
„Bendruomenės teritorijoje vystytinų 

projektų poreikio analizė. Perspektyvios 

vizijos suformavimas.“ 

 

 
  



VVG VEIKLOS POVEIKIO VERTINIMAS  

Ar VVG teikiama parama prisidedama prie kaimo ir jo gyventojo 

įvaizdžio gerinimo visuomenėje?*  

•Kaimo žmonės įgijo daugiau žinių; 

•Pagražinta aplinka, atnaujinta infrastruktūra;  

•Įgyvendinti užsibrėžti darbai, atsirado naujų paslaugų 

kaimo vietovėse; 

•Kaimo žmonės tapo pozityvesni, ėmėsi daugiau iniciatyvų, 

tapo bendruomeniškesni bei daugiau bendraujantys, 

besidalijantys gerąją patirtimi;  

•Kaimo gyventojai tapo veiklesni ir labiau pastebimi 

aplinkinių. Jų balsas tapo labiau girdimas ir svaresnis.  

 
TAIP- 69,4 % SUNKU PASAKYTI – 23,7 % NE – 6,9 % 

 



VIETOS PROJEKTŲ POBŪDIS (PROC.)  

25 % Kito pobūdžio veiklos (įskaitant kaimų 

atnaujinimą) 2014-2020 m.  
 

75 % Darbo vietas kuriantys vietos projektai 2014-2020 m.  
 

30 % Kito pobūdžio veiklos 2007-2013 m.  

 

70 % Kaimų atnaujinimo vietos projektai 2007-2013 m.  
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Kokiais žingsniais reikėtų žengti, 

kuriant naująją  

2014-2020 strategiją? 



PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI VIETOS  PROJEKTAMS (1) 

 Paramos gavėjus strategijose nustato pati VVG.  

 Jais gali būti: kaimo bendruomenės, kitos asociacijos ir NVO, 

viešosios įstaigos, privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys.  

  2. Tinkamumo sąlygos:  

 siekia strategijos tikslų;  

 teikia VVG teritorijos gyventojams naudą;  

 atitinka bendrąsias tinkamumo sąlygas (nustato ŽŪM).  

  3. Netinkamos finansuoti išlaidos:  

 vietos projektų administravimo išlaidos;  

 nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos.  

 



PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI VIETOS  

PROJEKTAMS (2) 

 Didžiausia paramos suma:      200 tūkst. EUR.  

  5. Paramos intensyvumas: iki 80 proc.  

 Įnašas natūra (darbais, žeme ar kitu 

nekilnojamuoju turtu (?)) – tinkamas nuosavas 

indėlis (EK audito pastaba dėl netinkamo 

taikymo 2007-2013 m., peržiūrimi teisės aktai, 

svarstoma dėl taikymo galimybių ateityje).  

 



Ką reikia žinoti? 

Jaunimo įtraukimas  

į veiklą 

Projektuose gali 

dayvauti visi  

5 arba 7 metų 

projektų 

gyvenimas 

„Verslumo 

skatinimas“ 

DARBO VIETŲ 

KŪRIMAS 
Planuojamų  

Veiksmų įvairovė 



KOKIAS VEIKLAS REMIA (1) 

  Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara;   

 ne žemės ūkio verslo įkūrimas ir vystymas;   

 mažos apimties infrastruktūros kūrimas, gerinimas arba 
plėtimas, įskaitant atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir 
energijos taupymą;    

 kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir 
susijusios infrastruktūros kūrimas, gerinimas arba 
plėtimas;   

  pramogų infrastruktūros vystymas, turistų informavimas 
ir turistinių vietų žymėjimas;   

 kaimo kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės vietovių 
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymas, atkūrimas ir 
atnaujinimas.  

 



KOKIAS VEIKLAS REMIA (2) 

 naujų miškininkystės technologijų diegimas ir miško 
produktų perdirbimas bei rinkodara;   

 smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimas;   

 trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų vystymas;   

 bendruomeninės veiklos įvairinimas, ypač pasirenkant 
veiklą, susijusią su sveikatos priežiūra, socialine 
integracija;   

 kitų bendruomenei aktualių veiklų vystymas (pvz. 
kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas ir 
kt.)   

 vietos projektų pareiškėjų mokymas, įgūdžių įgijimas.  
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KĖDAINIŲ RAJONO GUDŽIŪNŲ 

SENIŪNIJOS GYVENTOJŲ POREIKIO 

VIEŠOSIOMS PASLAUGOMS 

TYRIMAS 



Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus 

grupes GUDŽIŪNŲ seniūnijoje 

 

Amžius 
 

Resp. skaičius 

 
18-29 m. 

 
80   

 
30-45 m. 

 
94   

 
46-64 m. 

 
105   

 
65 m. Ir vyresni 

 
61 

  

 
Iš viso 

 
340 

 
  



Respondentų pasiskirstymas pagal 

išsilavinimą GUDŽIŪNŲ seniūnijoje 

 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 
23,82% 23,53% 

17,06% 16,47% 

12,65% 

6,47% 



Respondentų pasiskirstymas pagal užimamas 

pareigas ar užsiėmimą GUDŽIŪNŲ 

seniūnijoje 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 



Pajamos, tenkančios vienam šeimos 

nariui GUDŽIŪNŲ seniūnijoje 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

351-749 750-1000 iki 350 Lt 1001-2000 2001 ir daugiau 



Respondentų pasiskirstymas pagal  gyvenamosios 

vietovės problemą 

 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% 

Kita 

atskirtis tarp jaunimo ir vyresnio a. narių 

asmeninės ambicijos 

neaktyvūs bendr.nariai 

Paslaugų trūkumas 

jaunų š.probl.sprend. 

soc.problemos 

Bloga vie-šoji infra-struktūra 

kaimo m-los, med.punkto, pašto, bibl. … 

gyvent.senėjimas 

Mažos gyvent. Pajamos 

gyvent.sk. mažėj. 

Nedarbas 



Prioritetinės sritys, kurios turėtų būti finansuojamos ES  

 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 

Turizmo plėtra 

Savanorystę skatinančios veiklos 

Biologinės įvairovės atkūrimas 

Mokymosi visą gyvenimą ir t.t. skatinimas 

Atsinaujinančių energ. Išteklių, ir t.t. palengv. 

Didelės gamt. vertės ūkinink. ir kraštov. 

Bendruomen.skatin.iniciat. 

Prieigos prie inf. ir ryšių technol. plėtra 

Palankesnių sąl.pradėti veiklą ūkin. sudar. 

Proj., skirti pr-jos perdirbimui ir real. 

Viešosios infrastruktūros plėtra 

Naujovių skatinimas ir diegimas kaimo viet. 

Sveikatinimo priemonių aktyv. kryptis 

Paslaugų socialiai pažeidžiamoms gr. plėtra 

Paslaugų gyventojams plėtra 

Parama darbo vietų kūrimui 



Paslaugos, kurių trūksta GUDŽIŪNŲ 

seniūnijoje 

12,38% 12,40% 12,42% 12,44% 12,46% 12,48% 12,50% 12,52% 12,54% 12,56% 12,58% 

Nesudėtingas pastatų remontas 

Aplinkos tvarkymo pasl. 

Vaikų priežiūros paslaugos 

PK ir interneto pr. pasl. 

Specialiosos pasl. Sodyboms 

Transporto paslaugos 

Vyresn. amžiaus asm. ir ligonių pr. 

Buitinės paslaugos 



Ar pirktų paslaugas, jei jos būtų teikiamos 

Gudžiūnų seniūnijoje 

78,21% 

21,79% 

Taip Ne 



Veiklos, kurių galėtų imtis Jūsų kaimo 

bendruomenė 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 

Kita 

Įvairių paslaugų turistams teikimas 

Amatininkų gaminių bei suvenyrų ga- 
myba ir realizavimas 

Gamtos gėrybių rinkimas, 
džiovinimas ir realizav, 

Kulinarinio paveldo produktų g-ba ir 
pardav. 

Nežinau, sunku pasakyti 

Įvairių paslaugų vietos gyventojams 
teikimas 

Vietos gamintojų pr-jos realizav. 



Ar Jūs būtumėte linkę imtis bendruomeninio 

verslo iniciatyvų ir įgyvendinti 

bendruomeninį verslą skatinančius projektus? 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 

Jau šiuo metu svarstome 

Tokių projektų neplanuojame 

Taip, tai būtų įdomu 

Nežinome, sunku atsakyti 



Priežastys, trukdančios vietos gyventojams  

organizuoti verslą ar teikti paslaugas Gudžiūnų 
seniūnijoje  

 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 



Šeimos narių indėlis savanorišku darbu į  

bendruomenės veiklą GUDŽIŪNŲ 

seniūnijoje 

53,78% 

7,85% 

38,37% 

Taip Ne Negaliu atsakyti 



Respondentų atsakymas, ar imtųsi smulkaus 

verslo, jei jo pradžiai būtų suteikta ES 

parama, procentais 

 

35,74% 

64,26% 

Taip Ne 



Priemonės, kurios pagerintų kaimo 

jaunimo situaciją GUDŽIŪNŲ seniūnijoje 

 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 

Jaunimo informavimas apie galimybes 
mokytis, kurti verslą ir pan. 

Jauni verslo iniciatyvų finansavimas 

Galimybių jauniems žmonėms dirbti 
sudarymas  

Saugios gyvenamosios aplinkos kūrimas 

Laisvaikio galimybių didinimas 

Jaunimo įtraukimas į bendruomenės 
veiklą 

Jaunimo įtraukimas į savan.veiklą 

Kita 



KOKIUS PROJEKTUS GALIME ĮGYVENDINTI 

SAVO BENDRUOMENIŲ TERITORIJOSE  

ATSIŽVELGDAMI Į KELIAMUS REIKALAVIMUS 

IR MŪSŲ POREIKIUS? 


