 

kurios vienu metu išspręstu ne tik vieno sektoriaus išsakytas problemas, bet sujungtų kelias 

problemas į vieną sprendimo būdą. Akmenės r. VVG siekiant efektyvios ir sistemiškos 

teritorijos plėtros, VPS išskyrė tris prioritetus, kurie prisidės prie Akmenės r. VVG 

teritorijos problemų sprendimo ir sudarys sąlygas tolimesniams teritorijos vizijos 

įgyvendinimui. Vis dėlto, nors pagrindinės problemos bendros ir panašios, jų įvairūs 

sprendimo būdai nulėmė, įgyvendinamų priemonių ir finansuojamų veiklos sričių 

įvairumą, į VPS buvo įtraukti įvairių sektorių (ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio) 

būklę gerinantys ir plėtojantys veiksmai. 

 

8.5.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Akmenės r. VVG siekdama spręsti ekonominių, socialinių bei aplinkosauginių 

sektorių problemas parengė integruotą VPS. Derinant vietos veiksmų planą bus įtraukti 

veiksmai ir projektai, kurie tarpusavyje susiję ir koordinuojami kaip darni visuma, 

sujungiant ekonomikos, socialinio, ir aplinkosauginio sektorių veiklas. Bendradarbiaujant 

šiems sektoriams bus randami lengvesni problemų sprendimo būdai, be to tokiu būdu bus 

kuriama nauja pridėtinė bendros veiklos vertė.  

Akmenės r. VVG VPS išskyrė 3 prioritetus, pagal kuriuos bus skelbiami Kvietimai: 

• I Prioritetas „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“, kuriame išskirtos 

dvi priemonės ,,Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ ir ,,Viešojo sektoriaus verslo kūrimas 

ir plėtra“. Įgyvendinant šias priemones, bus gerinama ekonominio sektoriaus situacija. 

Akmenės r. VVG teritorijoje bus kuriamas naujas verslas ne tik privataus verslo 

sektoriuje, bet ir viešajame sektoriuje. NVO bus skatinamos kurti ir plėtoti socialinį 

verslą, steigti naujas darbo vietas, mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant neveiklius 

bendruomenės narius į bendrą veiklą. Verslo sektoriaus atstovai  kurs naujas darbo vietas, 

didins paslaugų apimtis  ir vietos kapitalą Akmenės r. VVG teritorijoje.  

• II Prioritete „Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų poreikiams“ 

išskiriamos trys priemonės: „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse“ ir “Turizmo vystymas“. Įgyvendinant projektus pagal šias priemones, 

tarpusavyje susietai ir nuosekliai bus sprendžiamos visų trijų sektorių problemos. 

Įsisavinant ES lėšas bus galimybė investuoti į aplinkos kokybės gerinimą, gerinant 

geriamojo vandens kokybę Akmenės r. VVG teritorijoje, didinant informacinę sklaidą 

apie saugomas teritorijas bei poilsiui pritaikytas zonas, tinkamai organizuotą poilsį, 

nedarantį žalos gamtai. Šiais projekto rezultatais naudosis VVG teritorijos gyventojai, 

vietos verslininkai.  

• Nuoseklus, skirtingų sektorių veiklų apjungimas siekiamas įgyvendinant ir III 

prioriteto „Kaimo gyventojų aktyvinimas“ priemones ,,Bendruomeniškumo skatinimas“ 

„Kaimo gyventojų švietimas“, „Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių 

technologijų naudojimo skatinimas“  ir ,,Jaunimo verslumo ugdymas“. Kaimo gyventojai, 

NVO, verslininkai bei socialinę atskirtį patiriantys asmenys bus skatinami aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime, į projekto veiklas įtraukti socialinę atskirtį 

patiriančius asmenis, o mokymų metų pagerinti gyventojų įgūdžiai ir įgytos žinios, 

skatins imtis iniciatyvos kuriant tiek bendruomeninį, tiek ir privatų verslą bei 

bendradarbiauti tarpusavyje.  

Akmenės r. VVG sudarė nuoseklų VPS įgyvendinimo veiksmų planą, pagal kurį vykdys 

VVG gyventojų aktyvinimo veiklas, sklebs kvietimus paraiškoms rinkti, vykdys projektų 

vertinimą bei tvirtinimą, projektų stebėseną (žr. VPS 10 dalis). 

Kadangi Akmenės r. VVG VPS didžioji dalis lėšų yra nukreipta į darbo vietų kūrimą, 
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VPS įgyvendinimo pradžioje aktyvinimo veiklos bus nukreiptos į ekonominio sektoriaus 

dalyvių aktyvinimą. Bus rengiami susitikimai ir informaciniai renginiai verslo sektoriaus 

potencialiems pareiškėjams ir NVO, kurios planuoja vykdyti ekonominę veiklą. Renginių 

metu bus suteikiama pagalba idėjoms išgryninti, padedama įsivertinti projekto paramos 

lėšų poreikį, suplanuoti projekto biudžetą, taip pat bus supažindinama su vietos projektus 

reglamentuojančiomis taisyklėmis bei dokumentų rengimu. Po informacinių renginių bus 

vykdomas Kvietimų paskelbimas ir jų viešinimas. Praėjus paraiškų rinkimo laikotarpiui, 

bus atliekamas paraiškų vertinimas ir projektų tvirtinimas. Projekto įgyvendinimo metu 

vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

Antras žingsnis – tai integruotas problemų sprendimas socialiniame ir 

aplinkosauginiame sektoriuje. Vykdant aktyvinimo veiklas NVO sektoriuje Akmenės r. 

VVG rengs informacinius renginius, susitikimus, kurių metu į veiklas bus įtraukiami 

mažiau aktyvūs kaimo vietovių gyventojai, skurdą patirinatys ar socialiai remtini asmenys, 

taip mažinant socialinę atskirtį kaimo vietovėje.  

Siekiant spręsti trijų skirtingų (socialinių, aplinkosauginių ir ekonominių) sektorių 

problemas, Akmenės r. VVG numatė projekto vertinimo metu papildomus atrankos 

kriterijus, už kuriuos projekto vertinimo metu būtų suteikiami papildomi balai.  Balai 

skiriami, jeigu: 

• projekte numatytos veiklos arba projekto rezultatai apima veiklas, prisidedančias prie 

aplinkos išsaugojimo ir tausojimo; 

• projektas stiprina ir skatina įvairių subjektų bendradarbiavimą iš skirtingų sektorių; 

• projekte numatytas atsinaujinančių energijos šaltinių energijos naudojimas; 

• projekto rezultatais naudosis negalią turintys asmenys; 

• projektas, skatinantis socialinių paslaugų plėtrą ir mažinantis socialinę atskirtį kaime.  

 

8.6. Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas: 

8.6.1. Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Dalyvaujant VVG tinkle. Per 2011-2015 m. laikotarpį Akmenės r. VVG nėra 

inicijavusi VVG tinklo susitikimų, tačiau ne kartą buvo šių susitikimų dalyve. 2011 m. 

sausio mėn. dalyvauta Europos kaimo plėtros tinklo organizuotame seminare Briuselyje. 

Seminaro tikslas - sudaryti galimybes užmegzti bendradarbiavimo kontaktus, perduoti 

patirtį naujoms ir mažiau patyrusioms VVG, kaip efektyviai įgyvendinti vietos plėtros 

strategiją, pasidalinti gerąja patirtimi įgyvendinant LEADER metodą. 2012 m. vasario 

mėn. dalyvauta visuotiniame - rinkiminiame VVG tinklo susirinkime. 2013 m. gegužės 

mėn. dalyvauta VVG tinklo organizuojamoje konferencijoje „Padėk sau, patark kitiems“. 

2014 m. sausio mėn. dalyvauta  VVG tinklo organizuojamoje konferencijoje, kuri buvo 

skirta 2014 – 2020 metų ES paramos laikotarpiui aptarti.  

Bendradarbiaujant su Lietuvos VVG. Akmenės r. VVG 2011-2015 m. laikotarpiu 

su kitomis Lietuvos VVG dalyvavo 10 susitikimų – konferencijų. Kiekvieną metų ketvirtį 

Šiaulių apskrityje veikiančios VVG turi tradiciją organizuoti patirties pasidalijimo 

renginius, kurie skirti aktualių VVG problemų sprendimui. 2011-2015 m. iš viso buvo 

suorganizuota 12 susitikimų su Šiaulių apskrities VVG, Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG, 

Raseinių r. VVG. Akmenės r. VVG dalyviu buvo:  

2011 m. 

• Radviliškio VVG organizuotame susitikime „Šiaulių apskrities VVG darbo patirtimi 

pasidalinimas“ ir Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG organizuojamose konferencijose 

„Žemaitijos regiono vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

aktualijos“. 

2012 m. 
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• Raseinių VVG organizuotoje konferencijoje „Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių 

patirties sklaida“;  

• Kelmės krašto partnerystės VVG organizuotame teminiame susitikime 

„Kompiuterinės stebėsenos programos pristatymas kaimo tinklo nariams“ Tytuvėnuose;  

• Šiaulių rajono VVG organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros startegijų 

įgyvendinimo aktualijos“.  

2013 m. 

• Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG organizuotojo tarptautinėje konferencijoje „LEADER 

metodo įgyvendinimas Mažeikių savivaldybėje: patirtis ir ateities perspektyvos“;  

• VVG „Pakruojo rajono partnerystė“ organizuotoje konferencijoje „Atvirų durų 

diena“ bei surengtoje tarptautinėje konferencijoje „Strategijos įgyvendinimo ir 

partnerystės stiprinimo geroji patirtis“. 

2014 m. 

• Joniškio rajono Partnerystės VVG suorganizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimo aktualijos“;  

• Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ suorganizuotoje konferencijoje 

„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“; 

• Šiaurės Lietuvos Vakarų VVG organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „10 

prasmingų kaimo plėtros metų“;  

• Kelmės krašto partnerystės VVG organizuotoje konferencijoje „Vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas: aktualios ir ateities perspektyvos“. 

• Akmenės r. VVG kartu su Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG bei Joniškio rajono 

partnerystės VVG įgyvendino tarpteritorinio bendradarbiavimo projektą „Venta, 

Skaistgirys, Tirkšliai - buriamės bendrai veiklai“ (šiame projekte Akmenės r. VVG buvo 

partneriu), kurio metu Ventoje, Tirkšliuose ir Skaistgiryje buvo sutvarkytos vasaros 

estrados bei įkurta bedra organizacinė struktūra. 

Akmenės r. VVG inicijavo: 

2012 m. 

• susitikimą su Joniškio partnerystės VVG ir joje veikiančiomis bendruomenėmis;  

• susitikimą su Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ ir Raseinių rajono 

kaimo bendruomenėmis; 

• susitikimą su Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir Mažeikių rajono bendruomenėmis;  

• susitikimą - konsultaciją su Telšių rajono VVG vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo klausimais. 

2013 m. 

• Šiaulių apskrityje veikiančių VVG, Raseinių bei Mažeikių rajonų VVG 

konferenciją ,,LEADER metodo įgyvendinimo ypatumai ir ateities perspektyvos“. 

Susitikimo metu susirinkusios VVG aptarė ne tik strategijos įgyvendinimo klausimus, 

bet ir sprendė iškilusias problemas, apžiūrėjo įgyvendintus vietos projektus, pasidalino 

gerąja patirtimi. 

2014m. 

• susitikimą su Kelmės rajono VVG ir jos pareiškėjais; 

• susitikimą su Trakų krašto VVG ir Trakų krašto VVG įgyvendintų projektų 

pareiškėjais;  

• dalykinę išvyką ir susitikimą su Kėdainių r.VVG, kurio metu buvo pasidalinta 

gerąja patirtimi strategijos įgyvendinimo klausimais. 

2015 m.  

• susitikimą su Marijampolės r. VVG ir Vilkaviškio r. VVG pareiškėjais. Susitikimo 

tikslas – susipažinti su kitų kaimo bendruomenių darbais, įgyvendintais projektais ir 
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pasidalinti gerąją patirtimi. 

Bendradarbiaujant su užsienio VVG. Akmenės r. VVG per 2011-2015 m. 

laikotarpį taip pat bendradarbiavo su kitomis užsienio VVG, vyko į 12 dalykinių 

susitikimų bei įgyvendino taptautinį projektą. 2013 m. tarptautinis bendradarbiavimo 

projektas „Vietos veiklos grupių partnerystė ir bendradarbiavimas, organizuojant bendrus 

renginius, pristatant visuomenei tradicines šventes ir amatininkų patirtį“ įgyvendintas su 

vietos veiklos grupe „Pakruojo rajono partnerystė“ ir Latvijos vietos veiklos grupe 

„Dobeles rajona lauku partneriba” (šiame projekte Akmenės r. VVG buvo partneriu).  

Akmenės r. VVG inicijavo 9 dalykinius tarptautinius susitikimus: 

• 2011 m. tarptautinį seminarą - dalykinę kelionę Čekijoje, Austrijoje ir Vengrijoje. 

Dalykinės kelionės metu dalyvauta tarptautiniame renginyje ,,Europos LEADER ir 

kaimo plėtros dienos Vengrijoje“.   

• 2012 m. Akmenės r. VVG vyko į dalykinius susitikimus Graikijoje susipažinti su 

Dodekanisa regiono plėtros agentūros patirtimi. 

• 2012 m. Akmenės r. VVG inicijavo susitikimą Prancūzijoje su Lotaringijos regiono 

,,Leader“ programą įgyvendinančiomis institucijomis.  

• 2014 m. inicijavo susitikimą su Italijos Veneto ir Emilijos- Romanijos regionų 

VVG.  

• 2015 m. Akmenės r. VVG inicijavo susitikimus su Latvijoje Kekavos VVG, Estijos 

Harju apskrities VVG ir  Suomijos Espoo savivaldybės VVG atstovais.  

Visų susitikimų metu aptartos bendradarbiavimo galimybės, pasidalinta gerąja 

patirtimi, aplankyti įgyvendinti projektai iš ,,Leader“ programos lėšų.  

Akmenės r. VVG dalyviu buvo 4 dalykiniuose tarptautiniuose susitikimuose: 

• 2012 m. Akmenės r. VVG vyko į tarptautinę konferenciją Slovakijoje „Partnerystės 

stiprinimas įgyvendinant Lietuvos ir Slovakijos kaimo plėtros strategijas“. 

• 2012 m. Akmenės r. VVG dalyvavo pirmojoje Europos vietinių produktų mugėje 

Prancūzijoje. 

• 2013 m. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Birštone ,,Sumanūs sprendimai 

kaimo jaunimui“, kuri buvo skirta kaimo jaunimo situacijos gerinimui aptarti, 

didinti jaunimo integravimosi į visuomenės gyvenimą galimybes. 

• 2014 m. Kauno r. VVG organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Leader 

programos tarptautinio bendradarbiavimo patirtis ir perspektyvos“, kurioje 

dalyvavo Lenkijos ir Čekijos VVG. 

 

8.6.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Bendradarbiavimas – svarbi ne tik LEADER programos dalis kaimo vietovėse, bet ir 

Akmenės r. VVG VPS dalis. Bendradarbiavimas turi vykti ne tik vietos lygmeniu ar tarp 

tos pačios šalies vietovių, bet ir tarp kelių ES šalių. Šio veiksnio svarbą sudaro patirties 

dalijimasis įgyvendinant projektus, santykių užmezgimas ir naujų idėjų ieškojimas, 

atskleidžiant konkrečios vietovės ypatumus. 

Akmenės r. VVG, laikantis tinklaveikos ir bendradarbiavimo principo, sudarė 

Akmenės r. VVG bendradarbiavimo komitetą (toliau – Komitetas) iš VVG narių, kuris 

atsakingas už šio principo įgyvendinimą 2015-2023 m. laikotarpyje. Komitetas skatins 

bendradarbiavimą ne tik tarp vietos sektorių, t.y. verslo, NVO ir vietos valdžios, bet ir su 

kitų regionų organizacijomis, tokiu būdu ieškant naujų idėjų ir skatinant gerosios patirties 

dalijimąsi. Komiteto pagrindinės funkcijos yra analizuoti bendradarbiavimo galimybes su 

kitomis Lietuvos ir užsienio VVG, teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl bendradarbiavimą 

skatinančių projektų turinio. Komitetas inicijuos susitikimus su kitomis Lietuvos ir 

užsienio VVG ir jose veikiančiomis organizacijomis. 
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VVG tinkle. Akmenės r. VVG rengs susitikimus - konferencijas su Šiaulių 

apskrityje veikiančiomis VVG. Šių susitikimų metu bus išsakomos ir protokoluojamos 

kiekvienos dalyvaujančios VVG problemos bei galimi šių problemų sprendimo būdai. Šie 

siūlymai bei problemos bus teikiamos Lietuvos VVG tinklui. Taip pat Akmenės r. VVG 

skatins, jos teritorijoje veikiančias, NVO dalyvauti VVG tinklo rengiamuose renginiuose, 

mugėse, konferencijose susijusiuose su bendruomenine veikla. 

Lietuvos VVG. Akmenės r. VVG vykdydama bei plėtodama bendradarbiavimą su 

Lietuvos VVG ieškos projekto partnerių bei konferencijų dalyvių, kurių VPS prioritetai ir 

tikslai bus oriantuoti į tas pačias vietos plėtros kryptis. 2015-2023 m. laikotarpyje 

Akmenės r. VVG didžiąją dalį VPS lėšų skirs ekonominės veiklos skatinimui, todėl bus 

inicijuojami dalykiniai susitikimai su bendruomeninį verslą plėtojančiomis 

organizacijomis. Susitikimų metu bus aptariamos bendradarbiavimo galimybės sudarant 

sąlygas į bendrą projektinę veiklą įtraukti socialinius, verslo ir vietos valdžios atstovus. 

Kadangi šiuo metu Lietuvos VVG 2015-2023 m. strategijos dar nėra viešai skelbiamos, 

numatyti konkrečias VVG su kuriomis bendradarbiausime ir kurių VPS tikslai ir 

priemonės yra artimiausios Akmenės r. VVG VPS, nėra galimybės.  

Atliekant Akmenės r. VVG teritorijos analizę buvo nustatyta, kad nepakankamai yra 

išnaudojama turima unikali geologinių objektų įvairovė, per mažai dėmesio skiriama 

rajono turizmo populiarinimui. Akmenės r. VVG planuoja įgyvendinti bendrą projektą su 

Pakruojo rajono partnerystės VVG, skirtą krašto savitumui ir patrauklumui didinti, 

turizmui plėtoti, vietos unikaliems gamtiniams ištekliams populiarinti  Šis projektas bus 

inicijuotas Pakruojo partnerystės rajono VVG. 

Užsienio VVG. Akmenės r. VVG bendradarbiavimo komitetas teiks pasiūlymus 

VVG valdybai dėl bendradarbiavimo projektų galimybių. Numatoma, kad Akmenės r. 

VVG inicijuos dalykinius susitikimus su užsienio VVG atstovais, organizacijomis 

turinčiomis patirties viešojo sektoriaus verslumo srityje, tokiu būdu ieškant inovatyvių 

projektinių idėjų. Tokių susitikimų metu bendradarbiavimo ryšiai galėtų užsimegsti ne tik 

tarp VVG, bet ir tarp kitų institucijų ir (arba) organizacijų (verslininkų, savivaldybių, 

jaunimo organizacijų, meno kolektyvų ir pan.).  

Akmenės r. VVG siekdama dalintis įgyta patirtimi ir informacija, įgyvendinant 

LEADER programą, inicijuos dalykinius susitikimus, konferencijas, bendrų, inovatyvių 

projektų įgyvendinimą, kurie skatins socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę 

plėtrą kaimo vietovėse, turizmo vystymą.  

 

8.7. Vietos finansavimo ir valdymo principas: 

8.7.1. Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Kaimo plėtros paramos teikimas turi būti subalansuotas įvairiais požiūriais. Svarbu 

rasti VPS optimalius sprendimus, kuriais būtų galima reguliuoti finansinės paramos 

paklausą ir pasiūlą. Įvairi ir veiksminga parama smulkių bei novatoriškų projektų 

rengėjams didina paramos poreikį ir užtikrina jos efektyvumą. Vietos finansavimas, kuris 

peržengia subsidijavimo ribas, tampa svarbia priemone, lemiančia naujas kaimo plėtros 

dalyvių sąsajas ir suartinančias vietos gyventojus su pagrindinėmis valdžios institucijomis.  

Akmenės r. VVG ieškodama naujų iniciatyvų ėmėsi keletos skirtingų veiksmų: 

gyventojų poreikių tyrimo, fokusuotų grupių susitikimų skirtingose seniūnijose su 

skirtingų sričių atstovais, susitikimų su skirtingų sektorių atstovais.  

Akmenės r. VVG siekdama parengti subalansuotą VPS, atliko gyventojų poreikių 

tyrimo analizę. 48 proc. respondentų nurodė, kad jų bendruomenė turėtų dalyvauti  2014 -

2020 metų finansavimo periode ir imtis iniciatyvos kuriant bendruomeninį verslą, 29 proc. 

apklaustųjų abejoja tokio verslo kūrimu. Daugiau nei 50 proc. respondentų mano, kad 
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bendruomenės neorganizuoja verslo, nes neturi kapitalo ūkinei veiklai vykdyti. Taip pat 

bendruomeninės organizacijos yra per silpnos organizaciniu požiūriu, trūksta žinių ir 

paslaugų teikimo organizavimo patirties. 27 proc. respondentų nurodė, kad trūksta 

palaikymo iš šalies, niekas iš valdžios ir verslo atstovų su bendruomene apie tai nekalba.  

Šie tyrimo rezultatai parodė, jog yra būtinas NVO nuolatinis paskatinimas, ugdomas 

jų pasitikėjimas savo jėgomis, stiprinami ryšiai tarp skirtingų sektorių. Fokusuotų grupių 

susitikimuose su NVO sektoriaus atstovais buvo gvildenamos jų socialinio bei 

bendruomeninio verslo idėjos, įsivertinamas turimas potencialas, planuojamas 

preliminarus busimų projektų biudžetas, bei svarstomos finansavimo šaltinių galimybės. 

Susitikimų metu VVG darbuotojai ir nariai betarpiškai, kantriai ir nuosekliai bendravo su 

vietos gyventojais, organizacijomis ir jų nariais, skatindami juos išsakyti savo poreikius ir 

pasiūlymus. Susitikimų dalyviai buvo motyvuojami įvardijant visapusišką naudą, kuriant 

ateities veiklą. Visų pirma motyvuota žinių nauda, galimybe mokytis ir įgyti naujų įgūdžių, 

dalyvaujant būsimuose projektuose. Ne mažiau motyvuojama buvo socialine nauda, 

įtrauktimi ir vietos gyvenimo aktyvinimu, psichologine nauda (bendravimu, saviraiška), 

gerbūvio nauda (aplinkos gražinimu, tvarkymu), o svarbiausia – ekonominė nauda, tai 

pajamų kūrimas ar taupymo galimybių sudarymas. Gautas pajamas galima naudoti visos 

bendruomenės socialinėms, gyvenvietės gerbūvio ar kultūrinėms veikloms skatinti, 

projekto rezultatų tvarumui ar projektų metu įsigytų įrengimų ir technikos priežiūrai 

užtikrinti. 

Diskutuojant su kaimo bendruomenių atstovais apie jų galimas verslo idėjas 

paaiškėjo, kad yra keletas idėjų, kurioms įgyvendinti nebūtina didelė paramos suma. Šioms 

bendruomenėms Akmenės r. VVG pasiūlė dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos paskelbtuose konkursuose, taip pat kreiptis paramos į Lietuvos Respublikos 

Žemės ūkio ministeriją pagal priemonę ,,Parama kaimo bendruomenėms“. Pagal pastarąją 

priemonę buvo finansuotas vienas Akmenės r. kaimo bendruomenės projektas, kurio metu 

įsigyta įranga ledų gamybai. Kadangi tai bus pirmasis bendruomeninis verslas rajone, 

manoma, kad šis pavyzdys paskatins ir kitas kaimo bendruomenes aktyviau dalyvauti 

verslo aplinkos kūrime.  

Kaip buvo kuriami ir stiprinami ryšiai tarp skirtingų vietos plėtros veikėjų, 

siekiant realių VVG atstovaujamos teritorijos plėtros rezultatų. Akmenės r. VVG 

siekdama suderinti savarankiškus atskirų sektorių požiūrius ir suderinti bei koordinuoti jų 

bendrą veiklą, skatino partnerystę tarp NVO, vietos verslo ir vietos valdžios sektorių 

atstovų. Kuriant ir stiprinant ryšius tarp skirtingų VVG teritorijos vietos veikėjų bei 

suvienijant turimus išteklius, sprendžiamos problemos daug lengviau ir pasiekiami 

efektyvesni rezultatai. Žemiau pateikiama lentelė, kurioje įvardinti skirtingi ryšių tarp 

vietos veikėjų stiprinimo būdai, kurie buvo nustatyti ir išgryninti rengiant bendrus 

skirtingų sektorių susitikimus ir atlikus situacijos analizę. 

 

21 lentelė. Ryšių tarp vietos veikėjų stiprinimo būdai  

 
Vietos veikėjų 

partnerystės 

formos 

Būdas kurti ir stiprinti ryšius 
VVG teritorijos plėtros 

rezultatai 

NVO + NVO 

 

Rengiant VPS surengti bendri NVO susitikimai, kurių 

metu nustatytos NVO problemos ir poreikiai, aptarti 

įvairūs problemų sprendimo būdai, įvardinti galimi 

bendri projektai, suvienijantys turimus išteklius.  

NVO palankus verslo 

aplinkos kūrimas, kuris 

skatina gyventojų 

verslumą, darbo vietų 

kūrimą, socialinės 

atskirties mažinimą. Taip 

pat kaimo gyventojų 

užimtumo didinimo 

NVO+ verslo 

atstovai 

 

Bendrų susitikimų metu išsakant problemas bei 

poreikius, rasti galimi bendri problemų spendimo 

būdai. NVO turi idėjų, tačiau neturi pradinio kapitalo. 

Aptartos verslininkų prisidėjimo prie NVO projektų 
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galimybės, pasidalinant finansavimo atsakomybę. 

Taip pat pasiūlyta, jog verslo sektoriaus atstovai gali 

tapti viešojo sektoriaus verslo mentoriais.  

skatinimas, vietos išteklių 

panaudojimas, 

ekonominės veiklos 

įvairinimas plečiant 

paslaugų bei produktų 

pasiūlą, taip paskatinti 

VVG teritorijos pasiūlą ir 

paklausą. 

NVO + vietos 

valdžia 

Susitikimų metu išgrynintos galimos bendros 

projektinės idėjos apjungiančios NVO ir savivaldybės 

įstaigas.   

NVO + 

teritorinė darbo 

birža 

Rengiant VPS, kaip vienu iš socialiniu VVG ir NVO 

partneriu įvardinta Teritorinė darbo birža, kuri galėtų 

rengti informacinius renginius, skirtus NVO. Šių 

renginių metu būtų supažindinama su darbo biržos 

inicijuojamomis programomis, kurių dėka dalinai yra 

subsidijuojamas naujai sukurtų darbo vietų darbo 

užmokestis.     

Verslo atstovai + 

teritorinė darbo 

birža 

Rengiant VPS, kaip vienu iš socialiniu VVG ir verslo 

sektoriaus įmonių  partneriu įvardinta Teritorinė darbo 

birža, kuri galėtų rengti informacinius renginius, 

skirtus vietos verslininkams. Šių renginių metu būtų 

supažindinama su darbo biržos inicijuojamomis 

programomis, kurių dėka dalinai yra subsidijuojamas 

naujai sukurtų darbo vietų darbo užmokestis.     

Efektyvesnis smulkiojo 

verslo iniciatyvų kūrimąsis 

ir plėtra kaime, sukuriant 

naujas darbo vietas ir 

veiklas bei papildomus 

pajamų šaltinius. 

Verslo atsovai + 

verslo atstovai 

Organizuojant susitikimą su verslo atstovais, buvo 

sudaromos sąlygos ieškoti bendrų (kooperuotų) 

projektinių galimybių, kapitalo suvienijimui. Taip pat 

pagalba besikuriančiam verslui, skatinama gerosios 

patirties sklaida. 

Verslo atstovai + 

vietos valdžia 

Susitikimų metu buvo diskutuojama apie 

bendradarbiavimo galimybes, verslo atstovų teigimu, 

turėtų būti suformuota savivaldybės palankesnė 

paramos verslui sistema, savivaldybės turto ilgalaikė 

nuoma privačiam verslui, mokesčių lengvatos, 

smulkiojo verslo konsultavimo stiprinimas.  

 

Akmenės r. VVG rengdama VPS išanalizavo VVG teritorijos gyventojų poreikius, 

atliko situacijos analizę, kurių metu išryškėjo prioritetinės VPS kryptys į kurias turėtų būti 

nukreipiama didžioji dalis paramos lėšų. VVG valdyba svarstydama gautus rezultatus, 

atsižvelgdama į ekonominę situaciją, nusprendė 75 proc. VPS vietos projektams skirtos 

paramos lėšų skirti ekonominės veiklos kaimo vietovėse skatinimui.  

 

8.7.2. Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Vietos finansavimo mechanizmų paieška ir kūrimas. Finansinių mechanizmų 

kūrimas vietos lygmeniu ir alternatyvūs finansiniai sprendimai bendrąja prasme dažnai 

priklauso nuo naujų partnerystės formų ir bendrų įsipareigojimų tarp vietos veikėjų. 

Akmenės r. VVG prieš paskelbiant kvietimus paraiškoms rinkti skelbs laikotarpį, per kurį 

potencialūs pareiškėjai galės kreiptis ir pateikti savo projektines idėjas. Šiuo laikotarpiu 

bus išsiaiškinama, koks yra lėšų poreikis projektui įgyvendinti, ar šio projekto 

įgyvendinimui pakanka VVG skiriamos paramos lėšų sumos.  Jei vietos projektas yra 

tinkamas, tačiau iškyla kliūčių dėl finansavimo, jam įgyvendinti nepakanka VVG 

skiriamos paramos, bus bandoma pasitelkti kitus finansavimo šaltinius. Bus kreipiamasi į 

Akmenės r. savivaldybės administraciją dėl galimybės prisidėti piniginėmis lėšomis ar 

ieškomas projekto partneris, kuris galėtų prisidėti prie šios idėjos įgyvendinimo savo 

kapitalu.   

Akmenės r. VVG teriorijoje sudarytos palankios sąlygos versliui pradėti arba 

plėtoti. VVG kartu su kitomis institucijomis siūlo patrauklų verslo finansavimo 

mechanizmą, kurio metu verslininkai gali gauti paramą iš Akmenės r. veikiančių 



70 

 

institucijų. Šį mechanizmą sudaro Akmenės r. VVG parama, Akmenės r. Kredito unijos 

,,Tikroji viltis“ sudarytos palankios sąlygos gauti paskolą, Teritorinės darbo biržos 

siūlomos darbo užmokesčio subsidijavimo programos, sukuriant naujas darbo vietas, taip 

pat Akmenės r. savivaldybės administracijos teikiama parama bei lengvatos veikiančioms 

arba naujai įsteigtoms įmonėms bei fiziniams asmenims.  Akmenės r. VVG 

įgyvendindama 2007-2013 m. VPS šį modelį jau taikė. Manoma, jog jis praktikoje 

pasiteisino, kadangi iš viso Akmenės r. VVG skyrė finansavimą 25 verslo projektams.  

Akmenės r. VVG ir toliau savo iniciatyva rengs susitikimus su šių institucijų atstovais, 

siekiant pareiškėjams pateikti patrauklias verslo kūrimo sąlygas. Taip pat Akmenės r. 

VVG koordinuos, kad projekto išlaidoms nebūtų skirtas dvigubas finansavimas.  

Akmenės r. VVG rengs mokymus potencialiems pareiškėjams, kurių metu jie įgys ne 

tik naujų žinių, gebėjimų, tačiau bus sudarytos sąlygos pasidalinti savo idėjomis bei 

susirasti projektų partnerius, kurie finansiškai arba savo kapitalu prisidėtų prie projekto 

įgyvendinimo. Taip pat Akmenės r. VVG inicijuos dalykinius susitikimus su kitų VVG 

teritorijoje veikiančiomis organizacijomis.   

Bus skatinamos bendros iniciatyvos, kurių finansavimo šaltiniai būtų iš skirtingų 

institucijų, apjungiant partnerių ir projekto vykdytojų veiklas bendro rezultato siekimui, 

bei sprendžiant bendras, skirtingiems sektoriams kylančias problemas. Įvairių sektorių 

bendradarbiavimas padeda įveikti atskirų kaimo vietovių atskirtį. Bus skatinami projektai, 

kurių metu bendradarbiaujančių sektorių ne tik tikslai ir uždaviniai būtų bendri, bet ir 

veikla būtų bendra arba papildanti viena kitą.  

Bendradarbiaujant su Akmenės rajone veikiančiomis institucijomis ir kuriant 

bendrus vietos finansavimo mechanizmus, Akmenės r. VVG užtikrins efektyvesnį VPS 

tikslų pasiekimą.  

 

Horizontalieji principai ir prioritetai: 

8.8. Jaunimas: 

8.8.1. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

 

2015 - 2023 m. VVG vietos plėtros strategijoje jaunimui skiriamas ypatingas 

dėmesys tiek siekiant užtikrinti didesnę jaunimo įtrauktį į kaimo plėtros procesus, tiek 

vertinant reikalavimus pareiškėjams, tiek nustatant strategijos prioritetus ir veiklos sritis. 

Veiksmai, kuriais buvo įtraukti jauni asmenys į VPS rengimo procesą: 

➢ Jaunimo iki 29 m. anketinė apklausa internetu. Siekiant išsiaiškinti jaunų žmonių 

užimtumo situaciją kaime ir jų poreikius, Akmenės r. vietos veiklos grupė atliko 

jaunimo apklausą. Klausimynas buvo publikuojamas www.manoapklausa.lt 

internetinėje svetainėje. Internetinio puslapio nuoroda, kurioje pateikiama anketa buvo 

platinama siunčiant elektroniniu paštu VVG teritorijoje priklausančių seniūnijų, 

mokyklų, ir nevyriausybinių organizacijų atstovams. Šios jaunimo apklausos tikslas - 

išsiaiškinti jaunimo užimtumo kaime situaciją, įvertinti jaunimo dalyvavimą kaimo 

viešajame gyvenime, užimtumo kaime sąlygas, sužinoti priežastis, kurios paskatintų iš 

rajono išvykusius jaunuolius grįžti gyventi į Akmenės rajoną. Iš viso buvo apklausti 

154 respondentai iki 29 metų.  

➢ Gyventojų poreikių tyrimas - anketinė apklausa (anketoje išskirtas respondentų 

amžius iki 30 m. ir nuo 31 iki 40 m.). Tiriant gyventojų poreikius anketine apklausa 

buvo išskirtos respondentų amžiaus kategorijos, kurios leido įvertinti jaunų asmenų 

atsakymus bei požiūrį į bendruomeninį verslą, jaunimo užimtumo sąlygas ir nustatyti 

pagrindinius poreikius.  

➢ Verslininkų ir ūkininkų poreikių tyrimas – anketinė apklausa, kurioje respondentai 

taip pat sugrupuoti pagal amžiaus kategorijas leido įvertinti respondentų, jaunųjų 

http://www.manoapklausa.lt/
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verslininkų nuo 18-31 metų bei nuo 31 - 40 m. atsakymus.  

➢ Susitikimas – diskusija su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi bei 

jaunimo organizacijų sąjungos atstovais. Siekiant papildyti surinktą informaciją ir 

susisteminti VVG teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų poreikius ir lūkesčius, 

Akmenės r. VVG atstovai surengė susitikimą su Akmenės r. savivaldybės jaunimo 

reikalų koordinatore, rajono jaunimo organizacijų sąjungos ,,Jaunimo apskritasis 

stalas“ (toliau - JAS) ir sporto organizacijų atstovais. Susitikimo metu buvo aptartos 

opiausios VVG teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų ir jaunuolių problemos, 

aptariamos galimos VPS plėtros kryptys, padėsiančios tas problemas išspręsti arba jas 

sumažinti. Šio susitikimo metu pagrindinėmis problemomis jaunimas įvardino, 

specializuotų jaunimo erdvių, kur jie galėtų vykdyti įvairias veiklas, nebūvimas, mažai 

galimybių įsidarbinti pagal specialybę, jaunimo vykdomų,,minkštųjų“ projektų 

trūkumas.    

➢  Susitikimas – diskusija su rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (SJRT). 

Kadangi ši taryba yra sudaryta iš vietos valdžios ir NVO atstovų, bei savo veikla 

apima Akmenės r. VVG teritoriją, šio susitikimo tikslas buvo aptarti kaimo vietovėse 

gyvenančio jaunimo didesnio įtraukimo į visuomeninę veiklą perspektyvas. Diskusijos 

metu SJRT atstovai pasiūlė jaunimo aktyvinimo veiklas, kurios būtų priimtinos 

jaunimui, taip pat pateikė galimus projektų atrankos kriterijus (apimančius jaunimo 

įtrauktį ir skatinančius jaunimo užimtumą kaime) už kuriuos galėtų būti suteikiami 

papildomi balai projektų vertinimo metu. Į šiuos siūlymus, VVG valdyba, tvirtindama 

2015-2023 m. VPS, atsižvelgė. 

Šie įgyvendinti jaunimo įtraukimo veiksmai į VPS rengimo procesą leido tinkamai 

įvertinti jaunimo poreikius ir numatyti VPS priemones, kurios prisidėtų prie šių poreikių 

tenkinimo. Žemiau pateikiama lentelė, kurioje nurodomi tie VPS prioritetai ir priemonės, 

kurie turi sąsajas su jaunimo situacijos ir poreikių analize.  

 

22 lentelė. VPS prioritetų ir priemonių sąsaja su jaunimo situacijos analize 

 

Nr. PRIORITETAI IR PRIEMONĖS 
SĄSAJA SU JAUNIMO SITUACIJOS 

ANALIZE IR POREIKIAIS 

1. I PRIORITETAS: Ekonominės veiklos 

skatinimas kaimo vietovės 

Vykdant jaunimo apklausą, jaunuolių iki 29 

m. buvo klausiama kokios priežastys paskatintų 

juos grįžti į Akmenės rajoną gyventi. Net 103 

respondentai nurodė, kad grįžtų į Akmenės r. 

esant galimybei pasirinkti darbo vietą ir 73  

respondentai nurodė, kad  grįžtų gyventi į kaimą, 

jeigu būtų palankios sąlygos kurti verslą.138 

Susitikimo su jaunimo atstovais metu, jaunuoliai 

nurodė, kad mokslus baigusių jaunuolių 

problema – įsidarbinimo sąlygų nebūvimas.139 

Šio prioriteto tikslas – skatinti verslo kūrimąsi ir 

plėtrą kaime, sudarys palankesnes sąlygas 

jaunimui įsidarbinti arba pradėti savo nuosavą 

verslą. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, buvo 

nustatyti projektų atrankos kriterijai, projektų 

vertinimo metu suteikiantys papildomų balų. 

Vienas jų – papildomi balai projektui bus 

suteikiami jeigu pareiškėjas įdarbins jaunus 

1.1.   PRIEMONĖ: Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra 

1.2.  PRIEMONĖ:  

Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra  

                                                 
138 Šaltinis: Akmenės r. vietos veiklos grupės teritorijos situacijos ir kaimo gyventojų poreikių tyrimas.  
139 Šaltinis: 2015-04-16 susitikimo su Akmenės r. savivaldybės jaunimo, sporto, socialinės srities specialistais 

protokolas. 
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asmenis. Manoma, jog šis kriterijus paskatins 

verslininkus priimant darbuotojus, prioritetą 

teikti jauniems asmenims.   

2.  II PRIORITETAS: Viešosios 

infrastruktūros pritaikymas gyventojų 

poreikiams 

Jaunimo apklausos metu 93 respondentai (t.y. 

60 proc. apklaustųjų)  nurodė, kad juos grįžti į 

Akmenės r. paskatintų atnaujinta infrastruktūra, 

geri keliai, apšvietimas, vandentiekis, 

kanalizacija, sutvarkytos viešosios erdvės. 

Fokusuotų grupių susitikimo su jaunimu metu 

buvo akcentuojama viešųjų erdvių sutvarkymo 

svarba. 2015-2023 m. Akmenės r. VVG VPS 

viešosios infrastruktūros sutvarkymas lieka viena 

iš strateginių gyvenamosios aplinkos gerinimo 

prioritetinių sričių.   

2.1. 

 

PRIEMONĖ:  Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse 

 

3. III PRIORITETAS: Kaimo gyventojų 

aktyvinimas 

Jaunimo atstovų teigimu, VPS dėka turėtų 

būti organizuojamos ,,minkštosios“ veiklos, 

renginiai, mokymai, kurie skatintų jaunimo 

užimtumą kaime. Jaunimo apklausos 

duomenimis 54,55 proc. respondentų nedalyvauja 

kaimo viešajame gyvenime ir net 85,06 proc. 

respondentų netenkina dabartinė jaunimo 

užimtumo situacija Akmenės r. kaimiškosiose 

vietovėse. Šiuo prioritetu siekama sudaryti 

palankesnes sąlygas bendruomeniškumo 

ugdymui, gerosios patirties sklaidai, laisvalaikio 

užimtumo gerinimui, besimokančios 

bendruomenės kūrimuisi. Daug dėmesio 

numatoma skirti vaikų ir jaunimo verslumo 

įgūdžių ugdymui, praktikos sistemos stiprinimui 

ir skatinimui dalyvauti ugdymo procese. Šių 

veiklų vienas iš tikslų – paskatinti lyderių 

atsiradimą kaimo vietovėse. 

3.1.  PRIEMONĖ; Bendruomeniškumo 

skatinimas 

3.2. PRIEMONĖ: Kaimo gyventojų  švietimas 

 

PRIEMONĖ: Jaunimo verslumo ugdymas 

➢ Jaunimo įtrauktis rengiant VPS socialinės, ekonominės ir aplinkos situaciją ir 

SSGG analizę. Atlikta jaunimo internetinė apklausa padėjo įvertinti VVG teritorijos 

socialinės, ekonominės ir aplinkos analizės atitikimą poreikiams išsakytiems šio 

tyrimo metu, jaunus žmones suskirstant pagal amžiaus grupes (asmenis iki 30 m. ir 

nuo 31 m. iki 40 m.). Rengiant VPS socialinės, ekonominės ir aplinkos situaciją ir 

SSGG analizę, stiprybėse ir silpnybėse įvardinti teiginiai yra suformuoti pagal 

jaunimo įvardintas problemas-silpnybes (SSGG analizė silpnybė 3.2.5) vykusių 

susitikimų metu jaunimo atstovais (Protokolas Nr. 15/8). 

 

8.8.2. VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

Organizuojant VVG valdymo organo darbą. VVG valdyboje iš 11 asmenų - 3 

asmenys yra iki 29 metų ir 3 asmenys iki 40 metų. Tai reiškia, kad daugiau negu pusė 

VVG valdybos narių yra jauni asmenys. Be to Akmenės r. VVG valdyboje yra po vieną 

jauną asmenį iš kiekvieno skirtingo sektoriaus: vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių 

organizacijų. Tokiu būdų užtikrinamas jaunimo interesų atstovavimas visuose trijuose 

skirtinguose sektoriuose.  

Organizuojant VVG veiklą. LR Žemės ūkio ministerijos rekomendavimu, 

įgyvendinant VPS turi būti vystomas glaudus bendradarbiavimas su regioninėmis jaunimo 

organizacijomis. Akmenės r. VVG nariu yra rajono jaunimo organizacijų sąjunga 

,,Jaunimo apskritasis stalas“, kuri vienija VVG teritorijoje veikiančias jaunimo 

organizacijas, tokiu būdu užtikrinamas platus jaunimo organizacijų atstovavimas VVG 

veikloje. Net 11 NVO, kurios būdamos Akmenės r. VVG nariais, savo organizacijas VVG 



73 

 

veikloje atstovauti delegavo jaunus asmenis iki 40 m. Akmenės r. VVG administracijos 

vadovė ir du VVG nariai yra buvę Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 

nariai, todėl jiems yra žinomos rajono jaunimo politikos įgyveninimo aktualijos. Siekiant 

užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant kaimo jaunimo politikos klausimus, 

Akmenės r. VVG valdyba įkūrė VVG kaimo jaunimo reikalų komitetą. Šio komiteto 

nariais gali būti VVG nariai iki 40 m. bei NVO deleguoi jauni asmenys iki 29 metų. Šio 

komiteto tikslas yra stiprinti bendradarbiavimo ryšius, didinti jaunimo įtrauktį į kaimo 

vietovių visuomeninį gyvenimą, vykdyti veiklos viešinimą jaunimui priimtinais būdais, 

inicijuoti projektines veiklas, į kurias būtų įtraukiamas jaunimas.  

Kviečiant teikti ir atrenkant projektų paraiškas. Vykdant privataus verslo 

projektų atranką, bus nustatyti šie vietos projektų atrankos kriterijai už kuriuos bus 

skiriami papildomi balai jeigu: 

1) projekto vykdytojas yra asmuo iki 29 m. 

2) projekto vykdytojas yra asmuo iki 40 m. 

3) projekto įgyvendinimo metu bus įdarbintas asmuo iki 29 m. 

Išskiriant pareiškėjus iki 40 m., suteikiant jiems prioritetą, daroma prielaida, kad 

tokiu būdu bus skatinamas vidinis jaunų kaimo gyventojų verslumas, ugdomas 

pasirengimas rizikuoti, investuojant ne tik savo privačias lėšas, bet ir įsisavinant ES lėšas, 

ugdomas jų strateginis mastymas, polinkis į naujoves.  

Atrenkant NVO vietos projektus bus skiriama papildomai balų, jeigu:  

1) vietos projekto pareiškėjo valdymo organo sudėtyje yra bent vienas asmuo iki 29 

metų. Rajono kaimo bendruomenių veikla tampa vis labiau matoma, jų plėtros galimybės 

pradedamos aprašyti ir rajono strateginiuose dokumentuose. Todėl tos kaimo 

bendruomenės, kurios pasyviai įtraukia jaunus asmenis į savo veiklą, rizikuoja 

prioritetine tvarka būti atmestos, svarstant paramos lėšų paskirstymo klausimus. 

2) Į nemokamo savanoriško darbo veiklas įtraukiami asmenys nuo 16 m. iki 29 m.  

3) Į nemokamo savanoriško darbo veiklas įtraukiami asmenys nuo 30 m. iki 40 m. 

Jauni kaimo gyventojai gana pasyviai dalyvauja projektuose, inicijuotuose kaimo 

bendruomenių, todėl tikslinga labiau skatinti įtraukti jaunus kaimo gyventojus į 

bendruomeninę veiklą, ugdyti bendruomenių įgūdžius dirbti su jaunimu.   

Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus bus naudojamos jaunimui priimtinos 

viešinimo priemonės ir kanalai, ne tik per vietinę spaudą, bet ir neatsisakant kitų, spaudai 

alternatyvių informavimo šaltinių. Akmenės r. VVG yra susikūrusi savo ,facebook“ 

paskyrą. Jaunų kaimo gyventojų kreipimasis paramos ateityje yra reikšmingas paramos 

įsisavinimo potencialas, todėl, jam išlaikyti bei paskatinti būtina užtikrinant tikslingą 

informacijos bei gerosios praktikos pavyzdžių sklaidą. 

VPS įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti bus sudaryta VPS įgyvendinimo priežiūros 

komisija, į kurios sudėtį bus įtrauktas jaunas asmuo iki 40 m.  

Jaunimo įtraukimas į aktyvinimo veiklas. Planuojama kviesti jaunimo 

organizacijų atstovus atskiru, kiekvienai jaunimo NVO, skirtu kvietimu, į visus Akmenės 

r. VVG organizuojamus aktyvinimo renginius: konferencijas, mokymus, 

išvažiuojamuosius renginius. Prieš paskelbiant Kvietimą paraiškų rinkimui bus 

organizuojami informaciniai renginiai. Planuojama daryti atskirus informacinius renginius, 

kurie būtų skirti jaunimo organizacijoms. Šių renginių metu jaunimo NVO bus 

supažindinamos su paraiškoms keliamais reikalavimais, bus išklausomos jų projektinės 

idėjos. Organizuojant tokio pobūdžio susitikimus bus sudarytos sąlygos NVO susipažinti 

su vieni kitų idėjomis, kurias apjungiant būtų galima įgyvendinti bendrą projektinę veiklą. 

Nustačius galimas jaunimo NVO projektines idėjas, Akmenės r. VVG organizuos gerosios 

patirties sklaidos išvykas pas kitų Lietuvos VVG organizacijas, kurios jau buvo 

įgyvendinusios panašaus pobūdžio projektus.  
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Patvirtinus paramos skyrimą ne pelno vietos projektams, projektų vykdytojai bus 

informuoti apie jų teritorijoje veikiančias jaunimo organizacijas, kurios galėtų prisidėti 

savanorišku darbu prie projekto įgyvendinimo veiklų. Tokiu būdu skatinamas didesnis 

jaunuolių bendruomeniškumo jausmas, savanorystė, sudaromos sąlygos jauniems 

asmenims įgyti projektinės veiklos patirties (pvz. jaunuoliai galėtų būti atsakingi už 

renginių, mokymų rengimo organizacinius klausimus, prisidėti nemokamu savanorišku 

darbu, būti atsakingi už NVO veiklos viešinimą). 

8.9. Kultūra: 

8.9.1. VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS: 

 

Kultūros skatinimo prioritetas Akmenės r. VPS įgyvendinamas siekiant dviejų tikslų: 

užtikrinti kultūros prieinamumą, įvairovę ir sklaidą bei plėtoti aukštesnės kokybės 

paslaugas ir viešąją infrastruktūrą, kuri būtų pritaikyta kultūrinei veiklai kaimo vietovėse. 

Šiuo tikslu siekiama sudaryti sąlygas kaimo žmogui stiprinti gebėjimus suvokti 

vykstančius procesus, pažinti savo tapatybę, supančią šiuolaikinę aplinką, jos įvairovę, 

suvokti savo galimybes joje prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo pokyčių.  

Akmenės r. VVG nustatydama kultūros išteklių plėtros poreikius surengė susitikimą 

su kultūros įstaigų bei rajono savivaldybės kultūros skyriaus specialistais, muziejų 

darbuotojais. Susitikimo metu buvo aptartos kultūrinės veiklos ir kultūros įstaigų 

bendradarbiavimo su NVO galimybės, įgyvendinant VPS. Siekiant išsiaiškinti, kaip 

organizuojamą kultūrinę veiklą vertina kaimo gyventojai, tiriant gyventojų poreikius, buvo 

įtraukti klausimai, susiję su kultūrinių renginių kokybe, tautine tapatybe. Respondentų 

nuomone būtina ES lėšas nukreipti į kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir 

laisvalaikio organizavimą. Daugiau negu pusė apklaustųjų (53 proc.) šiuo metu 

vykstančius kultūros renginius kaimo vietovėje vertina vidutiniškai ir mano, kad jų kokybė 

po truputį gerėja. Jų teigimu, gyventojų tarpusavio bendravimo kultūrą ir kaiminystės 

santykiai taip pat gerėja.  

Atsižvelgiant į gyventojų poreikių tyrimo metu išsakytas problemas, susitikimus su 

kultūros darbuotojais ir kultūros situacijos analizę ( žr. VPS 2.5 dalį) dalis  t.y. 22,3 proc. 

visų vietos projektams planuojamų lėšų bus skiriama VPS priemonėms, kurios prisidės 

prie bendruomenių kultūrinės tapatybės, kūrybingumo, bendruomeniškumo ir pilietiškumo 

ugdymo.   

23 lentelė. VPS prioritetų ir priemonių poveikis kūrybiškumui, lyderystei ir 

kultūros prieinamumui 

 

Nr. 
PRIORITETAI IR 

PRIEMONĖS 

POVEIKIS KŪRYBIŠKUMUI, 

BENDRUOMENIŠKUMUI IR KULTŪROS 

PRIEINAMUMUI 

1. 1 PRIORITETAS ,,Ekonominės 

veiklos skatinimas kaimo 

vietovėse“ 

Parama teikiama verslo iniciatyvoms paskatins verslo 

subjektų kūrybinį mąstymą, norint konkurencingai dalyvauti 

teikiamų prekių ir paslaugų rinkoje. NVO verslo kūrimas yra 

inovacija Akmenės r., todėl NVO atstovai daug dėmesio 

skirs lyderystės bendruomenėje skatinimui, kūrybiškumui.   
1.1. I PRIEMONĖ ,,Privataus verslo 

kūrimas ir plėtra“ 

1.2. II PRIEMONĖ ,,Viešojo 

sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra 

“ 

2. 2 PRIORITETAS ,,Viešosios 

infrastruktūros pritaikymas 

gyventojų poreikiams“ 

Kultūra vis intensyviau puoselėjama ir ja naudojamasi 

netradicinėse erdvėse. Įgyvendinant šį prioritetą, bus 

sudarytos sąlygos modernizuoti esamą kultūros paslaugų 

infrastruktūrą ir kultūros sklaidai pritaikyti naujas viešąsias 

erdves. Tikimasi, kad netradicinių erdvių pritaikymas leis 

įtraukti naujas tikslines grupes į kultūrinę veiklą, padidins 

kultūrinių paslaugų prieinamumą kaimo vietovėse.   

2.1. PRIEMONĖ ,, Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų atnaujinimas 

kaimo vietovėse“ 
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3. 3 PRIEMONĖ ,,Turizmo 

vystymas“ 

Priemonė skirta turizmo paslaugų rinkodaros produktų 

kūrimui, informacijos apie turizmo objektus, maršrutus, 

sukūrimui ir sklaidai sudarys sąlygas kultūrinio turizmo 

kaimo vietovėse plėtrai.  

4. 3 PRIORITETAS ,,Kaimo 

gyventojų aktyvinimas“ 

Įgyvendinant VPS bus užtikrinta parama ne tik 

infrastruktūros plėtros projektams, bet ir „minkštosioms“ 

priemonėms, skirtoms kūrybingumo, žmogiškųjų išteklių 

plėtrai, gebėjimų stiprinimui. Įgyvendinant šį prioritetą 

siekiama remti naujoviškas socialines ir kultūrines (įskaitant 

kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su kaimo 

vietovėse gyvenančių, socialinę atskirtį patiriančių ar kitų 

specifinių gyventojų grupių įtraukimu į kultūros kūrimą ir 

sklaidą. 

4.1. I PRIEMONĖ 

,,Bendruomeniškumo skatinimas“ 

4.2. 

 

II PRIEMONĖ ,,Kaimo gyventojų 

švietimas“ 

 

8.9.2. VVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

Kūrybingumas yra išskiriamas kaip viena iš Akmenės r. VVG vertybių, todėl 

įgyvendinant gyventojų aktyvinimo veiklas bus didelis dėmesys skiriamas šiam prioritetui.  

Įgyvendinant 2007-2013 m. Akmenės r. VPS didelė dalis investicijų buvo skiriama 

kultūros namų ir bendruomenei priklausančių pastatų tvarkymui. Šiame 2014-2020 m. 

periode siekiama turimą viešąją infrastruktūrą, ne tik pastatus, bet ir atviras viešąsias 

erdves ,,įveiklinti“, todėl nustatant VPS priemones ir prioritetus didelis dėmesys skiriamas 

toms bendruomeninėms veikloms, kurios skatina bendruomeniškumą ir kultūrinių 

paslaugų prienamumą. 

NVO, vietos valdžios ir verslo sektoriaus atstovų susitikimų organizavimas, kurių 

metu bus stiprinami skirtingų sektorių bendradarbiavimo ryšiai. Ypatingas dėmesys bus 

skiriamas NVO ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo formų paieškai, siekiant ugdyti 

verslo socialinę atsakomybę, formuoti pozityviąją viešąją nuomonę apie verslą ir verslumą. 

Skirtingų sektorių atstovų, turinčių skirtingą požiūrį ir patirtį, darbas komandoje leis 

kūrybiškai pažvelgti į sprendimų priėmimo procesus, ugdys lyderystę ir vadovavimo 

kompetencijas.  

Įgyvendinant VPS bus sukurtos aktyvios grupės seniūnijose, kurių viena iš veiklų 

bus aktyvinti kaimo gyventojus dalyvauti projektinje veikloje ir visuomeniniame 

gyvenime. Tokiu būdu bus skatinamas gyventojų pilietinis sąmoningumas, telkiama vietos 

bendruomenė. Pilietinio sąmoningumo augimas skatins gyventojus suvokti, kad 

savanoriškas darbas ir solidarumas telkiant vietos bendruomenę yra vienas iš greičiausių 

būdų spręsti vietos problemas ir kad tai yra pirmas žingsnis formuojant savanorystės 

tradicijas bei plėtojant pilietinę visuomenę. 

Akmenės r. VVG savo informaciniais kanalais viešins informaciją apie kaimo 

vietovėse vykdomus renginius, skatindama kaimo gyventojus būti aktyviais ir dalyvauti 

kultūriniuose renginiuose. Kadangi viena iš VPS priemonių yra ,,Bendruomeniškumo 

skatinimas“, kuri apima įvairių renginių organizavimą, po sprendimo skirti paramą šios 

priemonės vietos projektams priėmimo, bus sukviesti projektų vykdytojai ir suderintas 

renginių grafikas. Nustatytos renginių datos, kurios nesidubliuotų tarpusavyje, taip pat 

peržiūrima, kad renginiai vienu metu nevyktų toje pačioje seniūnijoje. Toks renginių 

grafikas sudarys galimybes gyventojams aplankyti kuo daugiau renginių, užtikrins jų  

įvairovę ir kokybę.  

 

8.10. Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus): 

8.10.1

. 

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 
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Integruotas darnumo įvertinimas yra, ko gero, svarbiausia ir sunkiausia rodiklių ir 

indeksų potencialaus panaudojimo sritis, nes toks įvertinimas turi apjungti didelę problemų 

ir sričių įvairovę. Darnaus vystymosi ideologijos pagrindinis iššūkis – kaip užtikrinti 

gyentojų gyvenimo kokybę, sprendžiant ne tik ekonomikos augimo, bet ir skurdo 

mažinimo problemas, mažinant aplinkai daromą žalą t.y. siekiant gamtos išteklių taupymo 

ir apsaugos.  

Aplinkos darnaus vystymosi situacija VVG teritorijoje analizuota vadovaujantis 

Akmenės rajono savivaldybės parengtais strateginiais ir kitais dokumentais: 

1. Akmenės r. savivaldybės darnios energetikos veiksmų planu; 140 

2. Akmenės r. oro kokybės valdymo 2011-2015 m. programos įgyvendinimo priemonių 

planu141. 

3. Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-330 ,,Dėl Ventos regioninio parko tvarkymo plano 

patvirtinimo“142 ( žr. VPS 2.6. skyrių). 

4. Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

specialusis planas143 (žr.VPS 2.6. skyrių). 

5. Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje vėjo jėgainių parkų išdėstymo specialusis 

planas144 (žr.VPS 2.6. skyrių). 

Lietuvos darnaus vystymosi strategijoje nurodoma, kad darnus vystymasis 

suvokiamas ne tik aplinkosauginiu aspektu, bet kaip visų trijų – socialinio, aplinkosauginio 

ir ekonominio aspektų sąveika. Būtent šiais trim aspektais yra vertinamas Akmenės r. VPS 

priemonių, jų veiklos sričių poveikis VVG teritorijos darniam vystymuisi: 

 

24 lentelė. VPS prioritetų ir priemonių poveikis darniam vystymuisi 

Eil. 

Nr.  

VPS prioritetų ir priemonių poveikis, kuris turės tiesioginės teigiamos įtakos darniam 

vystymuisi 

1. 1 PRIORITETAS: 

Ekonominės veiklos 

skatinimas kaimo vietovės 

Šiuo prioritetu įgyvendinami visi darniojo vystymosi 

aspektai: 

Ekonominis – kuriamos naujos darbo vietos, plečiamas 

teikiamų paslaugų spektras ir naujai pagamintų produktų kiekis, 

investicijos nukreipiamos į kaimiškųjų vietovių ekonominę 

plėtrą.  

Aplinkosauginis – atnaujinta arba naujai įsigyta įranga atitiks 

visus šiuolaikinius standartus, tai leis pasiekti gerenį ekologinį 

efektyvumą, sumažinti energijos ir žaliavų sąnaudas. 

Socialinis – mažinama socialinė atskirtis ir skurdas, į darbo 

rinką įtraukiami bedarbiai, išlaikomi jau dirbantys asmenys, 

mažinama darbo jėgos emigracija. Remiant privačių kaimo 

gyventojų smulkųjį verslą, skatinamas legalus darbas.  

1.1. I PRIEMONĖ: Privataus verslo 

kūrimas ir plėtra 

1.2. II PRIEMONĖ: Viešojo 

sektoriaus verslo kūrimas ir 

plėtra  

2. 2 PRIORITETAS: Viešosios 

infrastruktūros pritaikymas 

gyventojų poreikiams 

Apleistos teritorijos ar viešosios erdvės gali būti pritaikomos 

įvairiai: tiek ekonominei, tiek socialinei, tiek kultūrinei veiklai. 

Aplinkosauginis – kraštovaizdžio gerinimas ir aplinkos 

                                                 
140 Šaltinis: Akmenės r. savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Akmenės rajono savivaldybės darnios energetikos 

veiksmų plano patvirtinimo.“ Interaktyvus, peržiūrėta adresu:  

 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=175434 
141  Šaltinis: Akmenės rajono oro kokybės valdymo 2011-2015 m. programos priemonių įgyvendinimo planas. 

Interaktyvus, peržiūrėta adresu: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=146675  
142Šaltinis: LR Aplinkos ministro įsakymas ,,Dėl Ventos regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“. Interaktyvus, 

peržiūrėta adresu:  http://sena.akmene.lt/get.php?f.6120  
143 Šaltinis: Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas. 

Interaktyvus, peržiūrėta adresu:  http://sena.akmene.lt/get.php?f.4103 
144 Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje vėjo jėgainių parko išdėstymo specialusis planas. Interaktyvus, 

peržiūrėta adresu: http://sena.akmene.lt/get.php?f.8820 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=175434
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=146675
http://sena.akmene.lt/get.php?f.6120
http://sena.akmene.lt/get.php?f.4103
http://sena.akmene.lt/get.php?f.8820
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2.1.  PRIEMONĖ:  ,, Pagrindinės 

paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

sutvarkymas, pastatų atnaujinimas ir modernizavimas padidins 

jų energinį naudingumą, sumažės energijos sąnaudos pastatų 

šildymui, pagerės jų valdymas ir priežiūra. 

Socialinė – skatinamas kaimo vietovėse esančios apleistos ir 

kaimo gyventojų poreikiams nepritaikytos teritorijos 

sutvarkymas, taip sprendžiant ir gyventojų skaičiaus mažėjimą, 

išsikėlimą į miestus. Sveikatą skatinančios infrastruktūros 

sukūrimas, kaimo gyventojams bus sukurta infrastruktūra 

bendrai veiklai vykdyti, bendruomeniškumo ir partnerystės 

skatinimui. 

Aplinkosauginis – sumažės sunaudoto vandens kiekis, dėl 

to, kad sutvarkius vandentvarkos tinklus bus sumažinamos 

vandens netektys, pagerinta geriamojo vandens kokybė, 

sudaromos sąlygos nuotekų išvalymui ir geriamojo vandens 

kokybei iki nustatytų normatyvų. 

  

2.3. III priemonė: Turizmo 

vystymas 

Ekonominis - turizmo infrastruktūros gerinimas padės 

pritraukti į rajoną daugiau turistų, sukurs palankią ekonominę 

aplinką. Kaimo turizmas yra svarbus papildomas arba naujas 

pajamų šaltinis kaimo bendruomenėse. Šis sektorius gali tapti 

nauja sritimi, nešančia pajamas ir pelną kaimo vietovėse bei 

keičiančia žemės ūkio gamybinę veiklą į paslaugų sektorių. 

Kokybiškai veikianti turizmo sistema žymiai padidina darbo 

našumą, produktyvumą.  

Aplinkosauginis – gyventojams tinkamai ilsintis gamtoje, 

tam pritaikytose vietose, nedaroma žala gamtai ir neigiamas 

poveikis, saugomas kraštovaizdis. 

Socialinis – turizmo vystymas teikia socialinę ir kultūrinę 

naudą: atsiranda socialiniai kontaktai tarp vietinių gyventojų ir 

turistų, išauga kultūrinio paveldo svarbumo bei apsaugos 

suvokimas, atsiranda tvirtesni tarpusavio ryšiai tarp vietos 

gyventojų. Tai leidžia vietinei bendruomenei vystyti vietinę 

ekonomiką, gerinti pragyvenimo lygį, tausoti kultūrinį paveldą 

bei socialines vertybes. Kaimo turizmo plėtra skatina krašto 

kultūrinio savitumo ir identiteto apsaugos ir didinimo būtinybę, 

senųjų tradicijų atgijimą. Kaimo turizmas taip pat sukuria 

galimybes vietinių paslaugų, tokių kaip viešasis transportas, 

sveikatos priežiūra, palaikymui ir rėmimui.  

3. III PRIORITETAS: Kaimo 

gyventojų aktyvinimas 

 

3.1. I PRIEMONĖ: 

Bendruomeniškumo skatinimas 

Aplinkosauginis – dalis numatytų veiklų (pvz. dviračių 

žygiai)  gali skatinti visuomenę naudotis bevariklėmis transporto 

priemonėmis ir tokiu, būdu sudaryti sąlygas mažinti transporto 

priemonių neigiamą poveikį oro kokybei. 

Socialinis – patirtis rodo, kad bendruomeninės organizacijos 

gali rengti įvairius projektus, atstovauti vietos gyventojų 

interesams. Jų aktyvi veikla skatina visuomeninį, pilietinį 

aktyvumą, bendruomeniškumą, gyvenimo aplinkos gerinimą ir 

tuo pačiu didina kaimo vietovių patrauklumą. Pagyvėja 

kultūrinis aktyvumas, gausėja renginių, švenčių, kultūrinių 

įvykių.  

3.3. II PRIEMONĖ: Kaimo 

gyventojų  švietimas“ 

Ekonominis – investicijos į žmogiškojo kapitalo stiprinimą 

leis lengviau prisitaikyti prie pokyčių, gerins gebėjimus vystyti 

savo organizacijos visuomeninį arba privatų verslą, geriau 

organizuoti visuomeninių organizacijų veiklą.   

Socialinis - neformalaus ugdymosi kaimo vietovėse 

galimybių stiprinimas.  

   

 VPS prioritetai ir priemonės, kurie bus neutralūs darnaus vystymosi atžvilgiu 

4. - - 

 VPS prioritetai ir priemonės, kurie turės tiesioginės neigiamos įtakos darniam vystymuisi 
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5. - - 
 

8.10.2

. 

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

Veiksmų planas, kuriuo bus siekiama VVG teritorijos darnaus vystymosi ir jos 

aplinkos būklės gerinimo atskirais VPS įgyvendinimo etapais. Kvietimų teikti vietos 

projektus metu bus numatytas reikalavimas vietos projektų vykdytojams pagrįsti, kad 

vietos projektas neturės neigiamos įtakos VVG teritorijos darniam vystymuisi ir jos 

aplinkos būklei. Privataus verslo projektams parama bus skiriama tik tokiu atveju, jeigu 

bus prisidedama prie ekonominio darnaus vystymo aspekto, t.y. bus sukuriamos naujos 

darbo vietos.  

Vietos projektų atrankos metu papildomas balas bus suteikiamas, jeigu projekte 

numatytos veiklos arba projekto rezultatai apima veiklas, prisidedančias prie aplinkos 

išsaugojimo ir tausojimo. Taip pat papildomas balas suteikiamas jeigu projekte numatytas 

atsinaujinančių energijos šaltinių energijos naudojimas.  

Jeigu projektinė veikla bus vykdoma saugomoje teritorijoje, visi planuojami 

veiksmai bus suderinti su saugomos teritorijos direkcija. Akmenės r. VVG, vykdydama 

vietos projekto įgyvendinimo stebėseną, tikrins ar projekto vykdytojas laikosi numatytų 

darnaus vystymosi veiksmų. Akmenės r. VVG internetinėje svetainėje specialioje skiltyje 

bus paviešinti vietos projektai, kurių rezultatai prisideda prie darnaus vystymosi ir aplinkos 

būklės gerinimo. Akmenės r. VVG rekomenduos vietos projektų vykdytojams viešinimo 

medžiagoje skatinti darnų vartojimą, informuoti apie projekto indėlį darnios plėtros srityje. 

Kadangi visi Akmenės r. VPS prioritetai ir priemonės prisideda prie darnaus 

vystymosi, visi aktyvinimo veiksmai, skirti kaimo gyventojų aktyvumo didinimui, rengiant 

ir įgyvendinant vietos projektus pagal šias priemones, prisidės prie vietovės darnaus 

vystymosi. Vietos projektų įgyvendinimo metu, bus organizuojami mokymai ir gerosios 

patirties dalijimosi išvykos vietos pareiškėjams, kurios sustiprins kaimo teritorijoje 

veikiančių NVO žmogiškuosius išteklius, sutelks kaimo gyventojus bendruomeninei 

veiklai, kurios rezultatai prisidės prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo VVG 

teritorijoje.  

 

8.11. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas  

8.11.1

. 

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS: 

 

Ši VPS dalis parengta vadovaujantis patvirtintose metodinėse lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo gairėse pateikta lyčių lygybės samprata. Naujuoju 2014-2020 m. 

programavimo laikotarpiu lyčių lygybės ir nediskriminavimo principai išlieka tarp 

svarbiausių ES struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimo horizontaliųjų prioritetų. 

Horizontalumas reiškia, kad lyčių lygybės ir nediskriminavimo prioritetas gali ir turi būti 

įgyvendinami visose srityse pagal ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją 

vykdomuose projektuose. 

Rengiant VPS Akmenės r. VVG atstovai surengė susitikimą su rajono savivaldybės 

socialinės paramos skyriaus bei vaikų dienos centrų vadovais, jaunimo organizacijų 

atstovais. Susitikimo tikslas – aptarti jų teritorijoje gyvenančių, galimai dikriminavimą 

patiriančių, tikslinių grupių integravimo į visuomenę problemas. Didėjantis nedarbas, 

jaunų žmonių emigracija, alkoholio vartojimas kaime lemia vis didesnę kai kurių 

gyvenviečių atkskirtį. Kaimo bendruomenės ir vaikų dienos centrai vis dažniau atlieka 

socialinį darbą: organizuoja labdaros renginius, tarpininkauja sprendžiant šeimos 

problemas, aprūpina nepasiturinčius įvairiais buičiai būtinais daiktais, tačiau tai nėra 

nuosekli ir sisteminga veikla.  

Rengiant Akmenės r. VVG buvo analizuojami Akmenės r. savivaldybės 2013 m. 
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atlikto socialinių paslaugų teikėjų ir gavėjų nuomonės tyrimo rezultatai. Atliekant VVG 

teritorijos socialinę ekonominę situacijos analizę buvo įvertintas asmenų, susiduriančių su 

ekonominiais sunkumais ir patiriančiais socialinę atskirtį, bei rizikos šeimose augančių 

vaikų, skaičiaus pokytis (žr. VPS 2.3. dalį). Situacijos tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 

vienoje iš VVG teritorijos seniūnijų didelę socialinę atskirtį patiria romų tautybės 

asmenys. Rengiant VPS ir atliekant gyventojų poreikių tyrimą buvo įvertinti tiek vyrų tiek 

ir moterų atsakymai į anketos klausimus, nustatytos tiek vyrų, tiek ir moterų įvardintos 

vietos problemos. Visi šie veiksmai leido tinkamai įvertinti ir užtikrinti moterų ir vyrų 

lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimą dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, 

negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos,VPS rengimo metu.   

Akmenės r. VVG surengtos diskusijos, susitikimai su tikslinėmis, galimai 

diskriminavimą patiriančiomis grupėmis, patikrino jau sukauptą informaciją apie esamą 

situaciją ir šių grupių reikmes, prie kurių įgyvendinimo prisidės numatyti VPS prioritetai ir 

priemonės. Numatoma daug dėmesio skirti tiek moterų, tiek ir vyrų ekonominio 

nepriklausomumo skatinimui, jaunimo užimtumo projektams, nustatyti papildomi projektų 

atrankos kriterijai, suteikiantys papildomų balų projektų vertinimo metu (žr. VPS 8.8. 

dalį), darbo vietų kūrimui, verslo plėtojimui kaimo vietovėse. Svarbu pabrėžti, kad 

išvardytos priemonės tikslinėms grupėms yra paremtos jų pačių nustatytais poreikiais, 

konsultuojantis, aptariant remiamų veiklų projektų atrankos kriterijus.  

 

8.11.2

. 

VVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principas taikomas Akmenės r. VVG nuo pat 

organizacijos įsikūrimo. Į VVG administraciją, įgyvendinant 2007-2013 m. VPS buvo 

priimti 5 jauni, mokslus baigę, asmenys iki 29 m., tame pačiame laikotarpyje 4 kartus 

darbuotojai išleisti į vaiko priežiūros ir auginimo atostogas, po kurių sėkmingai grįžo į 

darbą. Organizuojant VVG administracijos darbą, palankiai žiūrima į galimybes derinti 

šeimos ir darbo įsipareigojimus, darbuotojams, grįžusiems iš vaiko auginimo atostogų, 

sudaromos tinkamos sąlygos kelti kvalifikaciją, dalyvauti įvairiuose mokymuose. 

Atliekant darbuotojų atranką vienodos sąlygos  ir galimybės yra sudaromos vyrams ir 

moterims, skirtingos religijos ir negalią turintiems asmenims. Šio principo laikymasis bus 

užtikrintas ir 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu. 

Akmenės r. VVG valdymo organo sudėtis užtikrina lyčių pusiausvyrą, tokiu būdu 

užtikrindama vienodą pusiausvyrą sprendimų priėmimo procese.  

Kvietimų teikti paraiškas dokumentuose numatytais atvejais pareiškėjai turės 

nurodyti planuojamas įgyvendinti veiklas ir planuojamus pasiekti rezultatus, kuriais bus 

aktyviai prisidedama prie šio horizontalaus principo įgyvendinimo. Į VVG organizuojamus 

informacinius renginius, kuriuose bus pristatoma Kvietimų dokumentacija bus kviečiami 

visi VVG teritorijoje veikiantys asmenys, nepriklausomai nuo jų lyties, religijos, 

šeimyninės padėties, negalios ar amžiaus.  

Vykdant vietos projektų atranką ir tvirtinant vietos projektus bus atsižvelgiama į 

šiuos kriterijus ar projektas: 

1. Projekto įgyvendinimo dėka didinamos kaimo moterų galimybės imtis verslo ir 

jį plėtoti, skatinamas moterų ekonominis aktyvumas. 

2. Projektinė veikla skatina kaimo gyventojus, ypatingai kaimo jaunimą, aktyviai 

dalyvauti visuomeniniame gyvenime per vietos iniciatyvas, bendruomeninius projektus ir 

aktyvią partnerystę; 

3. Projekto rezultatais naudosis negalią turintys asmenys; 

4. Projektas, skatinantis socialinių paslaugų plėtrą ir mažinantis socialinę atskirtį 

kaime. 
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5. Po projekto įgyvendinimo bus įdarbintas vyresnis kaip 50 metų darbingas 

asmuo. 

 

Įgyvendinant Akmenės r. VPS  II  ir III prioritetus bus užtikrinamas paslaugų vaikui 

ir šeimai prieinamumas, gerinama jų kokybė, ugdoma pažeidžiamiausių visuomenės 

grupių motyvacija, gebėjimas dalyvauti visuomeninėje veikloje ir darbo rinkoje, didinamas 

viešųjų paslaugų infrastruktūros prieinamumas. Bus sudaromos palankesnės sąlygos 

bendruomenėms dalyvauti sprendžiant vietos reikalus ir integruojant socialinėje atskirtyje 

esančius asmenis. 

Metinėse ataskaitose vietos projektų pareiškėjai turės nurodyti, kokių veiksmų buvo 

imtąsi , siekiant užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasinės kilmės, religijjos 

ar amžiaus. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, visi pareiškėjai, siekiantys gauti 

paramą, turės užtikrinti, kad projekte bus laikomasi lygių galimybių ir nediskriminavimo 

užtikrinimo principų. Visiems naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams 

nepriklausomai nuo lyties bus suteikiamos teisės dalyvauti projektų veiklose ir naudotis jų 

rezultatais. Šis aspektas bus vertinamas kaip bendrasis projektų atrankos kriterijus 

„Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus“. Vykdant VPS 

aktyvinimo veiksmus bus atkreipiamas dėmesys, kad diksriminaciją patiriančios grupės 

gautų visą informaciją apie paramos galimybes. Šiam tikslui pasiekti VVG viešųjų ryšių 

specialistas prieš kiekvieną kvietimą išsiųs informaciją apie galimybes gauti paramą NVO, 

teikiančioms socialines paslaugas, neįgaliųjų klubams, jaunimo NVO, vaikų dienos 

centrams, rengs informacinius renginius darbo biržoje registruotiems ilgalaikiams 

bedarbiams. Vykdant projektų įgyvendinimo priežiūrą ir pristatant VPS įgyvendinimo 

rezultatus bus stebima, ar skirtos lėšos naudojamos laikantis lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo užtikrinimo principų. 2014–2020 m. VPS įgyvendinimo laikotarpiu šio 

principo laikymosi koordinavimą atliks VPS ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo 

komitetas. 

 

 

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių  

9.1.1.VPS prioritetas Nr. I „EKONOMINĖS VEIKLOS SKATINIMAS KAIMO 

VIETOVĖSE“ 

9.1.1.1. VPS priemonė „Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“  

(kodas LEADER-19.2-SAVA-5) 

9.1.1.1.1. VPS priemonės tikslas: skatinti viešojo sektoriaus organizacijų finansinį 

savarankiškumą, plėtojant smulkųjį verslą, didinant užimtumą ir kuriant naujas 

darbo vietas. 

9.1.1.1.2. Priemonės apibūdinimas Priemonė skirta viešojo sektoriaus verslo aplinkos 

kūrimui, skatinant kaimo gyventojų verslumą, 

plėtojant ir gaminant naujus produktus ir paslaugas. 

Priemone siekiama NVO sektoriaus plėtros. Parama 

teikiama viešojo sektoriaus inicijuotiems projektams, 

kuriuose numatoma sukurti naujas darbo vietą (-as) ar 

jų dalį. Skatinamos naujos produkcijos gamybos, 

produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios 

veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, 

sulčių spaudimas, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir 

pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios 

paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo 
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paslaugos ir kt.)  

Tokie projektai leistų padidinti gyventojų užimtumą 

VVG teritorijoje ir tuo pačiu prisidėtų prie 

demografinės padėties kaime stabilizavimo. 

Pagal priemonę planuojami 6 projektai. 

Priemone planuojama sukurti 10 darbo vietų. 

(9.1.1.1.9. punkte „Paramos lyginamoji dalis“ gali 

būti keičiama pagal paraiškos teikimo metu 

galiojančius teisės aktus.) 

9.1.1.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.1.1.3.1 pelno  

9.1.1.1.3.2. ne pelno  

9.1.1.1.4. Tinkami paramos gavėjai Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo 

bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios 

įstaigos ir kt.)  

9.1.1.1.5. Priemonės tikslinė grupė Juridiniai asmenys, teikiantys paraiškas pagal šią 

priemonę, NVO. 

9.1.1.1.6. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1. Projektas privalo sukurti dalį darbo vietos. 

2. Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje.  

9.1.1.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1) Projektas, kuris savo bendradrabiavimo forma yra 

inovatyvus:  

1.1. Pareiškėjas – NVO, partneris – privatus juridinis 

asmuo arba fizinis asmuo, vykdantis ekonominę 

veiklą. 

1.2. Pareiškėjas – NVO, partneris – NVO. 

2) Didesnis įkurtų darbo vietų (etatų) skaičius. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 
9.1.1.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

90 410,83 Eur.  

(priemonei skiriama paramos suma 542 465 Eur) 

9.1.1.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 %  

9.1.2.VPS prioritetas Nr. II „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“ 

9.1.2.1. VPS priemonė „Turizmo vystymas“ 

 (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) 

9.1.2.1.1. VPS priemonės tikslas: skatinti turizmo vystymą, per turizmo rinkodaros 

priemones. 

9.1.2.1.2. Priemonės apibūdinimas Priemonė skirta turizmo vystymui, išsaugojant ir 

pritaikant turizmo objektus lankymui ir rekreacijai, 

vystant rinkodaros priemones –  sukuriant turizmo 
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trasų, maršrutų informacinę ir ženklinimo 

infrastruktūrą, skatinant žinomumą ir lankomumą 

(leidinių, lankstinukų, brošiūrų leidyba, informacinių 

nuorodų įrengimas, turistinių maršrutų sudarymas ir 

įrengimas, informacinių internetinių puslapių 

kūrimas, mobiliųjų programėlių kūrimas ir skaida, 

informacinių stendų su QR kodais kūrimas ir 

įrengimas). 

Remiamos investicijos, skatinančios rajono lankytinų 

vietų, saugomų teritorijų, kultūros paveldo objektų 

populiarinimą, rajono turizmo rinkodaros veiklos 

stiprinimą.  

Pagal priemonę planuojamas 1 projektas. 

(9.1.2.1.9. p. „Paramos lyginamoji dalis“ gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.1.2.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.2.1.3.1 pelno  

9.1.2.1.3.2. ne pelno  

9.1.2.1.4. Tinkami paramos gavėjai Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės 

organizacijos. 

Akmenės r. VVG teritorijoje veikiantys viešieji 

juridiniais asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: 

Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios 

įstaigos ar biudžetinės organizacijos). 

9.1.2.1.5. Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai ir į VVG teritoriją turizmo 

tikslais atvykstantys asmenys. 

9.1.2.1.6. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje (reikalavimas 

pareiškėjo registracijos vietai yra netaikomas jei 

pareiškėjas yra Akmenės r. savivaldybės institucijos). 

2) Vietos projekto paraiškos įgyvendinimo veiksmų 

plane, kuriame be privalomų viešinimo veiksmų 

nurodomas ne mažiau kaip vienas papildomas 

viešinimo veiksmas. 

9.1.2.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1) Vietos projektas įgyvendinimas kartu su partneriu. 

2) Projektas skatina subjektų iš skirtingų sektorių 

(NVO, vietos verslas, vietos valdžia) 

bendradarbiavimą. 

3) Projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų 

į nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą, 

populiarinimą ir viešinimą. 

4) Projekte numatytos veiklos arba projekto 
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rezultatai apima veiklas, prisidedančias prie aplinkos 

išsaugojimo ir tausojimo. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.2.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 13 815 Eur 

(priemonei skiriama paramos suma 13 815 Eur)  

9.1.2.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80%  

9.1.3.VPS prioritetas Nr. III „KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS“ 

9.1.3.1. VPS priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

9.1.3.1.1. VPS priemonės tikslas: telkti ir aktyvinti kaimo gyventojus, bei jų interesus 

atstovaujančias organizacijas, ugdant bei skatinant jų socialines, kultūrines, 

pažintines iniciatyvas.  

9.1.3.1.2. Priemonės apibūdinimas Priemonė skirta VVG teritorijos gyventojų 

saviraiškos galimybių didinimui, gebėjimų veikti 

kartu plėtojimui bei savitarpio pagalbos įpročių 

stiprinimui. Priemone siekiama bendruomeninio / 

NVO sektoriaus plėtros. 

Remiamas mažos apimties bendruomeninių renginių 

organizavimas (sporto, kultūros, etnokultūros, 

bendruomenių tradiciniai ir kt. renginiai), užimtumo 

stovyklų organizavimas, priemonių, skirtų 

bendruomeniškumui puoselėti įsigijimas ir k.t.  

Priemone siekiama stiprinti įvairių subjektų iš 

skirtingų sektorių (NVO, vietos verslas, vietos 

valdžia) bendradarbiavimą. 

Priemone skatinamas socialinės rizikos grupių 

asmenų įtraukimas į bendradrabiavimo veiklas, 

renginių, stovyklų organizavimą ir vykdymą, tokiu 

būdu skatinant bendruomenės sutelktumą bei 

socialinės įtraukties didinimą. 

Priemone taip pat siekiama skatinti jaunimo 

įsitraukimą į bendradarbiavimo veiklas, renginių 

organizavimą ir vykdymą, tokiu būdu skatinant 

jaunimo pilietiškumą, ugdant patriotizmą, prisidedant 

prie savo krašto kultūros, istorijos pažinimo, tradicijų 

išsaugojimo. 

Pagal priemonę planuojama 10 projektų. 

(9.1.3.1.9. p. „Paramos lyginamoji dalis“ gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.1.3.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.3.1.3.1. pelno  

9.1.3.1.3.2. ne pelno  

9.1.3.1.4. Tinkami paramos gavėjai Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės 

organizacijos, jaunimo organizacijos ir kiti viešieji 
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juridiniai asmenys, išskyrus įstaigas ir organizacijas, 

kurių steigėjas yra valstybė ar savivaldybė, jos 

institucijos. 

9.1.3.1.5. Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai, bendruomenės / NVO. 

9.1.3.1.6. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje. 

2) Vietos projekto paraiškos įgyvendinimo veiksmų 

plane, kuriame be privalomų viešinimo veiksmų 

nurodomas ne mažiau kaip vienas papildomas 

viešinimo veiksmas. 

9.1.3.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1) Vietos projektas įgyvendinimas kartu su partneriu 

(-iais). 

2) Į projekto įgyvendinimą įtraukiami socialinę 

atskirtį patiriančios socialinės grupės ir jauni asmenys 

iki 40 m.  

3) Pareiškėjas yra kaimo bendruomenė ar kita 

nevyriausybinė organizacija. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.3.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 3 521,60 Eur 

(priemonei skiriama paramos suma 35 216 Eur) 

9.1.3.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 %  

9.1.4.1. VPS priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

9.1.4.1.1. VPS priemonės tikslas: šviesti kaimo gyventojus bei skatinti jų verslumo įgūdžius 

9.1.4.1.2. Priemonės apibūdinimas Pagal šią veiklos sritį parama skiriama švietėjiškiems, 

mokymo renginiams, patirties mainams, informacijos 

sklaidos ir prieinamumo gerinimo priemonėms, 

organizacijų bendradarbiavimo iniciatyvoms. 

Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus 

plėtros. 

VVG kaimiškojoje teritorijoje ypač aktuali socialinės 

rizikos šeimų problema, taip pat pastebima, kad 

nemaža dalis tokiose šeimose augusių asmenų, jau 

suaugę patys neturi pakankamai socialinių įgūdžių 

savarankiškam gyvenimui ar tėvystei (trūksta žinių 

apie finansų valdymą, mokesčių sistemą ir jų 

mokėjimą, socialinės sistemos veikimą, darbo 

paiešką, vaikų auklėjimą ir pan.).  

Taip pat VVG teritorija pasižymi nagingais 

amatininkais, tačiau labai dažnai kaimo gyventojas 

yra geras gamintojas, tačiau labai prastas pardavėjas. 

Siekiama švietimo veiklomis paskatinti VVG 
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teritorijos gyventojų verslumo įgūdžius, skatinant 

juos ne tik gaminti, tačiau iš pagamintos produkcijos 

ir užsidirbti.  

Įgyvendinant šią veiklos sritį siekiama remti 

inovatyvias socialines ir kultūrines (įskaitant 

kolektyvinės kūrybos) iniciatyvas, susijusias su kaimo 

vietovėse gyvenančių senjorų, vienišų moterų, 

neįgaliųjų, socialinės rizikos šeimų ir kitų socialinės 

atskirties grupių švietimu bei integracijos 

priemonėmis. 

Remiamos įvairių teorinių ir praktinių edukacinių 

užsiėmimų organizavimas: seminarai (finansinių 

instrumentų naudojimo, verslumo, ekonominės 

veiklos skatinimo, saugaus interneto naudojimo, 

atsakingos tėvystės įgūdžių gerinimui, saugios 

kaimynystės aktyvinimui, aplinkos tvarkymo žinių 

įgijimui ir stiprinimui ir pan.), kūrybinių dirbtuvių, 

išvažiuojamųjų renginių, gerosios patirties išvykų 

organizavimas ir pan. 

Pagal priemonę planuojami 2 projektai. 

(9.1.4.1.9. p. Paramos lyginamoji dalis gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.1.4.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.4.1.3.1. pelno  

9.1.4.1.3.2. ne pelno  

9.1.4.1.4. Tinkami paramos gavėjai Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės 

organizacijos, jaunimo organizacijos. 

Akmenės r. VVG teritorijoje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: 

Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios 

įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, 

kultūros centrai, muziejai ir pan.) 

9.1.4.1.5. Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai, bendruomenės / NVO. 

9.1.4.1.6. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje (reikalavimas 

pareiškėjo registracijos vietai yra netaikomas jei 

pareiškėjas yra Akmenės r. savivaldybės institucijos). 

2) Vietos projekto paraiškos įgyvendinimo veiksmų 

plane, kuriame be privalomų viešinimo veiksmų 

nurodomas ne mažiau kaip vienas papildomas 

viešinimo veiksmas. 

3) Projekto rezultatai ir /arba veiklos apima daugiau 

negu 1 kaimą. 

9.1.4.1.7. Vietos projektų atrankos Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 
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kriterijai jeigu: 

1) Vietos projektas įgyvendinimas kartu su partneriu 

(-iais).  

2) Pareiškėjas yra kaimo bendruomenė ar kita 

nevyriausybinė organizacija. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.4.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 4 199 Eur 

(priemonei skiriama paramos suma 8 398 Eur) 

9.1.4.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 %  

9.1.5.1. VPS priemonė „Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

9.1.5.1.1. VPS priemonės tikslas: skatinti gyventojus naudotis elektroninėje erdvėje 

teikiamomis paslaugomis, tuo pačiu didinat gyventojų naudojimąsi 

informacinėmis technologijomis. 

9.1.5.1.2. Priemonės apibūdinimas Ši veiklos sritis skirta skatinti gyventojus naudotis el. 

erdvėje teikiamomis paslaugomis, o tuo pačiu didinti 

jų naudojimąsi informacinėmis technologijomis. 

Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus 

plėtros.  Pagal šią veiklos sritį parama skiriama kaimo 

gyventojų, seniūnijų, bibliotekų ir kitų suinteresuotų 

įstaigų darbuotojų mokymui, kaip naudotis lengvai 

pasiekiamomis ir naudingomis elektroninėmis 

paslaugomis. Šia veiklos sritimi siekiama sudaryti 

sąlygas gyventojams susipažinti su teikiamomis el. 

paslaugomis, tapti aktyviais el. turinio ir el. paslaugų 

naudotojais. Ši veiklos sritis skirta populiarinti el. 

paslaugų naudojimąsi ir tokiu būdu išplėsti 

informacijos pateikimo kanalų kiekį įvairioms 

gyventojų grupėms, mažinti geografinių ir 

ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir 

skatinti informacinės visuomenės procesus.  

Pagal priemonę planuojami 2 projektai. 

(9.1.5.1.9. p. Paramos lyginamoji dalis gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.1.5.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.5.1.3.1. pelno  

9.1.5.1.3.2. ne pelno  

9.1.5.1.4. Tinkami paramos gavėjai Akmenės r. VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys 

viešieji juridiniai asmenys: NVO, bendruomeninės 

organizacijos, jaunimo organizacijos. 

Akmenės r. VVG teritorijoje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: 

Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios 

įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, 

kultūros centrai, muziejai ir pan.). 
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9.1.5.1.5. Priemonės tikslinė grupė VVG teritorijos gyventojai, bendruomenės / NVO. 

9.1.5.1.6. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje (reikalavimas 

pareiškėjo registracijos vietai yra netaikomas jei 

pareiškėjas yra Akmenės r. savivaldybės institucijos). 

2) Vietos projekto paraiškos įgyvendinimo veiksmų 

plane, kuriame be privalomų viešinimo veiksmų 

nurodomas ne mažiau kaip vienas papildomas 

viešinimo veiksmas. 

9.1.5.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1) Vietos projektas įgyvendinimas kartu su partneriu 

(-iais).  

2) Projekto rezultatai ir /arba veiklos apima daugiau 

negu 1 Akmenės r. VVG teritorinį vienetą (pvz. 

projektas įgyvendinamas keliose skirtingose 

Akmenės r. VVG teritorijoje esančiose 

seniūnijose). 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus nustatomas 

veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.5.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 2 844,50 Eur 

(priemonei  skiriama paramos suma 5 689 Eur) 

9.1.5.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 %  

9.1.6.1. VPS priemonė „Jaunimo verslumo ugdymas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) 

9.1.6.1.1. VPS priemonės tikslas: ugdyti ir skatinti jaunimą imtis verslo iniciatyvų per 

švietėjiškas veiklas. 

9.1.6.1.2. Priemonės apibūdinimas Ši veiklos sritis orientuota į jaunimo verslumo 

ugdymą, siekiant mokyti ir skatinti jaunosios kartos 

atstovus imtis verslo ir savarankiškos veiklos. 

Priemone siekiama bendruomeninio / NVO sektoriaus 

plėtros. 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama, jaunimui 

patrauklių mažos apimties saviraiškos formų 

diegimui, verslo klubų kūrimui ir veiklai, 

švietėjiškiems, ugdymo renginiams ir mokymams, 

jaunimo patirties skaidai, kuriant ir plėtojant jaunimo 

verslumo informacinius ir mentorystės tinklus.  

Pagal priemonę planuojami 2 projektai. 

(9.1.6.1.9. p. Paramos lyginamoji dalis gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.1.6.1.3. Pagal priemonę remiamų 

vietos projektų pobūdis:  

 

9.1.6.1.3.1. pelno  

9.1.6.1.3.2. ne pelno  
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9.1.6.1.4. Tinkami paramos gavėjai Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, 

bendruomeninės organizacijos, jaunimo 

organizacijos. 

Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys viešieji 

juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines įstaigas: 

Akmenės rajono savivaldybės institucijos (viešosios 

įstaigos ar biudžetinės organizacijos, pvz. bibliotekos, 

kultūros centrai, muziejai, jaunimo centrai ir pan.). 

9.1.6.1.5. Priemonės tikslinė grupė Jaunimas iki 29 metų, bendruomenės / NVO. 

9.1.6.1.6. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje (reikalavimas 

pareiškėjo registracijos vietai yra netaikomas jei 

pareiškėjas yra Akmenės r. savivaldybės 

institucijos). 

2) Vietos projekto paraiškos įgyvendinimo veiksmų 

plane, kuriame be privalomų viešinimo veiksmų 

nurodomas ne mažiau kaip vienas papildomas 

viešinimo veiksmas.  

9.1.6.1.7. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

1) Vietos projektas įgyvendinimas kartu su partneriu 

(–iais).  

2) Į projekto įgyvendinimą įtraukiami asmenys iš 

socialinę atskirtį patiriančių socialinių grupių 

(neįgalieji, asmenys gaunantys mažesnis pajamas, nei 

valstybės nustatyta namų ūkio skurdo rizikos riba, 

asmenys iš socialinės rizikos šeimų). 

3) Pareiškėjas yra kaimo bendruomenė ar kita 

nevyriausybinė organizacija. 

4) Vietos projekto pareiškėjo valdymo organo 

sudėtyje yra bent vienas asmuo iki 29 metų 

(netaikoma jei pareiškėjas yra Akmenės r. 

savivaldybės institucijos) 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.1.6.1.8. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 4 199 Eur 

(priemonei skiriama paramos suma 8 398 Eur) 

9.1.6.1.9. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80 %  

9.2. VPS priemonės, turinčios veiklos sritis  

9.2.1.  VPS prioritetas Nr. I „EKONOMINĖS VEIKLOS SKATINIMAS KAIMO 

VIETOVĖSE“ 

9.2.1.1.  VPS priemonė „Privataus verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

9.2.1.1.1. VPS priemonės tikslas: remti smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, 

sukuriančią naujas darbo vietas ir veiklas bei papildomų pajamų šaltinius. 

9.2.1.1.2. 1 veiklos sritis „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

(kodas LEADER-19.2-6.2) 
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9.2.1.1.2.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio 

veiklai pradėti. 

Ekonominė veikla kaimo vietovėse yra labai svarbi 

kaimo vietovių plėtrai, konkurencingumui ir 

užimtumui užtikrinti. Parama naujų verslų pradžiai 

skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė 

veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės 

ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų 

pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Šia parama 

sudaromos sąlygos naujų darbo vietų kūrimui.  

Priemone skatinamos VVG teritorijos jaunimo ir 

jaunų asmenų inicijuoto privataus verslo kūrimas. 

Siekiama, kad jaunimas ir jauni asmenys kurtų 

verslus VVG teritorijoje, gerintų VVG teritorijos 

ekonominę padėtį, užimtą bei liktų čia gyventi, o ne 

išvyktų į didmiesčius ar užsienį. 

Ši veiklos sritis nukreipta į ekonominę veiklą kaime, 

skatinančią veiklos įvairinimą, prisidedančią prie 

demografinės padėties kaime stabilizavimo. 

Veiklos sritimi planuojama sukurti 6 darbo vietas. 

Pagal veiklos sritį planuojami 2 projektai. 

(9.2.1.1.2.8. p. Paramos lyginamoji dalis gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.2.1.1.2.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.1.1.2.2.1. pelno  

9.2.1.1.2.2.2. ne pelno  

9.2.1.1.2.3. Tinkami paramos gavėjai 1)  Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo 

momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja 

Akmenės r. VVG teritorijoje. 

2) Akmenės r. VVG teritorijos gyventojas – 

ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus ir veiklą vykdantis VVG teritorijoje.  

3) Akmenės r. VVG teritorijoje registruotas ir 

veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai 

mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

9.2.1.1.2.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys paraiškas 

pagal šią priemonę. 

9.2.1.1.2.5. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1. Parama teikiama ekonominei veiklai pradėti. Jeigu 

pareiškėjas jau vykdo ekonominę veiklą, parama 

gali būti teikiama tik naujai veiklos rūšiai pradėti 

2. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia verslo planą. 

3. Fiziniai asmenys iki projekto įgyvendinimo 

pabaigos pradeda vykdyti ūkinę veiklą pagal vieną 

iš pasirinktų veiklos formų: turi Nuolatinio 
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Lietuvos gyventojo individualiosios veiklos, 

numatytos projekte, pažymą, arba verslo liudijimą, 

pratęstą ne trumpesniam terminui kaip iki einamųjų 

metų pabaigos arba projekto metu tampa IĮ 

savininku, UAB vieninteliu akcininku, MB 

vieninteliu nariu. Jei projektas skirtas tradicinių 

amatų puoselėjimui, iki projekto įgyvendinimo 

pabaigos pateikia galiojantį gaminamo (-ų) tautinio 

paveldo produkto (-ų) sertifikatą. 

4. Projektas privalo sukurti bent dalį darbo vietos. 

9.2.1.1.2.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1) Projekto vykdytojas yra asmuo iki 40 m. 

2) Didesnis įdarbintų asmenų skaičius. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.1.1.2.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 118 347 Eur 

(veiklos sričiai skiriama paramos suma 236 694 Eur) 

9.2.1.1.2.8. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos 

projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų 

pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme 

(taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 

2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 

2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės 

įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims); 

Iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos 

projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų 

pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai 

įmonei keliamus reikalavimus. 

9.2.1.1.3. 2 veiklos sritis „Parama privačiam verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

(kodas LEADER-19.2-6.4) 

9.2.1.1.3.1 Veiklos srities 

apibūdinimas 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio 

veiklai plėtoti.  

Kaimo gyventojų, kaime fizinių asmenų vykdomo 

verslo, ūkininkų bei veikiančių labai mažų ir mažų 

įmonių veikla sąlygoja kaimo vietovių ekonominę 

plėtrą, mažina atotrūkį tarp miesto ir kaimo, didina 

kaimo vietovių patrauklumą gyventi jose. Ši veiklos 

sritis skatina ekonominės veiklos įvairinimą, 

susikurint papildomus pajamų šaltinius, plėtojant 

veiklą, darbo vietų kūrimą, jų išlaikymą. 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio 

veiklos plėtojimui VVG teritorijoje. Skatinamos 
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įvairios ekonominės veiklos apimančios ne žemės 

ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą ir 

pardavimą, įvairių VVG teritorijos gyventojams 

reikalingų paslaugų teikimą (kirpyklų, siuvyklų, 

batsiuvio, pirčių paslaugų teikimą, automobilių 

remonto paslaugų teikimą, grybų, vaistažolių, uogų 

džiovinimą ir pardavimą, kepyklų veikla, rankdarbių 

gamyba ir pardavimas ir kt.). 

Priemone skatinamos VVG teritorijos gyventojų 

jaunimo ir jaunų asmenų jau veikiančio privataus 

verslo plėtra. Siekiama, kad jaunimas ir jauni 

asmenys, kurie jau yra įkūrę verslus VVG teritorijoje, 

plėstų savo verslų vykdomą veiklą, tokiu būdu 

įdarbindami daugiau VVG teritorijos gyventojų, kas 

savo ruoštu didins VVG teritorijos gyventojų 

užimtumą ir gerins VVG teritorijos ekonominę padėtį. 

Veiklos sritimi planuojama sukurti 6 darbo vietas. 

Pagal veiklos sritį planuojami 2 projektai. 

(9.2.1.1.3.8 p. Paramos lyginamoji dalis gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.2.1.1.3.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

 

9.2.1.1.3.2.1. pelno  

9.2.1.1.3.2.2. ne pelno  

9.2.1.1.3.3. Tinkami paramos gavėjai 1) Fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo 

momentu nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja ir 

veikia Akmenės r. VVG teritorijoje pagal nuolatinio 

Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą arba 

verslo liudijimą. 

2) Akmenės r. VVG teritorijos gyventojas – 

ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus ir veiklą vykdantis Akmenės r. VVG 

teritorijoje. 

3) Akmenės r. VVG teritorijoje registruotas ir 

veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai 

mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus. 

9.2.1.1.3.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

Fiziniai ir privatūs juridiniai asmenys, teikiantys 

paraiškas pagal šią priemonę. 

9.2.1.1.3.5. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia verslo 

planą. 

2) Ne mažiau kaip 50 proc. labai mažos ar mažos 

įmonės darbuotojų paramos paraiškos pateikimo 

dieną, ir projekto įgyvendinimo ir kontrolės 

laikotarpiu yra Akmenės r. VVG teritorijos 

gyventojai, nuolatinę gyvenamą vietą deklaravę 
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Akmenės r. VVG teritorijoje. 

3) Jei projektas skirtas tradicinių amatų 

puoselėjimui, kartu su paramos paraiška pateikiamas 

gaminamo (-ų) tautinio paveldo produkto (-ų) 

sertifikatas. 

4) Projektas privalo sukurti bent dalį darbo vietos. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.1.1.3.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1)  Projekto vykdytojas yra asmuo iki 40 m. 

2) Didesnis įdarbintų asmenų skaičius. 

9.2.1.1.3.7. Didžiausia paramos suma 

projektui (Eur) 

Iki 118 347 Eur 

(veiklos sričiai skiriama paramos suma  236 694 Eur) 

9.2.1.1.3.8 Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos 

projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų 

pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus 

reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos 

smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme 

(taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 

2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 

2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės 

įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims); 

Iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos 

projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų 

pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 

asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai 

įmonei keliamus reikalavimus. 

9.2.2. VPS prioritetas Nr. II „VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS 

PRITAIKYMAS GYVENTOJŲ POREIKIAMS“ 

9.2.2.1. VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 

9.2.2.1.1. VPS priemonės tikslas: užtikrinti kaimo vietovėse esančių viešųjų erdvių, pastatų 

atnaujinimą ar kūrimą bei gerinti vandens kokybę. 

9.2.2.1.2. 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2-7.2) 

9.2.2.1.2.1. Veiklos srities 

apibūdinimas 

Pagal šią priemonę remiami viešieji, pelno 

nesiekiantys projektai. Priemone siekiama NVO 

sektoriaus plėtros. Parama skiriama kaimo vietovėms 

atnaujinti ir plėtoti, t. y. mažos apimties viešosios 

aplinkos ir infrastruktūros sutvarkymui, sukūrimui, 

kaimo vietovei svarbių statinių rekonstravimui, 

remontui ir (ar) statybai (pvz. parkų, skverų 

tvarkymas, suolelių, vaikų žaidino aikštelių įrengimas 

ir pan.) bei vandens tiekimo sistemų tvarkymui.  

Taip pat remiamos investicijos, susijusios su mažos 

apimties kultūros paveldo objektų bei vietovių 



93 

 

pritaikymu (pvz. kryžių, koplytstulpiai, piliakalnių 

prieigų, kultūros paveldo pastatų tam tikrų patalpų 

atnaujinimas ir pan.) bendruomeniniams (viešiesiems) 

poreikiams tenkinti ir tvarkyba. Bus sudarytos sąlygos 

modernizuoti esamą kultūros paslaugų infrastruktūrą 

ir kultūros sklaidai pritaikyti viešąsias erdves. 

Vienas pagrindinių kokybiško gyvenimo kaime 

rodiklių – vandens tiekimas ir kokybė, todėl šia 

priemone taip skatinamos investicijos į mažos 

apimties vandens tiekimo sistemų įrengimui arba 

atnaujinimui (pvz. mažos apimties vietinių drenažo 

sistemų, geriamojo vandens tiekimo sistemų, vandens 

kokybės gerinimo, geležies šalinimo sistemų 

įrengimui ir (arba) atnaujinimui). 

Pagal veiklos sritį planuojama finansuoti 10 projektų. 

(9.2.2.1.2.8. p. Paramos lyginamoji dalis gali būti 

keičiama pagal paraiškos teikimo metu galiojančius 

teisės aktus.) 

9.2.2.1.2.2. Pagal veiklos sritį 

remiamų vietos projektų 

pobūdis:  

- 

9.2.2.1.2.2.1. pelno  

9.2.2.1.2.2.2. ne pelno  

9.2.2.1.2.3. Tinkami paramos gavėjai Akmenės rajono VVG teritorijoje įsteigti ir joje 

veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO, 

bendruomeninės organizacijos, jaunimo 

organizacijos. 

Akmenės rajono VVG teritorijoje veikiantys privatūs, 

kurių savininkas yra Akmenės rajono savivaldybė, ir 

viešieji juridiniai asmenys, įskaitant biudžetines 

įstaigas: Akmenės rajono savivaldybė ir jos 

institucijos (viešosios įstaigos, biudžetinės 

organizacijos, savivaldybės įmonės). 

9.2.2.1.2.4. Priemonės veiklos srities 

tikslinė grupė 

VVG teritorijos gyventojai, NVO 

9.2.2.1.2.5. Tinkamumo sąlygos Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei 

reikalavimus, nustatytus KPP 2014-2020 m. 8.1.2. 

papunktyje, o taip pat šias tinkamumo sąlygas: 

1) Pareiškėjo registracijos ir veiklos vykdymo vieta 

yra Akmenės r. VVG teritorijoje (reikalavimas 

pareiškėjo registracijos vietai yra netaikomas jei 

pareiškėjas yra Akmenės r. savivaldybė arba jos 

institucijos). 

2) Vietos projekto parašikos įgyvendinimo veiksmų 

plane, kuriame be privalomų viešinimo veiksmų 

nurodomas ne mažiau kaip vienas papildomas 

viešinimo veiksmas. 

9.2.2.1.2.6. Vietos projektų atrankos 

kriterijai 

Projekto vertinimo metu papildomi balai yra skiriami 

jeigu: 

1) Projektas prisideda prie kultūrinio turizmo plėtros 
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rajone (efektyviai išnaudojant esamą infrastruktūrą). 

2) Projektas įgyvendinamas partnerystėje su keliais 

subjektais. 

 
Pastaba. Detalus atrankos kriterijų sąrašas bus 

nustatomas veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse. 

9.2.2.1.2.7. Didžiausia paramos suma 

vietos projektui (Eur) 

Iki 26 710,2 Eur 

( veiklos sričiai skiriama paramos suma 267 102 Eur)  

9.2.2.1.2.8. Paramos lyginamoji dalis 

(proc.)  

Iki 80%  
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10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas 

 Planuojami veiksmai Sąsaja su VPS ir priemonėmis 

10.1. 2015 m. 

10.1.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

2015 m. planuojamas VPS vertinimas. 

- 

10.1.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

2015 m. planuojamas VPS vertinimas 

- 

10.2. 2016 m. 

10.2.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas. 

2. Numatoma projektinių idėjų peržiūra prieš Kvietimų paskelbimą, VVG teiks 

konsultacijas potencialiems pareiškėjams. 

3.Privalomos viešinimo priemonės (aiškinamojo stendo rengimas). 

 

 

  

10.2.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: 

1. Viešinimo infrastruktūros sukūrimas: VVG internetinio puslapio pertvarkymas; 

palaikymas ir priežiūra; 

2. Informacijos apie paramą vietos projektams įgyvendinti talpinimas VVG interneto 

svetainėje; 

3. VPS eigos viešinimo pristatymas dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose. 

3. Informacinių renginių potencialiems pareiškėjams organizavimas pagal 

planuojamus kvietimus. 

  

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas  ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

  

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

I Priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

II Priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 
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10.3. 2017 m. 

10.3.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas. 

2. Kvietimas Nr. 1 ir Nr. 2 teikti vietos projektų paraiškas. Paraiškų surinkimas ir 

vertinimas. 

3. Projektų pareiškėjų konsultavimas. 

 

 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

 

10.3.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: 

1. VVG interneto svetainės palaikymas ir priežiūra, duomenų apie VPS įgyvendinimo 

eigą ir rezultatus nuolatinis viešinimas atnaujinimas; 

2. Kvietimų Nr. 1 ir Nr, 2 vietos projektų vertinimo rezultatų viešinimas. 

3. Informacinių renginių organizavimas potencialiems pareiškėjams pagal 

planuojamus kvietimus. 

4. Socialinio tinklo „Facebook“ informacijos atnaujinimas. 

  

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

 

10.4. 2018 m. 

10.4.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

3.1. kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimas, skelbimas; 

3.2. vietos projektų paraiškų rinkimas ir vertinimas; 

3.3. vietos projektų atranka ir tvirtinimas; 

3.4. vietos projektų paramos sutarčių sudarymas. 

4. Patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. 

5. Įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 
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 kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

 

II Prioritetas „VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“  

I Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas 

LEADER-19.2-7) 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.2) 

 

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

I Priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

IV Priemonė ,,Jaunimo verslumo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-10) 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus  verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

10.4.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: 

1. VVG interneto svetainės palaikymas ir priežiūra, duomenų apie VPS įgyvendinimo 

eigą ir rezultatus nuolatinis viešinimas atnaujinimas; 

2. Kvietimų rezultatų apie vietos projektų vertinimą viešinimas; 

3. Informacinių renginių organizavimas potencialiems pareiškėjams pagal 

planuojamus kvietimus. 

4. Socialinio tinklo „Facebook“ informacijos atnaujinimas. 

5. VPS eigos viešinimo pristatymas dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ 

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 
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kt. renginiuose. 

 

 

 

kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

 

II Prioritetas „VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“  

I Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas 

LEADER-19.2-7) 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.2) 

 

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

I Priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

 

IV Priemonė ,,Jaunimo verslumo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-10) 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus  verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

10.5. 2019 m. 

10.5.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas; 

2. 2018 metais gautų ir patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas, 

priežiūra. 

2. Projektinių idėjų peržiūra prieš Kvietimų paskelbimą, techninė VVG pagalba 

pareiškėjams rengiant paraiškas, pareiškėjų konsultavimas; 

II Prioritetas „VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“  

I Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas 

LEADER-19.2-7) 
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3. Kvietimai Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 14, Nr. 15: 

3.1. kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimas, skelbimas; 

3.2. vietos projektų paraiškų rinkimas ir vertinimas; 

3.3. vietos projektų atranka ir tvirtinimas; 

3.4. vietos projektų paramos sutarčių sudarymas. 

4. Patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. 

5. Įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.2) 

II Priemonė „Turizmo vystymas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-6) 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

 

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

 

II Priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

III Priemonė „Viešųjų elektroninių paslaugų 

ir informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

 

10.5.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: II Prioritetas „VIEŠOSIOS 
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1. VVG interneto svetainės palaikymas ir priežiūra, duomenų apie VPS įgyvendinimo 

eigą ir rezultatus nuolatinis viešinimas, atnaujinimas; 

2. Kvietimų rezultatų vietos projektų apie vertinimą viešinimas; 

3. Informacinių renginių organizavimas potencialiems pareiškėjams pagal 

planuojamus kvietimus. 

4. Socialinio tinklo „Facebook“ informacijos atnaujinimas. 

5. VPS eigos viešinimo pristatymas dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose. 

4. Informacinis renginys – diskusija su savivaldybės administracijos ir seniūnijų 

darbuotojais dėl viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų 

naudojimo skatinimo. 

 

 

 

 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“  

I Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas 

LEADER-19.2-7) 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.2) 

II Priemonė „Turizmo vystymas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-6) 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

I Priemonė ,,Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-

19.2-6.4) 

Veiklos sritis: ,,Parama privačiam verslui 

kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-

19.2-6.2) 

 

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

II Priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

III Priemonė „Viešųjų elektroninių paslaugų 

ir informacinių technologijų naudojimo 
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skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

 

10.6. 2020 m. 

10.6.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas; 

2. 2018-2019 metais gautų ir patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, 

administravimas, priežiūra. 

2. Projektinių idėjų peržiūra prieš Kvietimų paskelbimą, techninė VVG pagalba 

pareiškėjams rengiant paraiškas, pareiškėjų konsultavimas; 

3. Kvietimai Nr. 16, Nr. 17; 

3.1. kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimas, skelbimas; 

3.2. vietos projektų paraiškų rinkimas ir vertinimas; 

3.3. vietos projektų atranka ir tvirtinimas; 

3.4. vietos projektų paramos sutarčių sudarymas. 

4. Patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. 

5. Įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

II Prioritetas „VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“  

I Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas 

LEADER-19.2-7) 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas 

LEADER-19.2-7.2) 

 

10.6.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: 

1. VVG interneto svetainės palaikymas ir priežiūra, duomenų apie VPS įgyvendinimo 

eigą ir rezultatus nuolatinis viešinimas, atnaujinimas; 

2. Kvietimų rezultatų vietos projektų apie vertinimą viešinimas; 

3. Informacinių renginių organizavimas potencialiems pareiškėjams pagal 

planuojamus kvietimus. 

4. Socialinio tinklo „Facebook“ informacijos atnaujinimas. 

5. VPS eigos viešinimo pristatymas dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose. 

4. Paskelbtų Kvietimų viešinimas: VPS pristatymas, NVO organizuojamose 

renginiuose, straipsniai spaudoje, VVG internetinėje svetainėje, informacinio bukleto 

apie VVG 2015-2023 m. VPS parengimas ir platinimas. 

 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

II Prioritetas „VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PRITAIKYMAS 

GYVENTOJŲ POREIKIAMS“  

I Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų 

atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas 

LEADER-19.2-7) 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų 

rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas 
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LEADER-19.2-7.2) 

10.7. 2021 m. 

10.7.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas; 

2. 2018-2020 metais gautų ir patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, 

administravimas, priežiūra. 

2. Projektinių idėjų peržiūra prieš Kvietimų paskelbimą, techninė VVG pagalba 

pareiškėjams rengiant paraiškas, pareiškėjų konsultavimas; 

3. Kvietimai Nr. 18, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 21, Nr. 22: 

3.1. kvietimo teikti vietos projektų paraiškas dokumentacijos rengimas, skelbimas; 

3.2. vietos projektų paraiškų rinkimas ir vertinimas; 

3.3. vietos projektų atranka ir tvirtinimas; 

3.4. vietos projektų paramos sutarčių sudarymas. 

4. Patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. 

5. Įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

I Priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

II Priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

III Priemonė „Viešųjų elektroninių paslaugų 

ir informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

IV Priemonė ,,Jaunimo verslumo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-10) 

 

10.7.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: 

1. VVG interneto svetainės palaikymas ir priežiūra, duomenų apie VPS įgyvendinimo 

eigą ir rezultatus nuolatinis viešinimas, atnaujinimas; 

2. Kvietimų rezultatų vietos projektų apie vertinimą viešinimas; 

3. Informacinių renginių organizavimas potencialiems pareiškėjams pagal 

planuojamus kvietimus. 

4. Socialinio tinklo „Facebook“ informacijos atnaujinimas. 

5. VPS eigos viešinimo pristatymas dalyvaujant NVO, VVG narių susirinkimuose ir 

kt. renginiuose. 

4. Paskelbtų Kvietimų viešinimas: VPS pristatymas, NVO organizuojamose 

renginiuose, straipsniai spaudoje, VVG internetinėje svetainėje, informacinio bukleto 

apie VVG 2015-2023 m. VPS platinimas. 

 

I Prioritetas ,,EKONOMINĖS VEIKLOS 

SKATINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“  

II Priemonė ,,Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-5) 

 

III Prioritetas „KAIMO GYVENTOJŲ 

AKTYVINIMAS“  

I Priemonė „Bendruomeniškumo skatinimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

II Priemonė „Kaimo gyventojų švietimas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-8) 

III Priemonė „Viešųjų elektroninių paslaugų 
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ir informacinių technologijų naudojimo 

skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) 

IV Priemonė ,,Jaunimo verslumo ugdymas“ 

(kodas LEADER-19.2-SAVA-10) 

 

10.8. 2022 m. 

10.8.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas; 

2. 2018-2021 metais gautų ir patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, 

administravimas, priežiūra. 

3. Patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. 

4. Įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

5. Strategijos įvertinimas ir pasiektų rezultatų analizė. 

 

 

Nesurinkus planuojamo projektų skaičiaus 

arba vietos projektų vykdytojams, kuriems 

buvo skirta paramos suma, atsisakius paramos 

lėšų, gali būti skelbiami papildomi kvietimai.  

10.8.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu ir kita viešųjų ryšių veikla: 

1. VVG organizuojama  konferencija, kurios metu NVO, verslo bei vietos valdžios 

atstovams bus pristatyti VPS įgyvendinimo rezultatai. 

2. VVG  VPS viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje, VVG svetainėje. 

Atsižvelgiant į planuojamus veiksmus 2022 

m. sąsaja yra su visais numatytais VPS 

prioritetais ir priemonėmis. 

10.9. 2023 m. 

10.9.1. Susiję su VPS įgyvendinimu: 

1. Su VPS administravimu susijusių dokumentų tvarkymas; 

2. 2018-2022 (jeigu bus kvietimų 2022 metais) metais gautų ir patvirtintų vietos 

projektų įgyvendinimas, administravimas, priežiūra. 

3. Patvirtintų vietos projektų įgyvendinimas, administravimas ir priežiūra. 

4. Įgyvendinamų ir įgyvendintų projektų vykdoma priežiūra bei stebėsena. 

5. Strategijos įvertinimas ir pasiektų rezultatų analizė. 

 

Atsižvelgiant į planuojamus veiksmus 2023 

m. sąsaja yra su visais numatytais VPS 

prioritetais ir priemonėmis, nes visų 

įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų 

priežiūra bus vykdoma. 

10.9.2. Susiję su VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu: 

1.VVG viešinimas vietinėje spaudoje, internetinėje erdvėje. 

2.VVG pasiektų rezultatų sklaida informaciniuose renginiuose 

Atsižvelgiant į planuojamus veiksmus 2023 

m. sąsaja yra su visais numatytais VPS 

prioritetais ir priemonėmis. 



 

11. VPS finansinis planas 

11.1. 

 VPS finansinis planas pagal prioritetus:  

Prioriteto 

Nr. 
VPS prioriteto pavadinimas Planuojama paramos lėšų suma (Eur) Planuojama lėšų (proc.) 

11.1.1. I Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse 1 015 853,00 75,00 

11.1.2. 
II Viešosios infrastruktūros pritaikymas gyventojų 

poreikiams 

280 917,00 20,74 

11.1.3. III Kaimo gyventojų aktyvinimas 57 701,00 4,26 

     1 354 471,00 Iš viso: 100 

11.2. 

VPS finansinis planas pagal priemones: 

VPS priemonės 

pavadinimas 

VPS prioriteto Nr., 

kuriam priskiriama 

priemonė 

VPS priemonės 

kodas 
Planuojama lėšų suma (Eur) 

Planuojama lėšų 

(proc.) 

11.2.1. Privataus verslo kūrimas ir 

plėtra 

I LEADER-19.2-6 473 388,00 34,95 

11.2.2. Viešojo sektoriaus verslo 

kūrimas ir plėtra  

I LEADER-19.2-

SAVA-5 

542 465,00 40,05 

11.2.3. Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo 

vietovėse 

II LEADER-19.2-7 267 102,00 19,72 

11.2.4. Turizmo vystymas II LEADER-19.2-

SAVA-6 

13 815,00 1,02 

11.2.5. Bendruomeniškumo 

skatinimas 

III LEADER-19.2-

SAVA-7 

35 216,00 2,60 

11.2.6. Kaimo gyventojų švietimas III LEADER-19.2-

SAVA-8 

8 398,00 0,62 

11.2.7. Viešųjų elektroninių 

paslaugų ir informacinių 

technologijų naudojimo 

skatinimas 

III LEADER-19.2-

SAVA-9 

5 689,00 0,42 

11.2.8. Jaunimo verslumo ugdymas III LEADER-19.2-

SAVA-10 

8 398,00 0,62 

    1 354 471,00 Iš viso: 100 (nuo 

vietos projektams 
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įgyvendinti planuojamos 

sumos) 

11.3. 

VPS administravimo išlaidų finansinis planas: 

VPS administravimo išlaidų (KPP kodas 19.4) 

kategorijos 

Planuojama lėšų (Eur) 

 
Planuojama lėšų (proc.) 

 

11.3.1. VVG veiklos išlaidos 253 964,00 75 

11.3.2. VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos 84 654,00 25 

11.3.3. Iš viso: 338 618,00 20 

11.4. Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal metus: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Iš 

viso: 

11.4.1. Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams pagal VPS 

finansuoti pagal metus (proc. nuo vietos projektams 

numatytos sumos) 

0 0 0 25 30 25 10 5 5 
100 

proc. 

11.4.2. Planuojamas lėšų poreikis VPS administravimo išlaidoms 

pagal metus (proc. nuo VPS administravimui numatytos 

sumos) 

0  6,89  12,66 16,5

6 

16,4

4 

 15,69  11,58  13,00  7,18 
100 

proc. 

11.5. Planuojami papildomi VPS finansavimo šaltiniai  Pagrindimas  

11.5.1.   

 

12. VPS įgyvendinimo rodikliai 

12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai 

Eil. 

Nr.  
VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas 

ESIF teminiai tikslai 

Iš viso: 
1 10 3 3 5-6 4 8 9 2 

EŽŪFKP prioritetai ir tikslinės sritys 

1A 1C 2B 3A 4A 5C 6A 6B 6C 

12.1.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.): 37 

12.1.1.1. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė NVO, skaičius 

(vnt.) 
0 2     7 16  25 

12.1.1.2. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios 

institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija / 

organizacija, skaičius (vnt.) 

1      1 4 2 8 

12.1.1.3. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė MVĮ, skaičius 

(vnt.) 
      2   2 



106 

 

12.1.1.4. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai 

asmenys, skaičius (vnt.): 
      2   2 

12.1.1.4.1. iš jų iki 40 m.  

- - - - - - - - - 
iš 

viso: 

1 

moterų: 

0 

vyrų: 

1 

12.1.1.4.2. iš jų daugiau kaip 40 m.   

- - - - - - - - - 
iš 

viso: 

1 

moterų: 

0   

vyrų: 

1 

12.1.1.5. Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.1–

12.1.1.5 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius 

(vnt.) 

         0 

12.1.2. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-4.2  

12.1.2.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - 0 - - - - - 0 

12.1.3. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.2 

12.1.3.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - 0 2 - - 2 

12.1.4. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-6.4 

12.1.4.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)      0 2   2 

12.1.5. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.2 

12.1.5.1. Paremtų vietos projektų, skaičius (vnt.)  - - - - - - - 10 - 10 

12.1.5.2 VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl 

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 3500 - 3500 

12.1.6. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-7.6 

12.1.6.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)  - - - - - - - 0 - 0 

12.1.6.2. VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl 

pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.) 
- - - - - - - 0 - 0 

12.1.7. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.3 

12.1.7.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 0 - - - - - - - - 0 

12.1.8. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.4 

12.1.8.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 0 - -  - - - - - 0 

12.1.9. Priemonės veiklos srities kodas: LEADER-19.2-16.9 

12.1.9.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 0 - - - - - - - - 0 



107 

 

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

12.1.10.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - 0 - 0 

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

12.1.11.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - 0 - 0 

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

12.1.12.1. Paremtų vietos projektų, susijusių su inovacijų ir 

bendradarbiavimo skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) 
0 - - - - - - - - 0 

12.1.12.2. Paremtų vietos projektų, susijusių su VVG teritorijos 

gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymais, skaičius 

(vnt.) 

- - - - - - - - 0 0 

12.1.12.3. Paremtų vietos projektų, susijusių su verslumo (žemės 

ūkio srityje, ne žemės ūkio srityje, socialinio verslo 

srityje) skatinimo mokymais, skaičius (vnt.) 

- - - 0 - - 0 0 - 0 

12.1.12.4. Paremtų vietos projektų, susijusių su kitais nei 

12.1.13.1–12.1.13.3 papunkčiuose minimais mokymais, 

skaičius 

- 0 - - - - - - - 0 

12.1.12.5. Planuojamas mokymų dalyvių skaičius (vnt., ne 

unikalių) 
0 0 - - - - - - - 0 

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

12.1.13.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - 0 - 0 

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

12.1.14.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - 6 - - 6 

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

12.1.15.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) 1 - - - - - - - - 1 

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

12.1.16.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - 10 - 10 

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

12.1.17.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - 2 - - - - - - - 2 

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

12.1.18.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - - - 2 2 

12.1.19. Priemonės kodas: LEADER-19.2-SAVA-10 (savarankiška VPS priemonė) 

12.1.19.1. Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.) - - - - - - 2 - - 2 
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12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“) rodikliai 

12.2.1. Vietos projektų įgyvendinimas 

12.2.1.1. Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius 

įgyvendinus vietos projektus (vnt.)  

      22   22 

12.2.2.2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius įgyvendinus vietos 

projektus (vnt.)  

      0   0 

12.2.2. VPS administravimas 

12.2.2.1. Sukurtų naujų darbo vietų skaičius VVG 

administracijoje, vykdant VPS administravimo veiklą 

(vnt.) 

- - - - - - - 0 - 0 

12.2.2.2. Išlaikytų darbo vietų skaičius VVG administracijoje, 

vykdant VPS administravimo veiklą (vnt.)  
- - - - - - - 4 - 4 

 



109 

 

 

13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena  

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus  

VVG nariai VVG nariai VVG narių funkcijos 

Rimantas Kraujutis,  

Lijana Bulotienė,  

Alva Bacienė, 

Stanislovas Mačius. 

Nariai priklauso VVG Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo 

komitetui.  

Funkcijos: 

1. Reguliariai peržiūrėti VPS pažangą, siekiant strategijoje numatytų tikslų;  

2. Nagrinėti VPS įgyvendinimo rezultatus pagal kiekvieną priemonę, prioritetą ir 

veiklos sritį; 

3. Svarstyti ir tvirtinti VVG administruojančio personalo parengtas ataskaitas 

apie VPS įgyvendinimo eigą; 

4. Teikti VVG valdybai išvadas bei rekomendacijas dėl strategijos ir vietos 

projektų įgyvendinimo; 

5. Teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl strategijos keitimo ar tikslinimo, kad 

būtų pasiekti strategijos tikslai. 

Virginija Jagminienė,  

Vaidas Beišinas, 

Gražina Gauronskienė,  

Gedas Adomaitis. 

Nariai priklauso VVG Žemės ūkio ir verslo plėtros komitetui. 

Funkcijos: 

1. Užtikrinti vietos verslininkų dalyvavimą, sprendžiant klausimus susijusius su 

Akmenės r. VVG I prioritetu „Ekonominės veiklos skatinimas kaimo vietovėse“.  

2. Teikti siūlymus, veiksmų planus, kuriais būtų skatinamos verslo iniciatyvos 

Akmenės rajono VVG teritorijoje; 

3. Skatinti alternatyvių žemės ūkio verslų atsiradimą, bei jų populiarinimą 

Akmenės rajono VVG teritorijoje; 

4. Užtikrinti ryšių su rajono verslininkais ir ūkininkais palaikymą; 

5. Teikti VVG valdybai išvadas bei rekomendacijas dėl verslumo iniciatyvų 

skatinimo; 

6. Organizuoti bendradarbiavimo susitikimus su NVO, skatinant jų verslumą.  

Arnius Bijanskis,  

Vida Stankienė,  

Regina Paulauskienė,  

Virga Andriuškienė. 

Nariai priklauso VVG Bendradarbiavimo komitetui.  

Funkcijos: 

1. Analizuoti bendradabiavimo galimybes su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG; 

2. Teikti rekomendacijas VVG valdybai dėl bendrų projektų įgyvendinimo 

galimybių; 
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3. Teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl bendradarbiavimui skirtų programų 

įgyvendinimo turinio, projektų finansavimo dydžio; 

4. Inicijuoti VVG bendradarbiavimą su Švietimo įstaigomis; 

5. Inicijuoti ir vykdyti tyrimus susijusius su bendradarbiavimo nauda su kitomis 

VVG bei su verslo, NVO, vietos valdžios sektoriais; 

Eglė Želvytė,  

Rimvydas Žilaitis,  

Viktorija Malinauskienė, 

Dovilė Pačerinckytė. 

Nariai priklauso Kaimo jaunimo reikalų komitetui.  

Funkcijos: 

1. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant kaimo jaunimo politikos 

klausimus; 

2. Inicijuoti ir vykdyti tyrimus, susijusius su jaunimo situacijos tyrimu bei 

poreikių įgyvendinimu; 

3. Stiprinti bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų, verslo, 

savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių 

organizacijų; 

4. Skatinti jaunimo įtraukimą ir dalyvavimą visuomeninėje veikloje; 

5. Rinkti ir analizuoti informaciją apie kaimo jaunimo situaciją, kitą informaciją, 

susijusią su jaunimu, teikti siūlymus ir rekomendacijas VVG valdybai, jos 

komitetams, bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos 

įgyvendinimu; 

6. Teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl jaunimui skirtų programų įgyvendinimo 

turinio, projektų finansavimo dydžio; 

7. Analizuoti užsienio valstybių patirtį, sprendžiant kaimo jaunimo politikos 

klausimus, ir teikti pasiūlymus ir rekomendacijas VVG valdybai dėl 

bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių organizacijomis jaunimo politikos 

srityje. 

Arvydas Jucius,  

Antanina Plienienė,  

Aldona Noreikienė, 

Jonas Činka,  

Algirdas Bučys. 

VVG narių funkcijos: 

1. Informuoti VVG apie planuojamus kultūrinius renginius VVG teritorijoje; 

2. Skatinti kultūros organizacijų bendradarbiavimą su VVG; 

3. Teikti VVG valdybai pasiūlymus dėl kultūrinės veiklos skatinimo perspektyvų 

VVG teritorijoje. 

Viktorija Žurauskaitė,  

Irena Rimkienė, 

Robertas Palionis,  

VVG narių funkcijos: 

1. Teikti VVG valdybai ir VVG viešųjų ryšių specialistui siūlymus, dėl 

informacijos sklaidos apie VVG veiklą; 
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Marijona Pelenienė,  

Vytautas Juozapavičius, 

Stefanija Šimienė. 

2. Skatinti vietos projektų pareiškėjus aktyviai viešinti projektų įgyvendinimo 

eigą bei rezultatus.  

 

VVG valdymo 

organo nariai 

 

VVG valdymo 

organo nariai 

Atstovaujama 

organizacija/Fizinis 

asmuo/Pareigos 

VVG valdymo organo nario funkcijos  

Gedas 

Adomaitis 

Fizinis asmuo/Ūkininkas Akmenės r. VVG žemės ūkio ir verslo plėtros komiteto narys. 

Funkcijos: 

1. Teikti siūlymus ir veiksmų planus, kuriais būtų skatinami 

alternatyvūs žemės ūkiui verslai; 

2. Skatinti alternatyvių žemės ūkio verslų populiarinimą. 

Dovydas 

Gerdauskis  

IĮ „MVK3“/ IĮ „MVK3“ 

direktorius 

Akmenės r. VVG bendradarbiavimo komiteto pirmininkas. 

Funkcijos: 

1. Organizuoti bendradarbiavimo skatinimą tarp verslo, NVO 

bei vietos valdžios sektorių; 

2. Organizuoti Akmenės r. VVG bendradarbiavimą su kitomis 

Lietuvos, užsienio VVG bei kitomis organizacijomis; 

3. Teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl bendradarbiavimo 

perspektyvų. 

Alis Valinčius MB „Aljuma“/MB „Aljuma“ 

atstovas 

Akmenės r. VVG žemės ūkio ir verslo plėtros komiteto 

pirmininkas. 

Funkcijos: 

1. Užtikrinti vietos verslo atstovų dalyvavimą, sprendžiant 

kaimo verslumo klausimus; 

2. Teikti siūlymus ir veiksmų planus, kuriais būtų skatinamos 

verslo iniciatyvos Akmenės r. VVG teritorijoje; 

3. Svarstyti kitus su verslumo skatinimu reikiamus klausimus. 

 



112 

 

Vitalija 

Žakienė 

Akmenės rajono 

savivaldybės taryba/ 

Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos narė 

Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė. 

Funkcijos: 

1. Vesti VVG susirinkimus;  

2. Organizuoti VVG veiklos viešinimą; 

3. Prižiūrėti priimtų sprendimų įgyvendinimą, VVG tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimą; 

4. Rengti VVG programą; 

5. Parengti ir teikti VVG veiklos ataskaitą visuotiniam narių 

susirinkimui, pasibaigus kalendoriniams metams per 4 mėnesių 

laikotarpį. 

Martynas 

Nicius 

Akmenės rajono 

savivaldybės taryba/ 

Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos narys 

VVG valdybos narys.  

Funkcijos: 

1. Organizuoti susitikimus su vietos valdžia, kaimo plėtros 

klausimais; 

2. Informuoti ir paskatinti vietos valdžios atstovus dalyvauti 

VVG organizuojamuose renginiuose.  

Edita Daniela 

Statkienė 

Akmenės rajono 

savivaldybės kultūros 

centras/Akmenės rajono 

savivaldybės kultūros centro 

direktorė 

VVG valdybos narė.  

Funkcijos: 

1. Viešinti NVO organizuojamus renginius kaimo vietovėse; 

2. Skatinti NVO, organizuojant renginius, naudotis 

inovatyviomis idėjomis. 

3. Skatinti kaimo gyventojų dalyvavimą kultūrinėje veikloje. 

Vitalija 

Damskienė 

Kruopių 

bendruomenė/Kruopių 

bendruomenės valdybos narė 

VVG valdybos sekretorė.  

Funkcijos: 

1. Organizuoti VVG valdybos susirinkimus; 

2. Organizuoti VVG narių visuotinį susirinkimą; 

3. Užtikrinti VVG narių ir valdybos narių dalyvavimą 

susirinkimuose; 

4. Protokoluoti VVG susirinkimų metu. 

Jūratė 

Garolienė 

Daubiškių gyvenvietės 

bendruomenė/Bendruomenės 

pirmininko pavaduotoja 

Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komiteto 

pirmininkė.  

Funkcijos: 

1. Organizuoti reguliarų strategijos ir vietos projektų pažangos 
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peržiūrėjimą; 

2. Organizuoti VPS įgyvendinimo rezultatų pagal kiekvieną 

prioritetą ir priemonę, veiklos sritį; 

3. Teikti VVG valdybai išvadas ir rekomendacijas dėl VPS ir 

vietos projektų įgyvendinimo. 

Elvinas 

Skabeikis 

Automobilių sporto klubas 

„Extempas“/ Automobilių 

sporto klubas „Extempas“ 

narys  

Kaimo jaunimo reikalų komiteto pirmininkas.  

Funkcijos: 

1. Organizuoti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant kaimo 

plėtros klausimus; 

2. Inicijuoti ir vykdyti tyrimus, susijusius su jaunimo situacijos 

tyrimu bei poreikių įgyvendinimu; 

3. Organizuoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų 

situacijos analizę. 

4. Teikti pasiūlymus VVG valdybai dėl jaunimo politikos 

plėtros krypčių. 

Irena 

Beišinienė 

Raudonskardžio 

bendruomenė/Bendruomenės 

pirmininkė 

VVG valdybos narė.  

Funkcijos: 

1. Organizuoti susitikimus su seniūnais, seniūnaičiais, bei NVO 

pirmininkais. 

2. Palaikyti kontaktus su NVO; 

3. Surinkti ir atnaujinti duomenis apie Akmenės r. VVG 

teritorijoje veikiančias NVO. 

Antanas 

Adomaitis 

Akmenės rajono kūrėjų 

asociacija“ Tautos namai”/ 

Akmenės rajono kūrėjų 

asociacijos “Tautos namai” 

pirmininkas 

VVG valdybos narys.  

Funkcijos: 

1. Skatinti krašto žmonių sukauptą etninės kultūros paveldo 

puoselėjimą. 

2. Skatinti autentiškų krašto tradicijų išsaugojimą ir sklaidą 

Akmenės r. VVG teritorijoje. 
 

VPS 

administravimo 

vadovas 

Įgyvendinant VPS administravimo vadovo pagrindinės funkcijos:  

✓ Koordinuoti VPS bei kitų Akmenės rajono VVG vykdomų projektų įgyvendinimą; 

✓ Vykdyti VVG valdybos ir pirmininko sprendimus bei įsakymus; 

✓ Palaikyti bendradarbiavimo ryšius su rajono NVO, verslo ir vietos valdžios atstovais. 

✓ Teikti informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą vietos projektų potencialiems pareiškėjams. 
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✓ Paruošti medžiagą valdybos susirinkimams. 

✓ Atsakyti už Akmenės r. VVG veiklos ataskaitų teikimą NMA. 

✓ Atsakyti už terminų laikymąsi projektų įgyvendinimo laikotarpiu. 

✓ Rengti VVG vietos plėtros strategijos paramos sutarčių pakeitimus. 

VPS 

finansininkas ir 

(arba) buhalteris 

Įgyvendinant VPS finansininko ir (arba) buhalterio pagrindinės funkcijos: 

✓ Organizuoti finansinę ir buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir 

pateikiami savalaikiai atskaitingoms institucijoms, VVG valdymo organo nariams, pirmininkui ir 

administracijos vadovui. 

✓ Sudaryti finansinę veiklos rezultatų ataskaitą. 

✓ Teikti žinias statistikos organams. 

✓ Pildyti Akmenės r. VVG mokėjimo prašymus. 

✓ Tikrinti vietos projektų mokėjimo prašymus. 

✓ Laiku bei teisingai apskaityti visas pinigines, materialines vertybes bei pagrindines priemones, fiksuoti 

buhalterinės apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija. 

✓ Užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų įforminimą. 

✓ Teisingai ir laiku pristatyti ataskaitas steigėjui ir kitoms aukštesnėms pagal pavaldumą institucijoms. 

✓ Užtikrinti, kad laiku būtų atsiskaitoma su valstybės, biudžeto ir kitomis valstybinėmis institucijomis. 

✓ Priimti, patikrinti dokumentus, atlikti mokėjimus. Sudaryti metines, ketvirtines, mėnesines apyskaitas, 

organizuoti metines inventorizacijas. 

 

kiti VVG 

administracijos 

darbuotojai: 

- 
 

VPS 

administratorius 

(-iai) 

Įgyvendinant VPS administratoriaus (-ių) pagrindinės funkcijos: 

✓ Vykdyti VPS įgyvendinimą; 

✓ Dalyvauti rengiant įvairių taisyklių, tvarkų projektus (vietos projektų atrankos ir tvirtinimo vidaus taisykles; 

Strategijos vykdytojo vietos projektų atrankos darbo reglamentą; Vietos projektų paraiškų registravimo, 

vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo strategijos vykdytojo valdymo organui tvarkos aprašą; 

kt.); 

✓ Rengti Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas dokumentaciją; 

✓ Atlikti vietos projektų paraiškų administracinės atitikties vertinimą;  

✓ Parengti projektų paraiškos vertinimo ataskaitas (PVA), 

✓ Pildyti posėdžių dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo darbo organizavimo suvestines, rengti 

vietos projektų atrankos valdybos posėdžių (PAK) protokolus; 
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✓ Teikti informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą bendruomenėms paraiškų rengimo, mokėjimo 

prašymų teikimo bei viešųjų pirkimų klausimais; 

✓ Rengti ir teikti išvadas pareiškėjams dėl viešųjų pirkimų dokumentų vertinimo; 

✓ Priimti ir vertinti ataskaitas iš vietos projektų vykdytojų. 

✓ Vykdyti užbaigtų vietos projektų stebėseną. 

VPS viešųjų 

ryšių 

specialistas (-ai) 

Įgyvendinant VPS viešųjų ryšių specialisto pagrindinės funkcijos: 

✓ Rengti, platinti ir sisteminti informaciją apie VVG veiklą; 

✓ Rengti ir teikti VVG pirmininkui tvirtinti viešųjų ryšių programas ir jas įgyvendinti; 

✓ Organizuoti visuomenei konferencijas, informacinius renginius, pristatant VVG veiklą; 

✓ Rinkti ir redaguoti informaciją VVG interneto svetainėje, bei Facebook paskyroje; 

✓ Rašyti pranešimus apie VVG veiklą, vykdomus bei planuojamus projektus; 

✓ Palaikyti komunikaciją su VVG atstovaujamos teritorijos gyventojais ir žiniasklaida; 

✓ Aktyvinti VVG teritorijos gyventojus, skatinti juos aktyviai dalyvauti vietos plėtroje, teikti vietos projektus. 

 

VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS   

VPS 

administravimo 

vadovas 

VPS administravimo vadovas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų 

valdymo srityje arba turėti ne mažesnę negu 5 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. Būti 

susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, Lietuvos Vyriausybės nutarimais ir kitų 

institucijų teisės aktais, reglamentuojančiais nevyriausybinių organizacijų veiklą, Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Akmenės rajono VVG supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų 

programa, bei Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklėmis ir kitais teisės 

aktais reglamentuojančiais Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonių ir projektų, finansavimą 

ir administravimą. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis, skirtomis raštams kurti ir redaguoti. Gebėti 

planuoti ir organizuoti savo veiklą Akmenės rajono VVG, priimti sprendimus, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti 

komandoje. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti vidaus tvarkomuosius, 

organizacinius, informacinius dokumentus bei išvadas. 

 

VPS 

finansininkas ir 

(arba) buhalteris 

VPS finansininkas ir (arba) buhalteris turi turėti aukštąjį išsilavinimą buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir 

ne mažesnę nei 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje, arba turėti ne 

mažesnę negu 2 m. darbo patirtį buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje įgyvendinant 

VPS. Finansininkas turi žinoti buhalterinės apskaitos pagrindus, mokėti naudotis metodine literatūra, nuolat sekti 

naujausius įsakymus ir Vyriausybės nutarimus, kurie yra reikalingi jo darbe. Mokėti organizuoti finansinę ir 

buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir savalaikiai pateikti finansų bei 

statistikos organams. Būti susipažinęs su Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo 

taisyklėmis ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonių 
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ir projektų, finansavimą ir administravimą, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir taisyklėmis, 

dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis. 

kiti VVG 

administracijos 

darbuotojai: 

- 
 

VPS 

administratorius 

VPS administratorius turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį projektų valdymo 

srityje arba turėti ne mažesnę negu 2 m. darbo patirtį VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. Mokėti kaupti, 

sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai organizuoti savo darbą. Išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo, 

apskaitos reikalavimus, kalbos kultūros normas, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis, skirtomis raštams 

kurti ir redaguoti: Excel, PowerPoint ir kt. VPS administratorius turi būti susipažinęs su Viešųjų pirkimų įstatymu, 

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos administravimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais 

reglamentuojančiais Lietuvos kaimo plėtros 2014 2020 metų programos priemonių ir projektų, finansavimą ir 

administravimą. 

 

VPS viešųjų 

ryšių 

specialistas 

VPS viešųjų ryšių specialistas turėti aukštąjį išsilavinimą, taip pat turėti žinių LEADER metodo įgyvendinimo 

ir kitose kaimo plėtros 11 politikos srityse, arba turėti ne mažesnę negu 1 m. darbo patirtį VPS administravimo ir 

įgyvendinimo srityje. Viešųjų ryšių specialistas turi mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, 

savarankiškai organizuoti savo darbą, žinoti raštvedybos, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, sklandžiai 

dėstyti mintis žodžiu ir raštu, būti pareigingas, darbštus, pasitikėti savimi, mokėti bendrauti su žmonėmis; mokėti 

dirbti kompiuterinėmis programomis, skirtomis raštams kurti ir redaguoti, programa Excel, PowerPoint, kita 

organizacine technika; žinoti šiuolaikinių informacinių technologijų panaudojimo galimybes; žinoti VVG veiklos 

kryptis; būti susipažinusiam Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa bei administravimo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos 

kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, 

administravimą ir finansavimą; žinoti ryšių su visuomene strategijos formavimo principus ir etiketo reikalavimus; 

informacijos pateikimo spaudai ypatumus; kurti ir pristatyti pranešimus auditorijai naudojant naujausius metodus. 

 

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas  

 

VVG narių vaidmuo VPS valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje:  

VVG nariai VVG narių vaidmuo VPS valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje 

Rimantas Kraujutis, Lijana 

Bulotienė, Alva Bacienė, 

Stanislovas Mačius. 

Nariai priklauso VVG Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komitetui. Jie 

atsakingi už reguliarų VPS ir vietos projektų įgyvendinimo kontroliavimą bei stebėjimą. 
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Virginija Jagminienė, Vaidas 

Beišinas, Gražina Gauronskienė, 

Gedas Adomaitis. 

Nariai priklauso VVG Žemės ūkio ir verslo plėtros komitetui. Atsakingi už verslo iniciatyvų 

skatinimą, alternatyvių žemės ūkiui verslų skatinimą ir populiarinimą kaime, ryšių su rajono 

verslininkais ir ūkininkais palaikymą. 

Arnius Bijanskis, Vida 

Stankienė, Regina Paulauskienė, 

Virga Andriuškienė. 

Nariai priklauso VVG Bendradarbiavimo komitetui. Atsakingi už VVG bendradarbiavimo ryšių 

užmezgimą ir palaikymą su Lietuvos ir užsienio VVG, už platesnius ryšius su už kaimo plėtrą 

atsakingomis organizacijomis. 

Eglė Želvytė, Rimvydas Žilaitis, 

Viktorija Malinauskienė, Dovilė 

Pačerinckytė. 

Nariai priklauso Kaimo jaunimo reikalų komitetui. Atsakingi už jaunimo iniciatyvų skatinimą 

kaimo vietovėse, už jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant kaimo plėtros bei jaunimo užimtumo 

kaime klausimus.  

Arvydas Jucius, Antanina 

Plienienė, Aldona Noreikienė, 

Jonas Činka. Algirdas Bučys. 

Nariai atsakingi už kultūrinės veiklos informacijos sklaidą VVG.  

Viktorija Žurauskaitė, Irena 

Rimkienė, Robertas Palionis, 

Marijona Pelenienė, Vytautas 

Juozapavičius, Stefanija 

Šimienė. 

Nariai atsakingi už informacijos apie VVG veiklą sklaidos perspektyvas. 

 

 

VVG valymo organo narių vaidmuo VPS valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje.  

VVG valdymo 

organo nariai 

Atstovaujama organizacija/Fizinis 

asmuo/Pareigos 

Pareigos VVG/Vaidmuo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemoje  

Gedas Adomaitis Fizinis asmuo/Ūkininkas Žemės ūkio ir verslo plėtros komiteto narys. Atsakingas už 

alternatyvių žemės ūkio verslų skatinimą: 

Dovydas 

Gerdauskis  

IĮ „MVK3“/ IĮ „MVK3“ direktorius Bendradarbiavimo komiteto pirmininkas. Atsakingas už 

bendradarbiavimo komiteto darbą, bendradarbiavimo ryšių 

užmezgimą su už kaimo plėtrą atsakingomis organizacijomis. 

Alis Valinčius MB „Aljuma“/MB „Aljuma“ atstovas Žemės ūkio ir verslo plėtros komiteto pirmininkas. Atsakingas už 

žemės ūkio ir verslo komiteto darbą, už vietos verslininkų įtraukimą, 

sprendžiant verslumo klausimus VVG teritorijoje. 

Vitalija Žakienė Akmenės rajono savivaldybės taryba/ 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

narė 

Akmenės rajono vietos veiklos grupės pirmininkė. Atsakinga už 

VVG veiklos koordinavimą.  

Martynas Nicius Akmenės rajono savivaldybės taryba/ VVG valdybos narys. Atsakingas už ryšių palaikymą su vietos 
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Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

narys 

valdžia.  

Edita Daniela 

Statkienė 

Akmenės rajono savivaldybės kultūros 

centras/Akmenės rajono savivaldybės 

kultūros centro direktorė 

VVG valdybos narė. Atsakinga už inovatyvios kultūrinės veiklos 

plėtrą kaime. 

Vitalija 

Damskienė 

Kruopių bendruomenė/Kruopių 

bendruomenės valdybos narė 

VVG valdybos sekretorė. Atsakinga už VVG narių dalyvavimo 

užtikrinimą, susirinkimų organizavimą ir protokolavimą.  

Jūratė Garolienė Daubiškių gyvenvietės 

bendruomenė/Bendruomenės 

pirmininko pavaduotoja 

Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komiteto 

pirmininkė. Atsakinga už strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir 

valdymo komiteto darbą, reguliarų strategijos bei vietos projektų 

pažangos peržiūrėjimą.  

Elvinas Skabeikis Automobilių sporto klubas 

„Extempas“/ Automobilių sporto 

klubas „Extempas“ narys 

Kaimo jaunimo reikalų komiteto pirmininkas. Atsakingas už kaimo 

jaunimo reikalų komiteto darbo organizavimą, už jaunimo iniciatyvų 

skatinimą kaimo vietovėse.  

Irena Beišinienė Raudonskardžio 

bendruomenė/Bendruomenės 

pirmininkė 

VVG valdybos narė. Atsakinga už socialinius klausimus, kontaktų 

su NVO palaikymą.  
 

Antanas 

Adomaitis 

Akmenės rajono kūrėjų asociacija“ 

Tautos namai”/ Akmenės rajono kūrėjų 

asociacijos “Tautos namai” 

pirmininkas 

VVG valdybos narys. Atsakingas už krašto žmonių etninės kultūros 

paveldo skatinimą ir sklaidą. 

  

 

VPS administravimo vadovo vaidmuo – atsakingas už Akmenės r. VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą bei VVG 

administracijos darbo veiklos koordinavimą.  

VPS finansininko vaidmuo – atsakingas už Akmenės r. VVG finansinės ir buhalterinės apskaitos vedimą ir kontroliavimą. 

VPS administratoriaus vaidmuo – atsakingas už VVG įgyvendinamų vietos projektų administravimą, teisingą VVG dokumentų 

tvarkymą, teikimą bei rengimą.  

Viešųjų ryšių specialisto vaidmuo – atsakingas už informacijos teikimą visuomenei apie VVG veiklą, VVG teritorijos gyventojų 

aktyvinimą bei skatinimą dalyvauti kaimo plėtros procesuose. 

Informacijos apie VPS įgyvendinimo eigą teikimo tvarka.  

Teikiant informaciją apie VPS ir vietos projektų įgyvendinimo eigą bus naudojami du komunikacijos būdai: 

1. VPS ir vietos projektų ataskaitos – reguliari, dokumentuota, apibendrinamoji informacija apie VPS ir projektus (pažangos 

ir finansiniai rodikliai pagal loginės struktūros lentelę, veiklos planą ir biudžetus). Ataskaitos bus vienodo formato, kad būtų 
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galima palyginti ataskaitinius laikotarpius, parodyti pažangą rodiklių lentelėje. VVG pirmininkas rengs ir teiks VVG 

visuotiniam narių susirinkimui metinę VVG veiklos ataskaitą, pasibaigus kalendoriniams metams per 4 mėnesių laikotarpį. 

VVG visuotinio susirinkimo metu projekto finansininkas teiks metinę finansinę veiklos ataskaitą. Ataskaitų pateikimas 

supažindins, VVG narius ir valdybą, su VPS ir vietos projektų  įgyvendinimu, VPS ir vietos projektų įgyvendinimo etapais, 

pažanga ir finansiniais veiklos dokumentais. VPS projekto administratorius, kiekvienų metų pabaigoje (nuo lapkričio 30 d. 

iki gruodžio 30 d.), Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir valdymo komitetui teiks VPS eigos ataskaitas. Komitetas 

įvertinęs ataskaitą ją svarstys ir tvirtins. Peržiūrėtą VPS eigos ataskaita bus pristatoma VVG valdybai ir siunčiama NMA.  

2. VPS ir vietos projektų eigos apžvalga ir aptarimai – kiekvieną mėnesį vyks VVG valdybos ir VVG administracijos 

susitikimai, kuriuose bus aptariamas VPS veiklos planas, biudžetas, nustatomos einamosios problemos, problemų sprendimo 

būdai.  

Atskaitomybės (pavaldumas) ir atsakomybės, tarp atskirų VVG subjektų, įgyvendinant VPS. 

Įgyvendinant VPS bus vadovaujamasi Akmenės rajono VVG subjektų Atskaitomybės (pavaldumas) ir atsakomybės sistema 

(pateikta 13 priede). Aukščiausias VVG valdymo organas – VVG visuotinis narių susirinkimas, kurio metu yra renkami VVG 

valdybos nariai bei VVG pirmininkas. VVG valdybos nariai yra atsakingi už jiems priskirtų funkcijų vykdymą, kompetentingą ir 

rezultatyvų komitetų darbą, informacijos sklaidą VVG nariams. Tarp visuotinių VVG narių susirinkimų sprendimus priima Akmenės 

r. VVG valdyba, VVG valdyba atskaitinga VVG visuotiniam narių susirinkimui. VVG valdyba atsakinga už jiems priskirtų funkcijų 

vykdymą, sprendimų priėmimą, VPS įgyvendinimą, VPS vertinimo organizavimą, visapusį gyventojų interesų atstovavimą. Akmenės 

r. VVG pirmininkas atskaitingas VVG valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui, atsakingas už VVG veiklos organizavimą. 

Akmenės r. VVG projekto vadovas yra tiesiogiai pavaldus VVG pirmininkui ir atskaitingas VVG valdybai bei pirmininkui. Atsako 

už VPS ir projektų įgyvendinimą, duomenų teikimą ir teisingumą, bei paskirtų funkcijų vykdymą, taip pat koordinuoja administracijos 

darbą. VVG projektų administratorius yra pavaldus ir atskaitingas VVG pirmininkui ir vykdo projekto vadovo pavedimus. 

Projektų administratorius atsakingas už jo žinioje esančių dokumentų ir duomenų saugojimą, už dokumentų registravimą, sisteminimą 

ir pateikimą atsakingiems asmenims, taip pat VPS ir projektų įgyvendinimą. VVG viešųjų ryšių specialistas pavaldus ir atskaitingas 

VVG pirmininkui, vykdo projekto vadovo pavedimus, atsakingas už VVG veiklos viešinimą, kaimo gyventojų įtraukimą į kaimo 

plėtros procesus. VVG finansininkas atskaitingas ir pavaldus VVG pirmininkui, taip pat vykdo projekto vadovo pavedimus, 

atsakingas už jo žinioje esančių dokumetų ir duomenų saugumą, už finansinių apskaitos dokumentų teisingumą. 

Kiekvienas VVG subjektas, VPS įgyvendinimo metu, atsakingas už savo funkcijų ir pareigų vykdymą. Kaip vykdomos 

administracijos funkcijos ir pareigos prižiūri VVG pirmininkas ir VVG projektų vadovas, kuris atsakingas už VVG administracijos 

darbo koordinavimą. Jei pastebima pažeidimų VVG projekto vadovas informuoja VVG pirmininką, primininkas šaukia VVG 

valdybos susirinkimą ir jo metu priima nutarimą dėl susidariusios situacijos sprendimo. Strategijos ir vietos projektų stebėsenos ir 

valdymo komitetas atsakingas už tinkamą VPS įgyvendinimo eigą, jei iškyla neatitikimų (pavyzdžiui, atsiliekama nuo veiksmų plano, 

netinkamai įgyvendinami projektai) yra šaukiamas VVG valdybos susirinkimas ir jo metu sprendžiama susidariusi situacija, iškilusios 

problemos. Jei pastebimas VVG valdybos piknaudžiavimo atvejis, šaukiamas VVG visuotinis VVG narių susirinkimas, kuriame 

spendžiama susidariusi situacija. Už visus pažeidimus bei už pareigų neatlikimą ar netinkamą atlikimą VVG subjektai atsako Lietuvos 
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Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

 

 

 

_________________ 
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PRIEDAS NR. 1 

Akmenės r. VVG narių sąrašo struktūra pagal seniūnijas 

 

Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija 

Eil. 

Nr.  

Organizacijos pavadinimas Deleguotas asmuo Atstovaujamas 

sektorius 

1. Kivylių gyvenvietės bendruomenė Viktorija 

Malinauskienė 

NVO 

2. Kaimo bendruomenė ,,Klykolių 

sodžius“ 

Antanina Plienienė NVO 

3. Sablauskių k. bendruomenė ,,Žiburys“ Marijona Pelenienė NVO 

4. Alkiškių k. bendruomenė Vytautas 

Juozapavičius 

NVO 

5. Kaimo bendruomenė ,,Ramučių 

užuovėja“ 

Alva Bacienė NVO 

6. Ūkininkė Virginija Jagminienė Fizinis asmuo verslo 

7. MB ,,Beva ir Co“ Vaidas Beišinas  verslo 

Akmenės seniūnija 

Eil. 

Nr.  

Organizacijos pavadinimas Deleguotas asmuo Atstovaujamas 

sektorius 

1. Visuomeninė organizacija 

,,Akmenupio“ bendruomenė 

Vitalija Žakienė Vietos valdžia 

2. Akmenės miesto bendruomenė Algirdas Bučys NVO 

3. Agluonų k. bendruomenė ,,Zubovų 

dvaras“ 

Aldona Noreikienė NVO 

4. MB ,,Aljuma“ Alis Valinčius verslo 

5. Kraujučio įmonė ,,Aras“ Rimantas Kraujutis verslo 

6. Dabikinės bendruomenė Stafanija Šimienė NVO 

7.  Automobilių sporto klubas ,,Extempas“ Elvinas Skabeikis NVO 

8. IĮ ,,MVK3“ Dovydas Gerdauskis verslo 

9.  Labdaros ir paramos fondas 

,,Prieglobstis“ 

Mindaugas Palionis NVO 

10. Rajono kūrėjų asociacija ,,Tautos 

namai“ 

Antanas Adomaitis NVO 

11. MB ,,Atraiža“ Eglė Želvytė verslo 

Ventos seniūnija 

Eil. 

Nr.  

Organizacijos pavadinimas Deleguotas asmuo Atstovaujamas 

sektorius 

1. Purvių kaimo bendruomenė  Lijana Bulotienė NVO 

2. Ventos kaimo bendruomenė ,,Briedis“ Dovilė Pačirinskytė NVO 

3. Paeglesių k. bendruomenė Jonas Činka NVO 

4. Ventos miesto bendruomenė ,,Prie 

Ventos“ 

Viktorija Žurauskaitė NVO 
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5. UAB ,,Ventos meistrai“ Stanislovas Mačius verslo 

Papilės seniūnija 

Eil. 

Nr.  

Organizacijos pavadinimas Deleguotas asmuo Atstovaujamas 

sektorius 

1. Daubiškių gyvenvietės bendruomenė Jūratė Garolienė NVO 

2. Papilės miestelio bendruomenė Virga Andriuškienė NVO 

3. Kairiškių k. bendruomenė Vida Stankienė NVO 

4. Kalniškių k. bendruomenė Edita Daniela 

Statkienė 

Vietos valdžia 

 

5. Eglesių k. bendruomenė ,,Papartis‘ Irena Rimkienė NVO 

6. UAB ,,Papilės aguona“ Arvydas Jucius verslo 

7.  ,,Raudonskardžio“ bendruomenė Irena Beišinienė NVO 

Kruopių seniūnija 

Eil. 

Nr.  

Organizacijos pavadinimas Deleguotas asmuo Atstovaujamas 

sektorius 

1. Šapnagių k. bendruomenė ,,Gimtinė“ Regina Paulauskienė NVO 

2. Kruopių bendruomenė Vitalija Damskienė NVO 

3. Gedas Adomaitis fizinis verslo 

Kiti socialiniai partneriai 

Eil. 

Nr.  

Organizacijos pavadinimas Deleguotas asmuo Atstovaujamas 

sektorius 

1. Akmenės r. jaunimo ir jaunimo 

organizacijų sąjunga ,,Jaunimo 

apskritasis stalas“ 

Rimvydas Žilaitis NVO 

2. Akmenės r. verslininkų asociacija Arnius Bijanskis verslo 

3. Akmenės r. savivaldybė Martynas Nicius vietos valdžia 

4. Lietuvos ūkininkų sąjunga Akmenės 

skyrius 

Gražina Gauronskienė 

 

verslo 
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PRIEDAS NR. 2 

 

Akmenės r. VVG gyventojų skaičius pagal gyvenamąsias vietoves 

Seniūnijos 
Vienkiemiai/ 

viensėdžiai 

Poky-

tis 

proc. 

Kaimai iki 

200 gyventojų 

Poky- 

tis proc. 

Kaimai ir 

miesteliai nuo 

201 iki 1000 

gyventojų 

Pokytis 

Proc. 

Miesteliai nuo 

1001 iki 2999 

gyventojų 

Poky- 

tis proc. 

Miestai nuo 

3000 iki 6000 

gyventojų 

Pokytis 

proc. 

 2011 2013  2011 2013  2011 2013  2011 2013  2011 2013  

Naujosios 

Akmenės 

kaimiškoji 

seniūnija 

0 0 0 769 746 -3 1740 1629 -6 0 0 0 0 0 0 

Akmenės 

seniūnija 

0 0 0 1618 1113 -31 0 515 100 2593 2658 2 0 0 0 

Ventos seniūnija  9 9 0 274 258 -6 632 612 -3 2787 2719 -2 0 0 0 

Papilės seniūnija 35 54 32 1269 1141 -10 1105 1030 -7 1044 1030 -1 0 0 0 

Kruopių seniūnija 0 0 0 399 412 3 574 601 4 0 0 0 0 0 0 

Viso: 44 63 30 4329 3670 -15 4051 4387 8 6424 6407 -0,3 0 0 0 

Šaltinis: Akmenės r. VVG teritorijos seniūnijų pateikti duomenys. 
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PRIEDAS NR. 3 

 

VIETOS SITUACIJOS IR KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA 

 

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (toliau -VVG), jungianti savivaldybės, verslo ir kaimo 

bendruomenių atstovus, kviečia rajono gyventojus padėti rengti vietos plėtros strategiją, atitinkančią 

ES paramos kaimui ir LEADER programos reikalavimus.  

Siekiant atlikti vietos situacijos analizę ir atsižvelgti į gyventojų poreikius, vykdoma kaimo 

gyventojų apklausa. Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės VVG 

nuspręsti, kokioms kaimo gyvenimo sritims skirstant ES paramą yra tikslinga suteikti pirmenybę. 

Prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius ir išsamius atsakymus!  

Anketa yra anoniminė. Analizėje bus naudojami apibendrinti anketos atsakymai. 

Susidomėję VVG veikla gali kreiptis į Akmenės rajono VVG (tel. (8 425) 55 520, el. paštas: 

info@akmenesvvg.lt 

     Akmenės rajono VVG 

1. Ar esate girdėję apie Akmenės rajono vietos veiklos grupę (VVG) ? 

 

 Esu susipažinęs su 

šios organizacijos veikla 

      Kažką esu girdėjęs apie 

šią organizaciją, bet į jos veiklą 

nesigilinau 

   apie šią organizaciją girdžiu 

pirmą kartą   

 

 

2. Ar domitės viešuoju kaimo gyvenimu ir bendruomenės veikla? 

 

 Taip, esu 

bendruomenės narys 

 Nepriklausau jokioms 

organizacijoms, bet kaimo reikalai man 

rūpi 

 Ne, nesidomiu 

 

3. Ar dalyvavote 2007-2013 metų VVG strategijos įgyvendinime (rengiant strategiją, 

įgyvendinant vietos projektus, dalyvaujant mokymuose)? 

 

 Taip, dalyvavau  Ne, nedalyvavau  Nieko nežinojau 

 

4.  Jei įgyvendinot vietos projektą, kaip vertinate vietos projekto įgyvendinimo procesą 

(kvietimus, paraiškų vertinimą, sutarčių įgyvendinimą)? 

 

 Puikiai  Gerai  Galėjo būti ir geriau  Blogai 

 

5.  Kokiai veiklai Jūs teikiate pirmenybę vertindami ES lėšų, kurios numatytos kaimo gyvenimo 

kokybei gerinti, panaudojimą? Įvertinkite kiekvieną sritį, apibraukdami vieną skaičių iš penkių, 

kur 1 – paramą teikti mažiausiai būtina, o 5 – paramą teikti labiausiai būtina.  

 

ES paramos prioritetai Nebūtina      Būtina 

1. Verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimas kaime 1 2 3 4 5 

2. Prieigos prie informacinių technologijų plėtra, kokybės gerinimas ir 

naudojimo skatinimas kaimo vietovėse 
1 2 3 4 5 

3. Žemės ūkio paslaugų (agroserviso) plėtra 1 2 3 4 5 

4. Komunalinių  paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtra 1 2 3 4 5 

5. Vietos produkcijos populiarinimas ir skatinimas 1 2 3 4 5 

6. Prekybos, išvežiojant prekes į atokias kaimo gyvenvietes, skatinimas 1 2 3 4 5 

7. Buitinių paslaugų (skalbyklų, batų taisyklų ir kt.) plėtra 1 2 3 4 5 
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ES paramos prioritetai Nebūtina      Būtina 

8. Viešojo maitinimo įstaigų veiklos plėtojimas 1 2 3 4 5 

9. Įvairaus turizmo, įskaitant ir kaimo turizmą, skatinimas 1 2 3 4 5 

10. Kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio 

organizavimas 
1 2 3 4 5 

11. Kaimo kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės vietovių gamtos paveldo 

išlaikymui ir atnaujiniumi 
1 2 3 4 5 

12. Socialinių paslaugų, reikalingų specialių poreikių žmonėms,  plėtra 1 2 3 4 5 

13. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimas  1 2 3 4 5 

14. Moksleivių ir jaunimo užimtumo gerinimas 1 2 3 4 5 

15. Socialinės atskirties mažinimas (parama ir įtraukimas į aktyvią veiklą) 1 2 3 4 5 

16. Gyventojų ir jų turto saugumo užtikrinimas 1 2 3 4 5 

17. Patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas 1 2 3 4 5 

18. Gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, parkų, sporto aikštelių) tvarkymas  1 2 3 4 5 

19. Vandens telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas 1 2 3 4 5 

20. Bendruomeniškumo skatinimas, įgyvendinant įvairius vietos iniciatyvų 

projektus 
1 2 3 4 5 

21. Aplinkosaugos priemonių populiarinimas ir įgyvendinimo užtikrinimas 1 2 3 4 5 

22. Sveikos gyvensenos populiarinimas ir sveikatos profilaktikos priemonių 

įgyvendinimas  
1 2 3 4 5 

6. Prašome išrinkti tris ES paramos prioritetus, kurių plėtrai tikslingiausia teikti ES paramą. 

Tuščiuose langeliuose įrašykite tik tris numerius, kuriais 5 klausime pažymėtos atskiros paramos  

sritys. 

 

Tikslingiausia ES paramą teikti:    

 

7. Jei tarp nurodytų paramos sričių nebuvo paminėtos sritys, kurių plėtrai, Jūsų manymu, 

tikslinga teikti ES paramą, prašome jas nurodyti. 

 

 

 

 

 

8.  Kokia Jūsų gyvenamosios vietovės vietos gyventojų susitelkimo ir tapatumo (gyventojų 

vertybių sistema, interesai ir t.t.) būklė? Įvertinkite kiekvieną eilutę, pažymėdami savo nuomonę 

apie vietos kapitalo būklę ir tendenciją.     

 

Vietos kapitalas 
Būklė Tendencija 

Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja 

1. Gyventojų nuostata būti savo gyvenvietės ir 

rajono/savivaldybės šeimininku 
3 2 1 + 0 - 

2. Tradicijų ir papročių gyvybingumas  3 2 1 + 0 - 

3. Kultūros renginių kokybė  3 2 1 + 0 - 

4. Gyventojų tarpusavio bendravimo kultūra ir 

kaimynystės santykiai  
3 2 1 + 0 - 

5. Gyventojų įsitraukimas į bendruomenių veiklą  3 2 1 + 0 - 

6. Solidarumas su specialių poreikių žmonėmis ir 

kitais, socialinę atskirtį patiriančiais vietos gyventojais  
3 2 1 + 0 - 

7. Vietos gyventojų patriotizmas bei pasididžiavimas 

savo gyvenamąja vietove ir jos žymiais žmonėmis 
3 2 1 + 0 - 

8. Aktyvi visuomeninė veikla  3 2 1 + 0 - 

9. Regiono etninio savitumo ir vietos amatų, 3 2 1 + 0 - 
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kultūrinio  ir kulinarinio paveldo bei tradicinių švenčių 

puoselėjimas 

9. Kokia gyvenamosios vietovės problema Jums šiuo metu yra pati opiausia? Prašome 

parašyti. 

 

 

 

 

 

10. Kokia rajono/savivaldybės žmogiškųjų išteklių būklė? Įvertinkite kiekvieną eilutę, pažymėdami 

savo nuomonę apie vietos kapitalo būklę ir tendenciją.    

 

Vietos kapitalas 
Būklė Tendencija 

Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja 

1. Vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti 

prie darbo rinkos pokyčių 
3 2 1 + 0 - 

2. Gyventojų pasirengimas imtis savo verslo 3 2 1 + 0 - 

3. Moterų aktyvumas darbo rinkoje ir 

viešajame gyvenime 
3 2 1 + 0 - 

4. Specialių poreikių žmonių problemų 

sprendimas 
3 2 1 + 0 - 

5. Vaikų ir jaunimo ugdymas bei 

laisvalaikio užimtumas 
3 2 1 + 0 - 

6. Jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas 

vietovėje  
3 2 1 + 0 - 

7. Priešpensinio amžiaus žmonių ir 

pensininkų problemų sprendimas 
3 2 1 + 0 - 

8. Gyventojų dėmesys ir pastangos sveikatai 

gerinti ir sveikai gyvensenai palaikyti 
3 2 1 + 0 - 

9. Demografinė padėtis (gyventojų sudėtis) 3 2 1 + 0 - 

 

11. Kokia yra vietos gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai? Įvertinkite kiekvieną eilutę, 

pažymėdami savo nuomonę apie vietos kapitalo būklę ir tendenciją.  

 

Vietos kapitalas 
Būklė Tendencija 

Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja 

1. Vietos gyventojų verslo žinios ir įgūdžiai 3 2 1 + 0 - 

2. Nykstančių profesinių žinių (pvz.,vietos 

amatininkų patirties) išsaugojimas  
3 2 1 + 0 - 

3. Bendruomenės narių gebėjimas rengti ir 

įgyvendinti projektus 
3 2 1 + 0 - 

4. Vietos gyventojų mokėjimas susitarti dėl 

pagrindinių bendruomeninių reikalų ir kartu spręsti 

bendras problemas 

3 2 1 + 0 - 

5. Vietos valdžios, verslo ir bendruomenių 

gebėjimas bendradarbiauti 
3 2 1 + 0 - 

6. Gyventojų žingeidumas ir siekis mokytis  3 2 1 + 0 - 

7. Gyventojų įgūdžiai, padedantys išsaugoti 

aplinką ir kraštovaizdžio grožį 
3 2 1 + 0 - 
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12. 2014-2020 metų finansavimo periode yra numatoma finansuoti įvairius bendruomeninius 

(socialinius) verslus. Ar Jūsų manymu Jūsų kaimo bendruomenė, ar kita organizacija 

veikianti kaime, turėtų dalyvauti kuriant ir vystant tokius verslus? 

 

 Taip, 

turėtų 

dalyvauti 

 Norėtumėm 

dalyvauti, bet neturime 

idėjų 

 Galbūt  Turim idėjų, bet 

nedalyvautumėm 

 Nežinom 

kas tai yra 

 

 

 

13. Jei į 10 klausimą atsakėte „Taip, turėtų dalyvauti)“ įvardinkite veiklos sritį, su kuria susijusi 

Jūsų bendruomenės idėja (pvz. edukacinės programos vykdymas, aplinkos tvarkymo 

paslaugų teikimas ir pan.) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

14. Rajono kaimo bendruomenės vykdo ne tik visuomeninę veiklą, bet turi galimybę planuoti ir 

ūkinę veiklą, kuri duotų pajamas. Kaip manote, kas trugdo Jūsų bendruomenei organizuoti 

savo verslą (galite pasirinkti vieną ar kelis atsakymo variantus):  

 Bendruomeninė organizacija yra per silpna organizaciniu požiūriu, kad galėtų imtis ūkinės 

veiklos. 

 Bendruomenei trūksta žinių ir paslaugų organizavimo patirties. 

 Bendruomenė neturi kapitalo ūkinei veiklai vykdyti. 

 Trūksta gerų idėjų. 

 Trūksta palaikymo iš šalies, niekas iš valdžios ir verslo atstovų su bendruomene apie tai 

nešneka.  

 Bendruomenėje niekas nenori rizikuoti ir vengia atsakomybės. 

 Bendruomenė neturi poreikio specialiai organizuoti ūkinę veiklą, nes sugebama problemas 

spręsti įprastais būdais (kaimynų, valdžios pagalba ir pan.). 

 bendruomenė turi užsiimti visuomenine veikla, kuri nesusijusi su pajamų gavimu.  

 

15. Jūs gyvenate (įrašykite) ___________________________________________seniūnijoje. 

 

16.  Jūsų lytis (pažymėkite)           Vyras           Moteris   

 

17. Jūsų amžius (pažymėkite)  

  18-24 m. 

  25-30 m. 

  31-40 m. 

  41-50 m.  

  51-60 m. 

  61-65 m. 

  65 m. ir vyresni  

 

 

 

18.  Jūsų išsimokslinimas (pažymėkite)           

  Pradinis  

  Pagrindinis (aštuonmetis, 

devynmetis, dešimtmetis)  

 Vidurinis (11-12 klasių, bendrojo 

lavinimo mokykla) 

  Profesinis  

 Aukštesnysis (spec. vidurinis, technikumas) 

  Aukštasis 

  Kita (įrašykite)___________________________ 
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19.  Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas  

  Vadovaujantis darbuotojas 

  Tarnautojas 

  Darbininkas 

  Verslininkas 

  Ūkininkas 

  Studentas 

  Namų šeimininkė 

  Bedarbis 

  Pensininkas 

  Kita (įrašykite) _____________________________ 

 

20. Jei dar turite neišsakytų minčių, apie ką nebuvo paklausta anketoje, parašykite. 

 

 

 

 

 

 

LABAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS ! 



129 

 

PRIEDAS NR. 4  

 

VIETOS SITUACIJOS IR KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA 

 

Akmenės rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG), jungianti savivaldybės, verslo ir kaimo 

bendruomenių atstovus, kviečia rajono gyventojus padėti rengti vietos plėtros strategiją, atitinkančią 

ES paramos kaimui ir LEADER programos reikalavimus.  

Siekiant atlikti vietos situacijos analizę ir atsižvelgti į gyventojų poreikius, vykdoma kaimo 

gyventojų apklausa. Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės 

VVG nuspręsti, kokioms kaimo gyvenimo sritims skirstant ES paramą yra tikslinga suteikti 

pirmenybę. Prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius ir išsamius 

atsakymus!  

 Akmenės rajono VVG  

1. Ar dalyvavote 2007-2013 metų VVG strategijos įgyvendinime? 

 

 Taip, dalyvavau  Ne, nedalyvavau 

 

2. Jei nedalyvavot strategijos įgyvendinime, tai kodėl? 

 

 Nieko nežinojau  Buvo neaktualu  Trūko savo įnašo  Per maža paramos suma 

3. Jei dalyvavote strategijos įgyvendinime, kaip vertinate strategijos įgyvendinimo procesą 

(kvietimus, paraiškų vertinimą, sutarčių įgyvendinimą)? 

 

 Puikiai  Gerai  Galėjo būti ir geriau  Blogai 

 

4. Kokiai veiklai Jūs teikiate pirmenybę vertindami ES lėšų, kurios numatytos kaimo 

gyvenimo kokybei gerinti, panaudojimą? Įvertinkite kiekvieną sritį, apibraukdami vieną skaičių 

iš penkių, kur 1 – paramą teikti mažiausiai būtina, o 5 – paramą teikti labiausiai būtina.  

 

ES paramos prioritetai Nebūtina     Būtina 

1. Verslo, įskaitant ir amatus, plėtojimas kaime 1 2 3 4 5 

Prieigos prie informacinių technologijų plėtra, kokybės gerinimas ir 

naudojimo skatinimas kaimo vietovėse 
1 2 3 4 5 

2. Žemės ūkio paslaugų (agroserviso) plėtra 1 2 3 4 5 

3. Komunalinių  paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtra 1 2 3 4 5 

4. Vietos produkcijos populiarinimas ir skatinimas 1 2 3 4 5 

5. Prekybos, išvežiojant prekes į atokias kaimo gyvenvietes, skatinimas 1 2 3 4 5 

6. Buitinių paslaugų (skalbyklų, batų taisyklų ir kt.) plėtra 1 2 3 4 5 

7. Viešojo maitinimo įstaigų veiklos plėtojimas 1 2 3 4 5 

8. Įvairaus turizmo, įskaitant ir kaimo turizmą, skatinimas 1 2 3 4 5 

9. Kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio 

organizavimas 
1 2 3 4 5 

10. Kaimo kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės vietovių gamtos paveldo 

išlaikymui ir atnaujiniumi 
1 2 3 4 5 

11. Socialinių paslaugų, reikalingų specialių poreikių žmonėms,  plėtra 1 2 3 4 5 

12. Ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros organizavimas  1 2 3 4 5 

13. Moksleivių ir jaunimo užimtumo gerinimas 1 2 3 4 5 

14. Socialinės atskirties mažinimas (parama ir įtraukimas į aktyvią veiklą) 1 2 3 4 5 

15. Gyventojų ir jų turto saugumo užtikrinimas 1 2 3 4 5 

16. Patalpų bendruomenės reikmėms įrengimas 1 2 3 4 5 

17. Gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, parkų, sporto aikštelių) tvarkymas  1 2 3 4 5 
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ES paramos prioritetai Nebūtina     Būtina 

18. Vandens telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas 1 2 3 4 5 

19. Bendruomeniškumo skatinimas, įgyvendinant įvairius vietos iniciatyvų 

projektus 
1 2 3 4 5 

20. Aplinkosaugos priemonių populiarinimas ir įgyvendinimo užtikrinimas 1 2 3 4 5 

21. Sveikos gyvensenos populiarinimas ir sveikatos profilaktikos priemonių 

įgyvendinimas  
1 2 3 4 5 

 

5. Prašome išrinkti tris ES paramos prioritetus, kurių plėtrai tikslingiausia teikti ES paramą. 

Tuščiuose langeliuose įrašykite tik tris numerius, kuriais 4 klausime pažymėtos atskiros paramos  

sritys. 

 

Tikslingiausia ES paramą teikti:    

 

6. Jei tarp nurodytų paramos sričių nebuvo paminėtos sritys, kurių plėtrai, Jūsų manymu, 

tikslinga teikti ES paramą, prašome jas nurodyti. 

 

 

 

 

 

7. Kaip vertinate rajone/savivaldybėje veikiančias verslo įmones ir jų veiklą? Įvertinkite 

kiekvieną eilutę, pažymėdami savo nuomonę apie vietos kapitalo būklę ir tendenciją.      

 

Vietos kapitalas 
Būklė Tendencija 

Gera Vidutinė Bloga Gerėja Neutrali Blogėja 

1. Verslo įmonių gausa ir išsidėstymas regione  3 2 1 + 0 - 

2. Verslo įmonių gebėjimas panaudoti vietos 

išteklius 
3 2 1 + 0 - 

3. Vietos įmonių novatoriška veikla gaminant naują 

ir kokybišką produkciją  
3 2 1 + 0 - 

4. Vietos įmonių tarpusavio bendradarbiavimas  3 2 1 + 0 - 

5. Investavimas į vietos įmonių plėtrą ir 

modernizavimą 
3 2 1 + 0 - 

6. Aplinkosaugos reikalavimų verslo įmonėse 

laikymasis ir vietos išteklių racionalus 

naudojimas 

3 2 1 + 0 - 

7. Vietos įmonių rūpinimasis savo darbuotojais 3 2 1 + 0 - 

8. Verslo įmonių socialinis atsakingumas (specialių 

poreikių žmonių įdarbinimas, lengvatos 

darbuotojams, auginantiems vaikus ir kt.) 

3 2 1 + 0 - 

9. Verslo įmonių aktyvus dalyvavimas viešajame 

gyvenime (vietos iniciatyvų rėmimas ir kt.) 
3 2 1 + 0 - 

 

8. Jei kitam finansavimo periode būtų finansuojamas privatus verslas, ar teiktumėt 

paraiškas? 

 Taip, teikčiau 

 Priklausytų nuo remiamų veiklų 

 Priklausytų nuo finansavimo intensyvumo 

 Ne, neteikčiau 
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 Nežinau  

 

9.  Jūs gyvenate (įrašykite) ___________________________________________seniūnijoje. 

 

10.  Jūsų lytis (pažymėkite)           Vyras           Moteris   

 

11. Jūsų amžius (pažymėkite)           

  18-25 m. 

  26-30 m.  

  31-40 m.  

  41-50 m.  

  51-60 m. 

  61 m. ir vyresni  

 

12. Jūsų išsimokslinimas (pažymėkite)           

  Pradinis  

  Pagrindinis (aštuonmetis, devynmetis, dešimtmetis)  

  Vidurinis (11-12 klasių, bendrojo lavinimo mokykla) 

  Profesinis  

  Aukštesnysis (spec.vidurinis, technikumas) 

  Aukštasis 

  Kita (įrašykite)__________________________ 

 

13. Jūsų pareigos arba pagrindinis užsiėmimas  

  Vadovaujantis darbuotojas 

  Tarnautojas 

  Darbininkas 

  Verslininkas 

  Ūkininkas 

  Studentas 

  Namų šeimininkė 

  Bedarbis 

  Pensininkas 

  Kita (įrašykite) _____________________________ 

 

14. Jei dar turite neišsakytų minčių, apie ką nebuvo paklausta anketoje, parašykite. 

 

 

 

 

15. Jeigu pageidaujate gauti informaciją apie 2014-2020 m. ES paramą verslo kūrimui ir 

plėtrai nurodykite savo kontaktus:  

 

 

LABAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS ! 

 

Užpildytą anketą prašome atiduoti savo bendruomenės pirmininkui (-ei). 

Susidomėję VVG veikla gali kreiptis į Akmenės rajono VVG (tel. (8 425) 55 520, el. paštas: 

info@akmenesvvg.lt



132 

 

PRIEDAS NR. 5 

AKMENĖS RAJONO JAUNIMO UŽIMTUMO TYRIMO ANKETA 

 

Apklausa „Akmenės rajono jaunimo užimtumas“ 

 

Akmenės rajono vietos veiklos grupė kartu su UAB "Konsultus" vykdo 

Akmenės rajono jaunimo apklausą. Apklausos tikslas - įvertinti jaunimo užimtumo 

situaciją Akmenės rajone (išskyrus Naujosios Akmenės mieste), todėl ANKETĄ 

PRAŠOME UŽPILDYTI JAUNUOLIUS KURIE GYVENA AKMENĖS RAJONE 

(gyvenantys Naujosios Akmenės mieste nepildykite). Anketą rašome užpildyti 

jaunimą, kurių amžius iki 29 metų. Apibendrinti anketos duomenys bus panaudoti 

rengiant Akmenės rajono vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategiją. 

Maloniai prašome atsakyti į anketos klausimus. 

 

1. Prašome įvesti informaciją apie save: 

Lytis       

Amžius   

 

2. Nurodykite savo gyvenamąją vietą (kaimo ar seniūnijos pavadinimą) Akmenės rajone 

(išskyrus Naujosios Akmenės miestą) ? (įrašykite) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Šiuo metu Jūs esate ? 

 Moksleivis 

 

 Studentas 

 

 Dirbantis 

 

 Kita ( įrašykite) ______________________________________________________________ 

 

 

4. Ar dalyvaujate kaimo viešajame gyvenime (bendruomenės ar kitų kaime  veikiančių 

organizacijų veikloje, neįtraukiant mokyklos ar kitos švietimo įstaigos veiklos)? 

 Taip 

 

 Ne 

 

5. Kokio tipo renginiuose dalyvaujate? ( keli galimi atsakymai) 

 Sporto varžybos 

 

 Teminiai vakarai 

 

 Tradicinės šventės (Joninės, Užgavėnės, Rudens derliaus šventė ir pan.) 

 

 Karaokė vakarai 

 

 Protų mūšiai 
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 Koncertai 

 

 Diskoteka 

 

 Kita (įrašykite) _______________________________________________________________ 

 

6. Kokios dažniausios nedalyvavimo priežastys? ( keli galimi atsakymai) 

 Neturiu noro 

 

 Tingiu 

 

 Nežinau kas vyksta 

 

 Neturiu laiko 

 

 Tai kas daroma – man neįdomu ir neaktualu 

 

 Kita (įrašykite) ________________________________________________________________ 

 

7. Kokios veiklos/renginiai turėtų vykti kaime, kad Jūs dalyvautumėte? (keli galimi atsakymai) 

 Sporto varžybos 

 

 Teminiai vakarai 

 

 Tradicinės šventės (Joninės, Užgavėnės, Rudens derliaus šventė ir pan.) 

 

 Karaokė vakarai 

 

 Protų mūšiai 

 

 Koncertai 

 

 Diskoteka 

 

 Kita (įrašykite) _______________________________________________________________ 

 

 

8. Ar prisidėtumėte prie dominančių renginių organizavimo Jūsų gyvenamojoje vietovėje? 

 Taip 

 

 Ne 

9. Kaip prisidėtumėte prie Jums patinkančio  renginio organizavimo? (keli galimi atsakymai) 

 Idėjos pateikimu 

 

 Informacijos apie renginį skleidimu 

 

 Muzikos leidimu renginio metu 

 

 Dekoracijų gaminimu 

 

 Fizine pagalba ruošiantis renginiui 
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 Kita (įrašykite) ______________________________________________________________ 

 

10. Dėl kokių priežasčių Jūs nenorite prisidėti prie patinkančio  renginio organizavimo? (keli 

galimi atsakymai) 

 Nesugebėsiu  

 

 Neįdomu 

 

 Neturiu laiko 

 

 Artimai nebendrauju su veikliais kaimo gyventojais 

 

 Kita (įrašykite) ______________________________________________________________ 

 

11. Ar užtenka informacijos apie įvairius renginius/veiklas, kuriuos organizuoja ne mokykla 

ar kita švietimo įstaiga? 

 Taip 

 

 Ne 

 

12. Iš kur dažniausiai gaunate informaciją apie  vykdomus renginius? (keli galimi atsakymai) 

 Draugų 

 

 Mokyklos 

 

 Socialinio tinklapio „Facebook“ 

 

 Seniūnijos tinklapio 

 

 Tėvų 

 

 Laikraščių 

 

 Tinklapis www.manoakmene.lt 

 

 Kita (įrašykite) _______________________________________________________________ 

 

13. Kokiomis priemonėmis Jums būtų patogiausia gauti informaciją apie vykdomus 

renginius? (keli galimi atsakymai) 

 Seniūnijos tinklapio 

 

 Socialinio tinklapio „Facebook“ 

 

 Informacijos laikraščiuose 

 

 El.paštu 

 

 Bendruomenės internetinio puslapio 

 

 Informacijos skelbimų lentose 
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 Tinklapis www.manoakmene.lt 

 

 Kita (įrašykite) _______________________________________________________________ 

 

14. Pasirinkite tinkamiausią teiginį, kuris apibūdina Jus? 

 Žinau apie vykdomus renginius kaimo vietovėje ir juose dalyvauju. 

 

 Žinau apie vykdomus renginius kaimo vietovėje, tačiau  juose nedalyvauju. 

 

 Nežinau apie vykdomus renginius kaimo vietovėje, todėl  juose nedalyvauju. 

 

15. Įvertinkite jaunimo užimtumo kaime sąlygas? ( kai 1- labai blogai, 5- puikiai) 

                                                                            1               2               3              4               5 

 

Vieta susirinkimams                                                                                                

............................................................................................................................................................... 

Vieta repeticijoms                                                                                                    

............................................................................................................................................................... 

Sporto salė                                                                                                               

.............................................................................................................................................................. 

Sporto aikštynas                                                                                                      

............................................................................................................................................................... 

Poilsio zonos                                                                                                           

............................................................................................................................................................... 

Salė rengti renginiams                                                                                             

............................................................................................................................................................... 

Muzikos aparatūra                                                                                                   

............................................................................................................................................................... 

 

16. Jei sąlygas įvertinote mažiau nei 3 balai,  argumentuokite kodėl taip manote? (Jei 

įvertinote 3 balais ir daugiau praleiskite šį klausimą) 

________________________________________________________________________________ 

 

17. Koks teiginys Jums tinkamiausias, vertinant esamas jaunimo užimtumo kaime sąlygas? 

 Yra visos reikiamos sąlygos. 

 

 Yra iniciatyva (noras), tačiau nėra sąlygų. 

 

 Nėra iniciatyvos (noro) ir nėra sąlygų. 

 

 Trūksta sąlygų (įrašykite konkrečiai kokių sąlygų) __________________________________ 

 

18. Ar Jus tenkina dabartinė jaunimo užimtumo situacija Akmenės rajone (išskyrus 

Naujosios Akmenės miestą)? 

 Taip 

 

 Ne 

 

19. Ar galvojate po studijų baigimo grįžti gyventi į Akmenės rajoną (išskyrus Naujosios 

Akmenės miestą)? 

 Taip 
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 Ne 

 

 Nežinau 

 

 Kita ________________________________________________________________________ 

 

20. Kokios priežastys paskatintų Jūsų grįžimą į Akmenės rajoną (išskyrus Naujosios Akmenės 

miestą)? 

 Atnaujinta infrastruktūra (geri keliai, apšvietimas, vandentiekis, kanalizacija ir pan.) 

 

 Sutvarkytos viešosios erdvės (aikštynai, parkai, polsio zonos ir pan.) 

 

 Įvairių darbo vietų pasirinkimas 

 

 Laisvalaikio praleidimo formų įvairovė 

 

 Kita (įrašykite)________________________________________________________________ 

                                                                   

 

 
                              LABAI DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS!
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PRIEDAS NR. 6  

Fokusuotos grupės interviu klausimynas 

Nr.  KLAUSIMAS 

1.  Kiek ir kaip Jūsų organizacija dalyvavo pirmosios 2007-2013 metų VPS rengime? 

2. Kiek ir kokia išorės pagalba naudojasi Jūsų organizacija? 

3.  Įvertinkite partnerystė tarp vietos NVO, vietos verslo ir vietos valdžios? 

4. Kokį verslą galėtumėte (bendruomeninį, socialinį) plėtoti? 

5. Kokias palankias sąlygas reikėtų sudaryti jaunimui įsikurti, kurti verslą, skatinti užimtumą 

kaime? 

6. Kokiais būdais mažintumėte skurdo riziką kaimo vietovėse, didinant užimtumo galimybes? 

7. Kokios viešosios infrastruktūros kūrimas skatintų ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą 

kaimo vietovėse? 

8. Kaip vykdytumėte patirties sklaidą? 

9. Ar reikalingas vietinių vandens tiekimo sistemų tvarkymas? 

10. Kaip galėtų panaudoti rekreaciniu požiūriu vertingas teritorijas, kultūros paveldo objektus? 

11. Kokių įgūdžių, mokymų reiktų kaimo gyventojams? 

12. Kokie Jūsų pasiūlymai, pastabos Akmenės rajono VVG įgyvendinant 2014-2020 m. VPS? 
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PRIEDAS NR. 7 

VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama 2011 m. statistinė informacija apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus  

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų 

skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal gyvenamąją vietovę Pagal užimtumą Pagal socialinę padėtį 
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gyvenantys viensėdžiuose 

(vienkiemiuose) 
x x x x x x x x 41 x x x x x x x x x nd nd nd 

gyvenantys gyv. vietovėse iki 200 

gyventojų (išskyrus viensėdžius) 
x x x x x x x x x 4329 x x x x x x x x nd nd nd 

gyvenantys gyv. vietovėse nuo 201 

iki 1000 gyventojų 
x x x x x x x x x x 4051 x x x x x x x nd nd nd 
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gyvenantys gyv. vietovėse nuo 1001 

iki 2999 gyventojų 
x x x x x x x x x x x 6424 x x x x x x nd nd nd 

gyvenantys gyv. vietovėse nuo 3000 

iki 6000 gyventojų (išskyrus 

savivaldybių centrus) 

x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x nd nd nd 
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dirbantys (išskyrus savarankiškai 

dirbančiuosius) 
x x x x x x x x x x x x x 

4844 

(visa

s 

rajon

as) 

x x x x x x x 

savarankiškai dirbantys pagal 

verslo liudijimą 
x x x x x x x x x x x x x x 

244 

(visa

s 

rajon

as) 

x x x x x x 

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

įstaigas, veikiančias VVG 

atstovaujamoje teritorijoje, 

lankantys asmenys 

x x x x x x x x x x x x x x x 2124 x x x x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius 

senatvės pensiją arba nedirbančius 

dėl negalios) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 2324 x x x x 
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skurdą patiriantys asmenys  x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3390      

socialinės rizikos šeimų skaičius  x x x x x x x x x x x x x x x x x x   74   

socialinės rizikos šeimose augančių 

vaikų skaičius 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x     200 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai 
• Lentelės grafoms „Pagal amžių“(visoms amžiaus grupėms) , „Pagal lytį“ (abiejoms lytims) ir pagal gyvenamąją vietovę (visiems požymiams) duomenys pateikti remiantis  std  2013-01-25 
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Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį, interaktyvi nuoroda: (PDF)https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-

ef4b-446f-af6a-f56e23c94519 ir šiais seniūnijų raštais: .Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos duomenys (2011 m.)(Raštas "Dėl informacijos pateikimo" 2014-

12-02; Nr. S273); Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas "Dėl statistinės informacijos pateikimo" 2014-12-02; Nr. S-216 (1.6)); 
Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas "Dėl statistinės informacijos pateikimo" 2014-12-01; Nr. S-216 

(3.16)); Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas "Dėl statistinės informacijos pateikimo" 2014-11-26; Nr. S-440); Akmenės rajono 

savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas "Dėl duomenų pateikimo" 2014-11-18; Nr. S-114); 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)“ duomenys pateikti remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus 

elektroniniu laišku pateiktais duomenimis, 2015-01-26 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą“ duomenys pateikti remiantis  Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginiu plėtros planu, 2014 

m., patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu T-277, interaktyvi nuoroda:  
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287217&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n, žr. 10 psl; 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias VVG atstovaujamoje teritorijoje, lankantys asmenys“ duomenys pateikti remiantis Akmenės r. 

savivaldybės 2011 m., veiklos ataskaita (Skyrius:Švietimas, kultūra, sportas)  (psl. 27) ir  Akmenės r. savivaldybės  2014 m. veiklos ataskaita (Skyrius:Švietimas, kultūra, sportas) (psl.  26)  

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą.  Bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba nedirbančius dėl negalios)“ duomenys pateikti remiantis Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės 

skyriaus duomenimis (2011 m.) (Raštas 2014-11-17; Nr. S1-757); 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Gaunantys senatvės pensiją“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono 2012 metų socialinių paslaugų planu, patvirtintu Akmenė srajono savivaldybės 

tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-37, interaktyvi nuoroda: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=157658, žr. 5 psl; 

• Lentelės grafai „Pagal socialinę padėtį. Skurdą patiriantys asmenys“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono seniūnijų elektroniniu paštu pateikta informacija, 2015 m. balandžio mėn. 

ir Akmenės  rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos duomenimis (2011 m.)(Raštas "Dėl informacijos pateikimo" 2014-12-02; Nr. S273); 

• Lentelės grafoms „Pagal socialinę padėtį.  Socialinės rizikos šeimų skaičius, Pagal amžių: iki 7 m.; nuo7-13 m. (įskaitytinai)“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono seniūnijų 

elektroniniu paštu pateikta informacija, 2015 m. balandžio mėn.; 

• Lentelės grafoms „Pagal socialinę padėtį. Socialinės rizikos šeimų skaičius. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono savivaldybės 

2012 metų socialinių paslaugų planu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T-37, interaktyvi nuoroda: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=157658, žr. 14 psl.; 
 

Paaiškinimai 

Lentelėje pažymėti laukeliai „nd“ reikškia, kad nėra duomenų tokiai informacijai pateikti. Lentelėje pateikta, kiek kiekvienoje į VVG teritoriją įeinančioje seniūnijoje yra socialinės rizikos 

šeimų ir kiek jose auga vaikų (vaikų skaičius). 

https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287217&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=157658
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=157658
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PRIEDO NR. 7 TĘSINYS 

 

VVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama 2013 m. statistinė informacija apie VVG atstovaujamos teritorijos gyventojus  

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų 

skaičius iš viso:  

Pagal amžių Pagal lytį Pagal gyvenamąją vietovę Pagal užimtumą Pagal socialinę padėtį 
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P
a
g

a
l 

a
m

ž
ių

 

iki 7 m.  799 x x x x x 418 381 x x x x x x x x x x x 52 x 

7-13 m. (įskaitytinai) x 1115 x x x x 587 528 x x x x x x x x x x x 69 x 

14-29 m. (įskaitytinai) x x 2803 x x x 1490 1313 x x x x x x x x x x x x x 

30-39 m. (įskaitytinai) x x x 2455 x x 1281 1174 x x x x x x x x x x x x x 

40-64 m. (įskaitytinai) x x x x 4683 x 2274 2409 x x x x x x x x x x x x x 

65 m. ir vyresni x x x x x 2674 943 1731 x x x x x x x x x   x x x 

P
a
g

a
l 

ly
tį

 vyrai x x x x x x 6993 x 27 1828 2136 3170 0 x x x x x x x x 

moterys x x x x x x x 7536 36 1842 2251 3237 0 x x x x x x x x 

P
a
g

a
l 

g
y
v

e
n

a
m

ą
ją

 

v
ie

to
v

ę 

gyvenantys viensėdžiuose 

(vienkiemiuose) 
x x x x x x x x 63 x x x x x x x x x nd nd nd 

gyvenantys gyv. vietovėse iki 200 

gyventojų (išskyrus viensėdžius) 
x x x x x x x x x 3670 x x x x x x x x nd nd nd 
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gyvenantys gyv. vietovėse nuo 201 

iki 1000 gyventojų 
x x x x x x x x x x 4387 x x x x x x x nd nd nd 

gyvenantys gyv. vietovėse nuo 

1001 iki 2999 gyventojų 
x x x x x x x x x x x 6407 x x x x x x nd nd nd 

gyvenantys gyv. vietovėse nuo 

3000 iki 6000 gyventojų (išskyrus 

savivaldybių centrus) 

x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x nd nd nd 

P
a
g

a
l 

u
ži

m
tu

m
ą
 

dirbantys (išskyrus savarankiškai 

dirbančiuosius) 
x x x x x x x x x x x x x 

4968 

(visas 

rajonas

) 

x x x x x x x 

savarankiškai dirbantys pagal 

verslo liudijimą 
x x x x x x x x x x x x x x 

240 

(visas 

rajonas

) 

x x x x x x 

ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

įstaigas, veikiančias VVG 

atstovaujamoje teritorijoje, 

lankantys asmenys 

x x x x x x x x x x x x x x x 1872 x x x x x 

bedarbiai (išskyrus gaunančius 

senatvės pensiją arba nedirbančius 

dėl negalios) 

x x x x x x x x x x x x x x x x 2378 x x x x 

gaunantys senatvės pensiją x x x x x x x x x x x x x x x x x 5420 x x x 

P
a
g

a
l 

so
ci

a
li

n
ę
 p

a
d

ė
tį

 

skurdą patiriantys asmenys  x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2550      

socialinės rizikos šeimų skaičius  x x x x x x x x x x x x x x x x x x   72   

socialinės rizikos šeimose augančių 

vaikų skaičius 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x     185 

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai • Lentelės grafoms „Pagal amžių“(visoms amžiaus grupėms), „Pagal lytį“ (abiejoms lytims) ir pagal gyvenamąją vietovę (visiems požymiams) duomenys pateikti remiantis  Lietuvos 

statistikos departamento (Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes apskrityse ir savivaldybėse 2013 m.) ir šiais seniūnijų raštais: .Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės 
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seniūnijos duomenys (2011 m.)(Raštas "Dėl informacijos pateikimo" 2014-12-02; Nr. S273); Akmenės rajono savivaldybės administracijos Papilės seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas 

"Dėl statistinės informacijos pateikimo" 2014-12-02; Nr. S-216 (1.6)); Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos duomenys (2011 m.) 

(Raštas "Dėl statistinės informacijos pateikimo" 2014-12-01; Nr. S-216 (3.16)); Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas "Dėl 

statistinės informacijos pateikimo" 2014-11-26; Nr. S-440); Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnijos duomenys (2011 m.) (Raštas "Dėl duomenų pateikimo" 2014-
11-18; Nr. S-114); 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)“ duomenys pateikti remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus 

elektroniniu laišku pateiktais duomenimis, 2015-01-26; 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginiu plėtros planu, 2014 

m., patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimu T-277, interaktyvi nuoroda:  
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287217&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n, žr 10 psl; 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigas, veikiančias VVG atstovaujamoje teritorijoje, lankantys asmenys“ duomenys pateikti remiantis  Akmenės 

rajono savivaldybės 2013 m. veiklos ataskaita (Skyrius:Švietimas, kultūra, sportas), psl. 26 ir Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų veiklos ataskaita (Skyrius:Švietimas, kultūra, 

sportas) psl. 26; 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą.  Bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba nedirbančius dėl negalios)“ duomenys pateikti remiantis Šiaulių teritorinės darbo biržos Akmenės 

skyriaus duomenimis (2013 m.) (Raštas 2014-11-17; Nr. S1-757); 

• Lentelės grafai „Pagal užimtumą. Gaunantys senatvės pensiją“ duomenys pateikti   Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planu, patvirtintu Akmenės rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-55(E), interaktyvi nuoroda:  http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229519&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n, žr 

3 psl; 

• Lentelės grafai „Pagal socialinę padėtį. Skurdą patiriantys asmenys“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono seniūnijų elektroniniu paštu pateikta informacija, 2015 m. balandžio mėn. 

ir Akmenės  rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnijos duomenimis (2013 m.)(Raštas "Dėl informacijos pateikimo" 2014-12-02; Nr. S273); 

• Lentelės grafoms „Pagal socialinę padėtį.  Socialinės rizikos šeimų skaičius, Pagal amžių: iki 7 m.; nuo7-13 m. (įskaitytinai)“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono seniūnijų 

elektroniniu paštu pateikta informacija, 2015 m. balandžio mėn.; 

• Lentelės grafoms „Pagal socialinę padėtį. Socialinės rizikos šeimų skaičius. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius“ duomenys pateikti remiantis Akmenės rajono savivaldybės 

2014 metų socialinių paslaugų planu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-55(E), interaktyvi nuoroda:  

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229519&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n , žr. 13-14 psl; 

 

Paaiškinimai 

Lentelėje pažymėti laukeliai „nd“ reikškia, kad nėra duomenų tokiai informacijai pateikti. Lentelėje pateikta, kiek kiekvienoje į VVG teritoriją įeinančioje seniūnijoje yra socialinės rizikos 

šeimų ir kiek jose auga vaikų (vaikų skaičius).  

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=287217&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n
http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=229519&p_org=315&p_fix=y&p_gov=n
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PRIEDAS NR. 8 

 

Socialinių paslaugų gavėjų skaičius 2013 metais 

Eil. 

Nr. 
Socialinių paslaugų teikėjo pavadinimas 

Paslaugų gavėjų skaičius metų 

eigoje 

1. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai 

103 – ilgalaikė socialinė globa 

17-trumpalaikė socialinė globa 

5 – savarankiškas gyvenimas 

institucijoje  

93 – pagalba į namus 

3 – mokami pagalbos pinigai 

126 – specialiojo transporto paslauga 

248 – aprūpinta kompensacinės 

technikos priemonėmis 

2498 – suteikta asmeninės higienos 

ir priežiūros (pirtis, dušas) paslauga 

2. Akmenės rajono  vaikų globos namai 44 

3. 
Naujosios Akmenės lopšelio-darželio „ATŽALYNAS“ 

filialas Vaikų dienos centras 
20 

4. Ventos neįgaliųjų klubas „DALIA“ 600 

5. Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubas „PARAMA“ 120 

6. 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „AKMENĖS 

VILTIS“ 

 

50 

 

7. 
VšĮ „GELBĖKIT VAIKUS“ Akmenės vaikų dienos 

centras „AKMENĖLIAI“ 
50 vaikų (27 šeimos) 

8. 
Lietuvos pensininkų sąjungos „BOČIAI“ Naujosios 

Akmenės miesto bendrija 
35 

9. Akmenės rajono neįgaliųjų draugija 350 

10. Naujosios Akmenės Caritas 
20 vaikų; 

apie 55 suaugę asmenys 

11. 
Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos neįgaliųjų 

klubas „ŽĖRUTIS“ 
65 

12. 
Papilės seniūnijos pagyvenusių žmonių klubas 

„ATGAIVA“ 
55 

13. Labdaros ir paramos fondas „PRIEGLOBSTIS“ 90 

14. Akmenės rajono Cerebrinio paralyžiaus bendrija 20 

15. Akmenės rajono diabeto klubas „SADUTĖ“ 100 

16.  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Akmenės rajono 

filialas 

140 

17. Akmenės rajono artrito bendrija 200 

18. Akmenės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 50 

19. Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos Akmenės skyrius 110 

20. Rajono kurčiųjų bendruomenė 40 
Šaltinis: Akmenės rajono savivaldybės 2014 metų socialinių paslaugų planas patvirtintas Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T-55 (E) 
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PRIEDAS NR. 9  

Akmenės rajono žemės fondo pasiskirstymo pokytis nuo 2011 m. iki 2015 m. 

Akmenės 

rajonas 

Bendras 

plotas 

Žemės ūkio naudmenos iš jos 

Miškai 

(miško 

žemė) 

Keliai 

Užstatyta 

teritorija 

Žemė 

užimta 

vandens 

telkinių 

Kita žemė iš jos 
Nenusausinta 

žemė 

Drėkinama 

žemė 

Ariamoji 

žemė 
Sodai 

Pievos ir 

natūralios 

ganyklos 

Iš viso 

žemės ūkio 

naudmenų 

Kitos 

žemės iš 

viso 

Pelkės 
Pažeista 

žemė 

nenaudojama 

žemė 

Medžių 

ir krūmų 

želdiniai 

  

               

2011 m. 

sausio 1 d. 
84372,88 44918,64 447,72 1994,29 47360,65 

26902,

19 

1818,8

8 
1800,97 1916,55 4573,64 1967,47 729,32 1434,04 442,81 55688,80 127,60 

2015 m. 

sausio 1 d.  
84379,67 46914,02 91,01 1368,19 48373,23 

28014,

13 

1110,9

7 
2252,04 1757,60 2871,70 1575,69 347,57 537,81 410,63 49382,32 124,59 

Pokytis  

ha 

+6,79 +1995,42 
-

356,71 
-626,1 +1012,58 

+1111,

94 
-707,91 +451,07 -158,95 -1701,94 -391,78 -381,75 -896,23 -32,18 -6306,48 -3,01 

Pokytis 

proc.  

 4,44 -79,67 -31,39 2,14 4,13 38,92 25,05 -8,29 -37,21 -19,91 -52,34 -62,5 -7,27 -11,32 -2,36 

+0,01 

+4,5 -79,7 -31,4 +2,1 +4,1 - 39,0 25,1 -8,3 -37,2 -20,0 -52,3 -62,5 -7,3 -11,3 -2,4 

Šaltinis: Valstybės žemės fondo duomenys: http://zis.lt/wp-content/uploads/2015/06/ZF_2015.pdf    
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PRIEDAS NR. 10  

Vandens kokybės parametrai pagal gyvenvietes145 

Nr. Vandenvietė 
Vandens kokybės parametrai 

Bendroji geležis 

Leidžiamos vertės 200 

              2009 m.                                                2014m. 

1. Akmenės  1222 1166 

2. Ventos (žerkščių)  97 134 

3. Ventos (Miško g.) n. d. 965 

4. Papilės 340 485 

5. Pelkelės 196 194 

6. Papilės 

(Raudonskardžio g.) 

965 593 

7. Agluonų 1211 1150 

8. Šaltiškių 371 516 

9. Sablauskių 446 1330 

10. Kruopių 294 1637 

11. Gailaičių 828 816 

12. Kivylių 1772 1670 

13. Dabikinės 2417 1374 

14. Alkiškių 1961 91 

15. Menčių 1668 1527 

16. Kairiškių 179 179 

17. Vėlaičių 1572 1538 

18. Akmenės II kaimo 507 <10 

19. Kalniškių 465 1600 

20. Dumbrių 2334 2945 

21. Daubiškių 1022 407 

22. Gumbakiai 702 789 

23. Šapnagiai n.d. 2158 

                                                 
145 Akmenės rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, 7 psl. Ir 

internetiniai duomenys  ( 

file:///C:/Users/Vaida/Downloads/Vandens%20tyrimai%202014%20(27%20vandenv%20)pat.pdf ) 

 

file://///nma.lan/../../../../Users/Vaida/Downloads/Vandens%20tyrimai%202014%20(27%20vandenv%20)pat.pdf
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PRIEDAS NR. 11 

 

SUSITIKIMŲ SU TIKSLINIŲ GRUPIŲ ATSTOVAIS METU IŠSAKYTI POREIKIAI PAGAL KKP PRIORITETUS 

 

KPP PRIORITETAS POREIKIAI, IDĖJOS 

Sudaryti galimybes NVO projektais skatinti 

verslumą ir užimtumą kaime, užtikrinti vietos 

iniciatyvos tęstinumą 

1. Kruopių bendruomenė: „Mikroautobuso įsigijimas – nuomos paslaugų teikimui. Mobilus kavos 

verslas – įrangos įsigijimas, žaliavos įsigijimas, mokymai. Sulčių spaudykla – mobili priekaba – sulčių 

spaudimo paslaugos. Traktorius su inventoriumi – žemės įdirbimui, sniego valymui, žolės pjovimui. 

Sukurta edukacinė programa „Per žalią kelią į sveikatą“. 

2. Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“: „Amatų cento įrengimas, centre galėtų veikti skalbykla, 

kirpykla, vaisių džiovykla. Kepyklėlės įrengimas“. 

3. Akmenės miesto bendruomenė: „Įvaizdžio studija – tapybos ir drožybos plenerų organizavimas. 

Vaistinių, prieskoninių  Siuvyklos įrengimas. 

4. Šapnagių kaimo bendruomenė: „Keramikos dirbinių ir suvenyrų pardavimas, jų gamyba ir įrangos 

įsigijimas (molio degimo krosnis), edukacinės programos.“ 

5. Agluonų kaimo bendruomenė: „Paplūdimio įkūrimas su paslaugų paketu, į kurį įeitų valčių, vandens 

dviračių, vandens burbulų nuoma“. 

6. Daubiškių gyvenvietės bendruomenė: „Kavinukės įrengimas prie vaikų žaidimų aikštelės“.  

7. Automobilių sporto klubas „Extempas“: „Slidinėjimo trasos įrengimas klubo teritorijoje“. 

8. Papilės miestelio bendruomenė: „Arbatinės – kepyklėlės įrengimas. Mikroautobuso nuoma.“ 

9. Klykolių kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“: „Edukacinių pamokų vedimas žvakininkystės 

amatui puoselėti.  

10. Ventos regioninis parkas: „Gidų kursų organizavimas. Akmenės rajono kaimo bendruomenių 

suvenyrų pardavimo tinklo sukūrimas ir  koordinavimas.“ 

11. Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“: „Centras galėtų teikti įvairias mokamas paslaugas 

senjorams, tokias kaip langų valymas, tvarkymas ir pan.“ 

12. Kivylių kaimo bendruomenė: „ Maisto tiekimas į laukus sezono metu“. 
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Sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, 

kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse 

1. Kruopių bendruomenė: „Galiūnų varžybų organizavimas, inventoriaus įsigijimas“. 

2. Akmenės rajono verslininkų asociacija: „Verslo klubai mokyklose, skatinantys jaunimą susipažinti 

su verslo subtilybėmis.  Atvirų durų dienos įmonėse, kurių metu jauni asmenys galėtų atvykti ir apžiūrėti 

įmonės darbo procesus.  Jaunimo orientavimas į informacines technologijas. 

3. Akmenės jaunimo apskritasis stalas: „Specializuotų jaunimo erdvių sukūrimas, kuriose jaunimas 

galėtų vykdyti įvairias veiklas. „Minkštųjų“ projektų įgyvendinimas per jaunimo organizacijas pvz. 

dviračių žygiai ir pan. Mokymų organizavimas kaimo jaunimui. Amatų kiemelių sukūrimas jaunimui. 

4. Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“: „Jaunimas centre galėtų užsiimti bendra veikla su 

senjorais, dalintis patirtimi ir mokytis vieni iš kitų.“ 

Mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse, didinant 

užimtumo galimybes 

1. Akmenės rajono savivaldybės socialinės paramos skyrius: Savanorystės skatinimas, įtraukiant 

socialinę atskirtį patiriančius asmenis  į bendruomeninę veiklą.  

2. Kruopių bendruomenė: „Socialinių – ekonominių įgūdžių ugdymas socialinės atskirties šeimoms.“ 

3. VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prisidėjimo parapijos vaikų dienos centras: 

„Savanorystės skatinimas įtraukiant „visų sluoksnių“ žmones į bendruomeninę veiklą.“ 

 

Remti darbo vietų, ypač reikalaujančių 

kvalifikuotos darbo jėgos, išlaikymą ir kūrimą 

kaimo vietovėse, ypač ne žemės ūkyje 

1. Akmenės rajono verslininkų asociacija: „Amatų puoselėjimo skatinimas, privataus verslo ir NVO 

bendradarbiavimas parduodant paslaugas ir produktus.“ 

Remti viešosios infrastruktūros kūrimą ir 

tvarkymą, skatinti ekonominę, socialinę, 

kultūrinę veiklą sutvarkytuose pastatuose 

1. Kruopių bendruomenė: „Kruopių bendruomenės namų įkūrimas, bendruomenės verslų plėtojimas.“ 

2. Dabikinės kaimo bendruomenė: „Upės pakrantės sutvarkymas - paplūdimio įrengimas“. 

3. Šapnagių kaimo bendruomenė: „Šapnagių parko sutvarkymas“. 

4. Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“: Amatų namelio įrengimas su sandėliavimo 

patalpomis.“ 

5. Kivylių kaimo bendruomenė: „Prie upės įrenti paplūdimį, sutvarkyti parką.“ 

6. Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius: „Daugiafunkcinių aikštelių 

kaimuose įrengimas, lauko treniruoklių įrengimas, sporto inventoriaus įsigijimas.  

Vykdyti mokymą, patirties sklaidą ir 

konsultavimą kaimo vietovėse 

1. Kruopių bendruomenė: „Socialinių – ekonominių įgūdžių ugdymas socialinės atskirties šeimoms.“ 

2. Klykolių kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“: „Atnaujintas bendruomenės patalpas naudoti 

edukacinių pamokų vedimui ir amatų puoselėjimui.“ 

3. Agluonų kaimo bendruomenė: „Edukaciniai užsiėmimai amatų namelyje.“ 

4. Akmenės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyrius: „Sveikatingumo programos 

kaimo žmonėms.“ 
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Gerinti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę 

remiant vietinių vandens tiekimo sistemų 

tvarkymą 

1. Sablauskių kaimo bendruomenė „Žiburys“: Reikalinga vandens gerinimo sistema ir kanalizacija“. 

2. Akmenės miesto bendruomenė: „Reikalingas vietinės vandens tiekimo sistemos tvarkymas“. 

3. Dabikinės kaimo bendruomenė: „Vandentiekio sistemos rekonstravimas.“ 

4. Šiaudinės kaimo bendruomenė: „Vandens gerinimo sistema.“ 

5. Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“: „Vandentiekio sistemos tvarkymas.“ 

Panaudoti rekreaciniu požiūriu vertingas 

teritorijas, kultūros paveldo objektus, didinti 

miškų reakreacinį potencialą 

1. Klykolių kaimo bendruomenė „Klykolių sodžius“: „Sutvarkyti istorinės bažnyčios Klykoliuose, 

klebonijos pastatus ir teritoriją, pritaikant turistų lankymui“. 

2. Ventos regioninis parkas: „Papilės II – ojo piliakalnio pritaikymas lankymui.“ 

3. Šiaudinės kaimo bendruomenė: „Šiaudinės bažnyčios populiarinimas.“ 

4. Akmenės krašto muziejus: „Informacinio stendo įrengimas Paragių dvaro muziejuje. Edukacinė 

programa Paragių dvare – tradicinės pirties programa. 

5. Kamanų VGR: „Informacinių stendų įrengimas, lankomų vietų reklama. Filmo sukūrimas apie 

Akmenės rajono lankytinus objektus. Maršrutinių takų sukūrimas ir įrengimas. 

6. Kruopių bendruomenė: „ Partnerystė populiarinant Akmenės rajono turizmą, organizacijų sukurta 

bendra programa „Aplankyk Akmenę per vieną dieną“. 

 

Suteikti plačiajuosčio interneto prieigą visoms 

šalies kaimo vietovėms ir išplėtoti viešųjų 

elektroninių paslaugų teikimą 

1. Akmenės rajono savivaldybės administracija: „sukurtos viešųjų elektroninių paslaugų bazės 

populiarinimas Akmenės rajone, visuomenės gebėjimų ugdymas naudotis elektroninėmis paslaugomis.“ 
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PRIEDAS NR. 12 

  

AKMENĖS R. VVG TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ KAIMO BENDRUOMENIŲ NARIŲ 

SKAIČIUS 

 

Eil. 

Nr. 

Kaimo bendruomenės narių skaičius 2011 m. 2015 m. 

1. Alkiškių k. bendruomenė 48 55 

2. Sablauskių k. bendruomenė ,,Žiburys“ 80 124 

3. Kaimo bendruomenė ,,Ramučių užuovėja“ 63 68 

4. Kivylių gyvenvietės bendruomenė 80 100 

5. Kaimo bendruomenė ,,Klykolių sodžius“ 40 39 

6. Viliošių kaimo bendruomenė 20 15 

7. Akmenės II kaimo bendruomenė ,,Akmenupis“ 128 142 

8. Kaimo bendruomenė ,,Naudvaris“ 38 40 

9. Kaimo bendruomenė  ,,Gailaičių sodžius“ - - 

10. Kaimo bendruomenė ,,Padvarėliai“ 35 40 

11. Akmenės miesto bendruomenė 83 80 

12. Dabikinės bendruomenė 50 59 

13. Agluonų kaimo bendruomenė ,,Zubovų dvaras“ 111 111 

14. Ventos miesto bendruomenė ,,Prie Ventos“ 28 24 

15. Ventos kaimo bendruomenė ,,Briedis“ 41 32 

16. Žerkščių kaimo bendruomenė 80 84 

17. Paeglesių kaimo bendruomenė 25 20 

18. Purvių kaimo bendruomenė 32 28 

19. Kaimo bendruomenė ,,Klaišių dvaras“ 32 32 

20. Kairiškių kaimo bendruomenė 60 60 

21. Papilės miestelio bendruomenė 40 56 

22. Kalniškių kaimo bendruomenė 118 90 

23. Daubiškių gyvenvietės bendruomenė 40 40 

24. Eglesių kaimo bendruomenė ,,Papartis“ 48 46 

25. Draginių kaimo bendruomenė 20 19 

26. Kruopių bendruomenė 120 100 

27. Spaigių bendruomenė 20 15 

28. Šapnagių k. bendruomenė 35 30 

29. ,,Raudonskardžio“  kaimo bendruomenė - 9 
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PRIEDAS Nr. 13 

AKMENĖS R. VVG SUBJEKTŲ ATSKAITOMYBĖ ĮGYVNDINANT VPS 

 


