
SSGG ANALIZĖ 

Dzūkijos VVG, surinkusi išsamią medžiagą apie rajono socialinę, ekonominę ir 

aplinkosauginę situaciją bei išsiaiškinusi savo atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojų 

poreikius, susistemino ir apibendrino turimą informaciją. Buvo parengtas SSGG projektas ir 

viešame Dzūkijos VVG susirinkime buvo vertinamos rajono stiprybės, silpnybės, galimybės. 

Atsižvelgiant į visus siūlymus ir keitimus, buvo parengta galutinė SSGG lentelė. 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Gera geografinė padėtis: pasienis su Lenkija ir 
Baltarusija, pro Šeštokus eina geležinkelis į 
vakarų Europą. 

Gyventojų verslumo ir iniciatyvos stoka. 

VVG teritorija turtinga gamtos ištekliais: 
daugiau nei 150 ežerų, 35 proc. teritorijos 
užima miškai. 

Ne visose gyvenvietėse gera infrastruktūros 
būklė: nepatenkinamas vietos kelių, gatvių ir 
šaligatvių stovis, neįrengtas apšvietimas, 
nesutvarkyta kaimų ir miestelių gyvenamoji 
aplinka. 

Gera ekologinė situacija: nėra aplinką 
teršiančių pramonės įmonių, miškai užima 
trečdalį teritorijos, dominuoja žemės ūkio 
veikla, kuri, įsigalint taisyklingam 
ūkininkavimui ir populiarėjant ekologiniams 
ūkiams, taip pat vis mažiau teršia gamtą. 

Dalis vandens telkinių bei poilsio zonų 
nepritaikytos žmonių poilsiui: neišvalyti ežerai 
ir pakrantės, nesutvarkyti privažiavimo keliai, 
automobilių stovėjimo aikštelės. 

Teritorijoje įgyvendinta bandomoji vietos 
plėtros strategija: Dzūkijos VVG įgijo 
strategijų rengimo ir įgyvendinimo patirties; 
vietos organizacijos susipažino su partnerystės 
principo įgyvendinimu, suaktyvėjo kaimo 
bendruomenių steigimasis ir veikla. 

Susidėvėję vandentiekio ir kanalizacijos 
tinklai, trūksta vandens gerinimo įrenginių, 
užterštas šachtinių šulinių vanduo ir ne visose 
gyvenvietėse tvarkomos nuotekos ne tik kenkia 
žmonių sveikatai, bet ir teršia krašto gamtą 

Aktyvus Lazdijų rajono savivaldybės bei 
įvairių organizacijų bendradarbiavimas su 
Lenkija bei Baltarusija 

Nepalankios sąlygos plėtoti tradiciniam žemės 
ūkiui (nederlinga smėlėta žemė) 

Rajone yra Veisiejų ir Metelių regioniniai 
parkai, Žuvinto rezervatas, kurie rūpinasi 
gamtos apsauga, kraštovaizdžiu, augmenijos ir 
gyvūnijos išsaugojimu 

Ūkininkai neturi kur parduoti žemės ūkio 
produkcijos: arti nėra didžiųjų miestų, 
neišplėtotas turgaviečių tinklas, beveik 
nebeliko vietos verslininkų parduotuvių 

Mažas nusikalstamumo lygis 
Nesutvarkyta pastatų ir žemės nuosavybės 
teisinė registracija 

Visose 28 viešosiose bibliotekose yra viešojo 
interneto prieigos taškai, rajone įrengtas 
plačiajuostis interneto tinklas, yra galimybė 
jungtis prie interneto bet kurioje rajono vietoje 

Mažai laisvalaikio praleidimo formų (nėra kino 
teatro, kavinių, sporto aikštelių ir kitų 
pramogų) 

Veikia Veisiejų technologijos ir verslo 
mokykla, specialybės pritaikomos pagal 
esamus poreikius 

Žemas gyventojų išsilavinimo lygis  

Daugėja kaimo žmonių, užsiimančių 
alternatyvia tradiciniam žemės ūkiui veikla 
(kaimo turizmas, avininkystė, rapsų, uogų, kitų 
netradicinių kultūrų auginimas) 

Nėra kooperavimosi, jungimosi į asociacijas, 
sąjungas tradicijų ir patirties 



Mockavoje planuojamas intermodalinis 
terminalas, kai perkraunami konteineriai ar 
vilkik ų priekabos ant geležinkelio platformų, 
neperkraunant pačių krovinių 

Santykinai didesnė vyresnio amžiaus žmonių 
dalis (didelę dalį gyventojų sudaro pensininkai) 

Intensyvi vietos valdžios parama turizmo sferai 
Jaunimas įgijęs įsilavinimą negrįžta į Lazdijų 
rajoną 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Parama vietos projektams pagal naują Lazdijų 
kaimo plėtros strategiją 2010-2015 metams 

Užsienio šalių ir vietinės konkurencijos 
padidėjimas 

Europos Sąjungos bei kitų įvairių paramos 
fondų parama 

Gyventojų senėjimas, jaunimo išvykimas 

Tiesioginė Europos Sąjungos ir valstybės 
parama žemės ūkiui 

Kvalifikuotų žmonių išvykimas iš rajono, 
gimstamumo mažėjimas 

Auganti ekologiškos produkcijos paklausa 
Europos Sąjungoje 

Žemės ūkio produkcijos supirkimo 
nestabilumas 

Kultūrinio paveldo panaudojimas turizmo 
vystymui 

Nepatraukli aplinka užsienio investicijoms 

Istorinių objektų (“geležinės uždangos laikų” 
tvorų, rusų statytų dzotų) pritaikymas turizmui 

Staigūs ekonomikos pokyčiai 

Dalyvavimas aplinkinėse rinkose 
Valstybės politika orientuota į didžiuosius 
miestus 

Bendradarbiavimas su ES partneriais Projektų bendrojo finansavimo trūkumas 

Gamtos išteklių pritaikymas turizmui Socialinės atskirties didėjimas 

Atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimas 

 

Tradicinių amatų puoselėjimas  

 


