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1. DZŪKIJOS VVG VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠYMAS 

1.1. MISIJA IR TIKSLAI, TRUMPA K ŪRIMOSI ISTORIJA 

1.1.1. MISIJA IR TIKSLAI 

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)  - tai Lazdijų rajono 

savivaldybės teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių 

organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, 

atstovaujantis savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis kaimo plėtra. 

Dzūkijos VVG tikslai:  

1. Pasiekti, kad savivaldybės teritorijos kaimo gyventojai būtų sąmoningi piliečiai, galėtų ir 

mokėtų save išreikšti, mokėtų veikti ir veiktų savo ir visuomenės gerovei.  

2. Pasiekti, kad savivaldybės kaime būtų darni, saugi ir ekologiškai švari aplinka, kurioje 

galėtų gyventi ir sveikus vaikus auginti gyventojai.  

3. Pasiekti, kad savivaldybės kaimo gyventojai turėtų mėgstamą užsiėmimą, sugebėtų 

naudotis moderniomis technologijomis ir puoselėtų kultūrines tradicijas.  

Siekdama išvardintų tikslų, Dzūkijos VVG kuria, tobulina ir įgyvendina savo teritorijos kaimo 

plėtros planus, numato savo strateginius, taktinius ir operatyvinius veiksmus. 

1.1.2. TRUMPA KŪRIMOSI ISTORIJA 

Dzūkijos VVG įkurta 2004 m. rugpjūčio 20 d. ir apėmė visą Alytaus apskrities kaimiškąją 

teritoriją - Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybes be 

Druskininkų ir Varėnos miestų. Prieš įregistruojant Dzūkijos VVG buvo ilgai diskutuojama, ar kurti 

vieną bendrą VVG, kuri apimtų visą Alytaus apskrities kaimiškąją teritoriją, ar 4 atskiras VVG 

kiekviename rajone. Nuspręsta apjungti jėgas, savivaldybių finansus, kad būtų gautas finansavimas 

bandomajai integruotai strategijai. Ši sprendimas pasiteisino - bandomajai strategijai buvo gautas 

0,5 mln. Lt finansavimas ir per 2006-2008 metus Alytaus apskrityje buvo sėkmingai įgyvendintas 

21 vietos projektas. 

Įgyvendinus bandomąją integruotą strategiją, dalis savivaldybių vadovų išreiškė norą kurti 

atskiras VVG savivaldybių teritorijų pagrindu. 2008 m. spalio 28 d. visuotiniame asociacijos narių 

susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl Dzūkijos VVG veiklos teritorijos sumažinimo iki Lazdijų 

rajono savivaldybės teritorijos ribų. Šis sprendimas oficialiai įsiteisino 2009 m. kovo 4 d., kai 

Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos 

VVG) įstatų pakeitimai. Atstovaujamų organizacijų skaičius sumažėjo nuo 78 iki 26. 
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1.2. ATSTOVAVIMAS KAIMO BENDRUOMEN ĖMS, SOCIALINIAMS 
PARTNERIAMS, VIETOS VALDŽIAI IR VERSLUI 

2009 m. gruodžio 31 d. Dzūkijos VVG nariais buvo 26 juridiniai asmenys:  

  Kaimo bendruomenės: Adresas 
1 Birutės kaimo bendruomenė Krosnėnų k., 67445 Lazdijų r. sav. 

2 
Būdviečio seniūnijos bendruomenės 
komitetas 

Dzūkų k., Būdviečio sen., 67392 Lazdijų r. sav. 

3 Gegutės kaimo bendruomenė Gegutės k., 67256 Lazdijų r. sav. 

4 
Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės 
komitetas 

Vytauto g. 2A, Kapčiamiesčio mstl., 67313 
Lazdijų r. sav. 

5 Krikštonių bendruomenės komitetas 
Krikštonių k., Noragėlių sen., 67252 Lazdijų r. 
sav.  

6 
Krosnos miestelio bendruomenės 
komitetas 

Alytaus g. 28, Krosnos mstl., 67443 Lazdijų r. 
sav. 

7 Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas Kučiūnų k. 67047 Lazdijų r. sav.  
8 Kuklių kaimo bendruomenės komitetas Kuklių k.,67169 Lazdijų r. sav. 

9 
Lazdijų miesto seniūnijos bendruomenės 
komitetas 

Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, Lazdijų r. sav. 

10 Mikniškių kaimo bendruomenės komitetas Mikniškių k., Šeštokų sen., 67400 Lazdijų r. sav. 
11 N.Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas N.Kirsnos k., Šeštokų sen., 67424 Lazdijų r. sav. 
12 Neravų bendruomenės komitetas Neravų k., 67169 Lazdijų r. sav. 
13 Seirijų bendruomenės komitetas Vytauto g. 44, Seirijai, 67227 Lazdijų r. sav. 
14 Stebulių kaimo bendruomenė Stebulių k., Teizų sen., 67471 Lazdijų r. sav., 

15 
Šeštokų seniūnijos bendruomenės 
komitetas  

Dzūkų 19, Šeštokai, Šeštokų sen., 67422 Lazdijų 
r. sav. 

16 Varnėnų kaimo bendruomenė Varnėnų k., Veisiejų sen., 67286 Lazdijų r. sav. 
17 Vartų bendruomenė Vartų k., Krosnos sen., 67441 Lazdijų r. sav. 

18 
Veisiejų seniūnijos bendruomenės 
komitetas  

Santarvės g. 3, 67340 Veisiejai, Lazdijų r. sav. 

19 Verstaminų kaimo bendruomenė Verstaminų k., 67063 Lazdijų r. sav. 
  Kiti socialiniai partneriai:   
20 VšĮ Lazdijų kultūros centras Vilniaus g. 6, LT 67106 Lazdijai  
21 Metelių regioninio parko direkcija Metelių k. 67482 Lazdijų r. sav. 
22 Veisiejų regioninio parko direkcija Santarvės g. 9, 67340 Veisiejai, Lazdijų r. sav. 
23 Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Kailinių k., Veisiejų sen., 67336 Lazdijų r. sav. 
 Valdžios atstovai:  
24 Lazdijų rajono savivaldybės taryba Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, Lazdijų r. sav. 
  Verslo atstovai:   

25 
Gintauto Ambrazevičiaus personalinė 
įmonė 

Nepriklausomybės a. 51, 67107 Lazdijai 

26 UAB „Dzūkų žinios” Vilniaus g. 28, 67106 Lazdijai, Lazdijų r. sav. 
 

2010 metais planuojama į Dzūkijos VVG priimti daugiau organizacijų, įstaigų ir verslo 

atstovų.  
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1.3. VVG VALDYMO ORGANAI 

Asociacijos valdymo organai nustatyti įstatuose: 

1. Asociacijos aukščiausias organas yra Visuotinis narių susirinkimas.  

2. Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Asociacijos taryba  

3. Asociacijos vienasmenis valdymo organas yra Asociacijos pirmininkas. 

1.3.1. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS: 

Aukščiausiasis Dzūkijos VVG valdymo organas - visuotinis narių susirinkimas, kuris 

šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą metuose. Susirinkimą šaukia Asociacijos pirmininkas, taryba 

arba ne mažiau kaip 1/3 asociacijos narių. Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus, kai jame 

dalyvauja ne mažiau kaip pusė balso teisę turinčių asociacijos narių.  

Pagal Dzūkijos VVG asociacijos įstatus visuotinis narių susirinkimas: 

1. keičia asociacijos įstatus; 

2. skiria (renka) ir atšaukia valdymo organų narius; 

3. nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką, 

4. tvirtina asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 

5. priima sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar 

likvidavimo); 

6. priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į asociaciją. 

1.3.2. TARYBA 

Taryba renkama visuotiniame narių susirinkime dvejiems metams iš 9 fizinių asmenų. 

Tarybos nariais gali būti fiziniai asmenys - asociacijos nariai ir asociacijos narių - juridinių asmenų 

pasiūlyti fiziniai asmenys. Tarybos sprendimai teisėti, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė 

jos narių.  

Tarybos funkcijos:  

1. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu. 

2. pasirašo darbo sutartis su Asociacijos pirmininku; 

3. laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo į 

asociaciją; 

4. sprendžia kitus Asociacijų įstatyme valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus. 

Taryba taip pat rengia ir tvirtina teritorijos kaimo plėtros strategijas, sudaro darbo grupes, 

priima sprendimus dėl paramos pagal kaimo plėtros strategiją skyrimo. 
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2009 m. vasario 25 d. išrinkta nauja taryba iš 9 asmenų:  

  Vardas Pavardė Atstovaujama organizacija Atstovaujamas sektorius 

1 
Edgaras 
Gardziulevičius 

Lazdijų miesto seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Socialinių ir ekonominių partnerių 
atstovas, asociacijos pirmininkas 

2 
Zenonas 
Sabaliauskas 

Veisiejų seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Socialinių ir ekonominių partnerių 
atstovas, pirmininko pavaduotojas 

3 
Vilma 
Matulevičienė 

Kapčiamiesčio seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Socialinių ir ekonominių partnerių 
atstovas 

4 
Virginija 
Mazėtienė 

Krikštonių bendruomenės 
komitetas 

Socialinių ir ekonominių partnerių 
atstovas 

5 
Deivydas 
Palačionis 

Lazdijų rajono Kuklių kaimo 
bendruomenės komitetas 

Socialinių ir ekonominių partnerių 
atstovas 

6 
Tomas 
Urbonavičius 

Seirijų seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Socialinių ir ekonominių partnerių 
atstovas 

7 
Sandra 
Sinkevičienė 

Lazdijų rajono savivaldybės 
taryba 

Valdžios atstovas 

8 
Daiva 
Ambrazevičienė 

Gintauto Ambrazevičiaus 
personalinė įmonė 

Verslo atstovas 

9 
Martynas 
Kašelionis 

UAB „MARTINETAS” Verslo atstovas 

 

Tarybą sudaro 6 (66,6 proc.) socialinių ir ekonominių partnerių bei asociacijų atstovai, 2 (11,1 

proc.) verslo atstovai ir 1 (22,2 proc.) vietos valdžios atstovai. Taryboje yra 4 moterys ir 5 vyrai, 

vienas asmuo (Deivydas Palačionis) iki 25 metų amžiaus ir vienas asmuo (Tomas Urbonavičius) 

kompetentingas aplinkosaugos klausimais. 

1.3.3. ASOCIACIJOS PIRMININKAS 

Asociacijos pirmininkas renkamas dvejiems metams iš tarybos narių visuotiniame narių 

susirinkime. Asociacijos pirmininko pagrindinės funkcijos ir įgaliojimai: 

1. atstovauja pagal visuotinio narių susirinkimo ir tarybos suteiktus įgaliojimus;  

2. atstovauja asociacijai; 

3. sudaro sandorius; 

4. organizuoja tarybos ir administracijos veiklą; 

5. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą; 

6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis; 

7. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui; 

8. atsako už pranešimą asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės 

asociacijos veiklai, asociacijos veiklos organizavimą; 
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1.4. SPRENDIMŲ PRIĖMIMO PROCED ŪROS IR GALIM Ų INTERESŲ 
KONFLIKT Ų SPRENDIMO BŪDAI 

Asociacijos įstatuose yra nustatyti sprendimų priėmimo būdai, aiškiai paskirstytos funkcijos ir 

įgaliojimai tarp valdymo organų. Svarbiausius sprendimus priima visuotinis narių susirinkimas arba 

taryba.  

Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys 

visuotiniame susirinkime turi vieną balsą. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai 

jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas 

laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už” negu 

„prieš”. Keičiant asociacijos įstatus, priimant sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos, 

skiriant (renkant) ir atšaukiant valdymo organų narius reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime 

dalyvaujančių asociacijos narių balsų. 

Asociacijos valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra asociacijos nariai, 

gali dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės. 

Taryba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Paprastai 

visi tarybos sprendimai priimami vienbalsiai, t.y. jeigu yra prieštaravimų, stengiamasi kompromiso 

būdu surasti visiems priimtiną sprendimą. 

Tiek visuotiniame narių susirinkime, tiek taryboje asmuo negali dalyvauti balsavime, jei 

svarstomas klausimas susijęs su jo atstovaujamos organizacijos ar asmeniniais interesais. 

Asociacijos lėšos skirstomos ir naudojamos tarybos sprendimu. Asociacijos turtas ir lėšos turi 

būti naudojamos jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma 

negali būti skirstomos Asociacijos nariams.  

Asociacijos finansinę veiklą tikrina revizorius ne rečiau kaip vieną kartą metuose. Revizorius 

renkamas visuotiniame narių susirinkime dvejų metų laikotarpiui. Reikalui esant, kviečiamas 

nepriklausomas auditas. 

Paprastai kuomet VVG taryboje sprendžiami klausimai, kuriuose gali kilti interesų konfliktai, 

tarybos nariai informuoja apie tai VVG tarybą, savanoriškai nuo šio klausimo sprendimo nusišalina 

ir kitaip neįtakoja sprendimo. Siekiant išvengti interesų konflikto įgyvendinant strategiją, 

kiekvienas Dzūkijos VVG tarybos narys iš anksto deklaruos savo interesus, t.y. pateiks interesų 

deklaraciją, kurioje nurodys organizacijas ir fizinius asmenis, dėl kurių gali kilti viešųjų ir privačių 

interesų konfliktai. Vertinant vietos projektus, tarybos nariai, kurių interesai galimai susiję su 

interesais projekte, privaloma tvarka nusišalins nuo vietos projekto svarstymo. Neišsprendus 

interesų konfliktų šalių susitarimu, jie bus sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 
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1.5. NARIŲ PRIĖMIMO IR IŠSTOJIMO IŠ VVG PROCED ŪROS 

Norėdamas tapti Asociacijos nariu, juridinis asmuo pateikia: 

1. prašymą tapti Asociacijos nariu; 

2. juridinio nario sprendimą dėl stojimo į Asociaciją ir įgaliojimą atstovauti. 

3. įrodymą, kad juridinis narys sumokėjo stojimo mokestį. 

Spendimą dėl naujų narių priėmimo priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, o 

laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų - Asociacijos taryba. Asociacijos nariu tampama iš 

karto po teigiamo sprendimo. 

Narys laikomas išstojęs iš Asociacijos, kai jo prašymas ir juridinio nario sprendimas dėl 

išstojimo iš Asociacijos yra įregistruojamas Asociacijoje. 

Narys iš Asociacijos gali būti pašalintas visuotinio narių susirinkimo sprendimu už  

asociacijos įstatų nesilaikymą bei kitus pažeidimus. 

Išstojęs ar pašalintas narys turi gražinti asociacijai priklausantį turtą ar dokumentus. 

1.6. INFORMACIJOS APIE VVG VEIKL Ą SKLAIDA, KONSULTACIJ Ų 
GALIMIEMS VIETOS PROJEKT Ų PARAIŠKŲ TEIK ĖJAMS TEIKIMO 

TVARKA  

Pagrindinė Dzūkijos VVG sklaidos priemonė yra internetinė svetainė www.dzukijosvvg.lt . 

Rengiant strategiją, internetinėje svetainėje buvo pateikiama visa informacija apie strategijos 

rengimą. Svarbiausios naujienos taip pat buvo siunčiamos elektroninio pašto adresais ne tik VVG 

nariams, bet ir visiems besidominantiems strategijos rengimu ir jos įgyvendinimu. Dzūkijos VVG 

surengė 11 informacinių renginių, kuriuose visuomenė buvo tiesiogiai informuojama apie rengiamą 

strategiją, prašoma pateikti siūlymus. Apie svarbiausius strategijos rengimo įvykius buvo 

informuojama vietos spaudoje. 

Jau rengiant strategiją buvo pradėtas asmeninis galimų vietos projektų paraiškų teikėjų 

konsultavimas tiek betarpiškai VVG būstinėje, tiek elektroniniu paštu, telefonu. Įgyvendinant 

strategiją visa informacija bus pateikiama internetinėje svetainėje, o svarbiausia informacija 

siunčiama elektoriniais paštais bei skelbiama vietos spaudoje. 

1.7. VVG KOMPETENCIJA IR PATIRTIS, BENDRADARBIAVIMA S SU 
KITOMIS VVG  

1.7.1. KOMPETENCIJA IR PATIRTIS PROJEKT Ų ADMINISTRAVIMO, FINANS Ų 
VALDYMO SRITYSE 

Dzūkijos VVG nuo 2004 metų yra sukaupusi didelę patirtį projektų administravimo ir finansų 

valdymo srityse. Dzūkijos VVG projektai: 

1. Dzūkijos VVG bandomosios strategijos 2006-2008 metams parengimas. 
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Projekto kodas - BPD2004-EZUOGF-4.6.1-01-04/1/0001. 

Projekto pradžia - 2005-04-06, pabaiga - 2006-06-30. 

Projekto vertė - 26.498 Lt, paramos suma - 11.695 Lt. 

Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius. 

Dzūkijos VVG įgyvendino projektą “Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios 

strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo 

gyvenamojoje vietovėje”, ir parengė bandomąją integruotą strategiją 2006-2008 metams. Dzūkijos 

VVG parengta bandomoji strategija buvo įvertinta kaip viena geriausių Lietuvoje ir LR žemės ūkio 

ministerijos valstybės sekretoriaus 2006 m. gegužės 12 d. potvarkiu Nr. 4D-70 buvo skirta 508.000 

Lt parama jos įgyvendinimui.  

2. Bandomosios integruotos strategijos 2006-2008 metams įgyvendinimas. 

Projekto kodas - BPD2004-EZUF-4.6.0-05-06/0003. 

Projekto pradžia - 2006-08-08, pabaiga - 2008-09-30. 

Projekto vertė - 508.000 Lt, paramos suma - 508.000 Lt. 

Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius. 

Dzūkijos VVG 2006-2008 metais įgyvendino projektą “Kaimo vietovės studija ir integruotos 

bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo 

gyvenamojoje vietovėje”. Projekto esmė - Bandomosios integruotos strategijos 2006-2008 metams 

įgyvendinimas ir Alytaus apskrities organizacijų vietos projektų dalinis finansavimas. Įgyvendinant 

bandomąją strategiją, buvo finansuotas 21 vietos projektas. Be to, projekto lėšomis Dzūkijos VVG 

išleido 1000 leidinių „Bandomosios strategijos įgyvendinimas”, 100 kompaktinių diskų 

„Bandomosios strategijos įgyvendinimas”, 100 plakatų, surengė 3 mokymų kursus, 6 informacinius 

renginius, 1 baigiamąją konferenciją. 

3. Dzūkijos VVG patalpų įrengimas. 

Projekto kodas - KB/09-69. 

Projekto pradžia - 2009-07-16, pabaiga - 2009-09-14. 

Projekto vertė - 24.970 Lt, paramos suma - 24.970 Lt. 

Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius. 

Projektas įgyvendintas vos per du mėnesius - suremontuotos VVG patalpos, esančios Vilniaus 

g. 1-427, Lazdijuose, bei nupirkti biurui reikalingi baldai. 

4. Dzūkijos nevyriausybinių organizacijų mokymai. 

Projekto kodas - 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-045. 

Projekto pradžia - 2009-05-27, pabaiga - 2010-05-26. 

Projekto vertė - 162.600 Lt, paramos suma - 146.340 Lt. 

Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius. 
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2009 m. gegužės 27 d. Dzūkijos VVG pasirašė Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių 

organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje” paprojekčio „Dzūkijos nevyriausybinių organizacijų 

mokymai” įgyvendinimo sutartį. Projektui, kurio bendras biudžetas sudaro 162.600 Lt, skirta 

146.340 Lt parama. Pagrindinės projekto veiklos: 

• Kaimo bendruomenių ir kitų organizacijų praktiniai mokymai projektų rengimo ir 

įgyvendinimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir nevyriausybinių organizacijų buhalterinės 

apskaitos vedimo temomis. 

• Personalinės konsultacijos nevyriausybinių organizacijų atstovams projektų rengimo ir 

įgyvendinimo, viešųjų pirkimų vykdymo ir buhalterinės apskaitos klausimais. 

• Nevyriausybinių organizacijų, verslo ir akademinės visuomenės bendradarbiavimo 

susitikimai. 

• Gerosios patirties įgijimui skirtos kelionės į kitas VVG, susipažinimas su vietos projektais. 

• Dinaminės interneto svetainės sukūrimas. 

5. Lazdijų kaimo plėtros strategijos parengimas. 

Projekto kodas - 4PV-KA-09-2-000666. 

Projekto pradžia - 2009-05-04, pabaiga - 2009-02-28. 

Projekto vertė - 69.052 Lt, paramos suma - 69.052 Lt. 

Projekto vadovas - Edgaras Gardziulevičius. 

2009 m. rugsėjo 10 d. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė 

paramos sutartį dėl projekto „Lazdijų kaimo plėtros strategijos parengimas” įgyvendinimo. Pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams 

įgyti ir aktyviai pritaikyti” naujos Lazdijų kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metams parengimui 

skirta 69.052 Lt parama. 

1.7.2. BENDRADARBIAVIMAS SU ŠALIES IR UŽSIENIO VVG,  NEVYRIAUSYBIN ĖMIS 
ORGANIZACIJOMIS 

2005 m. birželio 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kaišiadorių rajono VVG. 

Kaišiadorių VVG ir Dzūkijos VVG įsipareigojo bendradarbiauti dalyvaujant “Leader +” veikloje; 

keistis sukaupta informacija ir patirtimi rengiant Integruotas bandomąsias strategijas; rengti bendrus 

projektus, kurių svarbiausias tikslas - bendradarbiavimo tarp VVG stiprinamas tiek Lietuvos, tiek 

tarptautiniu mastu. 

2008 m. vasario 29 d. pasirašyta bendradarbiavimo deklaracija su Lenkijos Vietos Veiklos 

Grupe „Seinija” (Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”), įsikūrusia Seinuose. Sutarta dalintis 
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darbo patirtimi VVG organizavimo srityje, keistis informacija, rengti bendrus tarptautinius 

projektus bei kita.  

2010 m. vasario 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Druskininkų VVG. Sutarta 

bendrai siekti šių tikslų: organizuoti žinių ir gebėjimų mainus vykdant LEADER pobūdžio veiklą ir 

sprendžiant vietos plėtros problemas; megzti ryšių ir kontaktų tinklą vietos, nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygiu bei dalintis partneriams naudinga informacija; vykdyti bendrus projektus siekiant 

gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse. 

Dzūkijos VVG aktyviai bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio VVG be oficialių 

bendradarbiavimo sutarčių ar deklaracijų pasirašymų.  

Su Alytaus apskrityje susikūrusiomis naujomis VVG buvo ne tik bendradarbiaujama rengiant 

strategijas 2010-2015 metams, bet ir įgyvendinant Dzūkijos VVG projektą „Dzūkijos 

nevyriausybinių organizacijų mokymai”. Kadangi projektas buvo rengtas dar tuomet, kai Dzūkijos 

VVG užėmė visą Alytaus apskrities kaimiškąją teritoriją, į mokymus ir gerosios patirties įgijimo 

keliones kviečiami VVG ir NVO nariai iš visos Alytaus apskrities. 

Kiti bendradarbiavimo ryšiai užsimezgė per pažintines keliones: 2009 m. liepos 31 – 

rugpjūčio 2 dienomis Dzūkijos VVG darbuotojai ir nevyriausybinių organizacijų nariai vyko į 

pažintinę kelionę į Vietos veiklos grupes „Nemunas” ir „Rietavo iniciatyvos”. Kelionės tikslas - 

susipažinti su VVG “Nemunas” ir VVG “Rietavo iniciatyvos” veikla bei NVO įgyvendintais 

projektais Jurbarko rajono ir Rietavo savivaldybėse. 

2009 m. spalio 8-12 dienomis Dzūkijos VVG tarybos nariai bei kaimo bendruomenių 

aktyviausi nariai buvo  nuvykę į Austriją susipažinti su Marchfeld regiono VVG, jų strategija ir 

vietos projektais. Dzūkijos VVG taryba nusprendė pasirašyti bendradarbiavimo deklaraciją su 

Marchfeld regiono VVG. 

1.8. VVG TARYBOS NARIŲ KOMPETENCIJA, GEB ĖJIMAI IR PATIRTIS 
PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, FINANS Ų VALDYMO, 

APLINKOSAUGOS SRITYSE 

Edgaras Gardziulevičius - Dzūkijos VVG pirmininkas, socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovas taryboje. Dzūkijos VVG veikloje dalyvauja nuo jos įkūrimo – nuo 2004 m. iki dabar yra 

tarybos narys, o nuo 2006 m. balandžio 27 d. yra asociacijos pirmininkas.  

E. Gardziulevičius yra visų svarbiausių Dzūkijos VVG projektų vadovas:  

2005-2006 m. projekto „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos 

parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje 

vietovėje” (Bandomosios strategijos parengimas) vadovas; 
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2006-2008 m. projekto „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos 

parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje 

vietovėje” (Bandomosios strategijos įgyvendinimas) vadovas; 

2009 m. projekto „Dzūkijos VVG patalpų įrengimas” vadovas; 

2009-2010 m. projekto „Dzūkijos nevyriausybinių organizacijų mokymai” vadovas; 

2009-2010 m. projekto „Lazdijų kaimo plėtros strategijos parengimas” vadovas. 

Patirtis projektų įgyvendinime dirbant Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje: 

2004-2005 m. tarptautinio projekto “Kempingų plėtra Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione” 

koordinatorius; 

2004-2005 m. tarptautinio projekto “Lietuvos ir Lenkijos pasienio infrastruktūros plėtros 

galimybės” koordinatorius; 

2004-2007 m. tarptautinio projekto “Tarptautinės svarbos paukščiams vertingos šlapžemės, 

saugomos teritorijos ir kultūrinis kraštovaizdis kaip šaltinis subalansuotai plėtrai kaimo vietovėse” 

koordinatorius; 

2007-2008 m. projekto “Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano parengimas” 

vadovas. 

2007-2008 m. tarptautinio projekto “Lietuvos-Lenkijos pasienio saugumo infrastruktūros 

gerinimas vystant reanimacijos paslaugas” koordinatorius (vadovas). 

2007-2008 m. pagal administravimo paslaugų sutartį padėjo įgyvendinti tarptautinį projektą 

“Farmacinės analizės laboratorijų sukūrimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonoje”. 

Zenonas Sabaliauskas - Dzūkijos VVG pirmininko pavaduotojas, socialinių ir ekonominių 

partnerių atstovas taryboje. 

Nuo 1992 metų dirbo Veisiejų seniūnijos viršaičiu, nuo 1995 metų - Veisiejų seniūnu. 

Tiesioginiame darbe daug dėmesio skiria socialinei veiklai, rengia daug kultūrinių, sportinių 

renginių.  

Nuo 2001 metų, kai susikūrė Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas, išrinktas komiteto 

pirmininku. Komitetui vadovauja iki šiol.  

Per šiuos metus kartu su komiteto aktyvu įvykdė apie 25 projektus, kurių vertė daugiau kaip 

500 tūkst. Lt. 

2004 m., įkūrus Dzūkijos VVG, buvo išrinktas į šios asociacijos tarybą, aktyviai dalyvavo 

kuriant ir įgyvendinant Dzūkijos VVG bandomąją strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotas 

bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo 

vietovėje”. Kartu su Veisiejų seniūnijos bendruomene pagal šią programą laimėjo lėšas projektui 

„Spindulys”. Bendruomenė įsirengė apšildomas patalpas Barčių kaime. Patalpose kaimo žmonės 

gali rengti įvairius renginius. 
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2009 metais išrinktas Dzūkijos VVG pirmininko pavaduotoju.  

Be pareigų VVG taryboje dalyvauja kitų NVO veikloje. Yra Alytaus apskrities futbolo 

federacijos tarybos narys, Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos tarybos narys, vadovauja 

Veisiejų „Dainavos” futbolo komandai. 

Virginija Maz ėtienė - Dzūkijos VVG tarybos narė, socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovas taryboje. Nuo 2005 m. aktyviai įsitraukė į Dzūkijos VVG asociacijos veiklą, padėjo 

tvarkyti buhalteriją, ruošti strategijos finansinę dalį, nemokamai konsultavo Dzūkijos VVG 

asociacijos bendruomenes įvairiais klausimais. V.Mazėtienė yra VVG buhalterė, atsakinga už 

buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės dokumentų parengimą, vykdomų 

projektų mokėjimo prašymų parengimą.  

2005-2006 m. projekto „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos 

parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje 

vietovėje” (Bandomosios strategijos parengimas) projekto finansininkė; 

2006-2008 m. projekto „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos 

parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje 

vietovėje” (Bandomosios strategijos įgyvendinimas) projekto finansininkė; 

2009 m. projekto „Dzūkijos VVG patalpų įrengimas” projekto finansininkė; 

2009-2010 m. projekto „Dzūkijos nevyriausybinių organizacijų mokymai” projekto 

finansininkė; 

2009-2010 m. projekto „Lazdijų kaimo plėtros strategijos parengimas” projekto finansininkė. 

Virginija Mazėtienė yra Krikštonių kaimo bendruomenės komiteto narė. Lietuvos 

Respublikos Žemės ūkio ministerijos konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo komisijos 

2009 m. vasario 5 d. sprendimu Virginijai Mazėtienei suteikta akreditacija teikti konsultacijas ūkio 

veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo ir „Leader” metodo įgyvendinimo klausimais.  

Nuo 2002 m. iki 2007 m. dirbo viešosios įstaigos Lazdijų verslo informacijos centro vyr. 

finansininke konsultante. Darbo pobūdis - viešosios įstaigos buhalterinės apskaitos tvarkymas, 

smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovų konsultavimas. Kadangi Lazdijų rajono savivaldybėje 

nėra didesnių miestų, daugiausia tekdavo konsultuoti kaimo gyventojus. 

Vilma Matulevi čienė - Dzūkijos VVG tarybos narė, socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovas taryboje. Į VVG veiklą įsitraukė nuo 2006 m., pradėjo aktyviai dalyvauti seminaruose, 

mokymuose, kurie susiję su kaimo plėtra ir bendruomenių veikla. Yra parašiusi ir laimėjusi tiek 

ŽŪM, tiek ir savivaldybės skelbtų projektų. Nuo 2006 m. - Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės 

komiteto pirmininkė. Dirbdama socialinį darbą daug bendrauja su kaimo žmonėmis, žino jų 

problemas. Gimusi ir augusi kaime, nuo 2007 m. pradėjo dirbti viešojoje įstaigoje Lazdijų socialinių 
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paslaugų centre, Kapčiamiesčio seniūnijos socialine darbuotoja su rizikos šeimomis. Šiuo metu 

studijuoja VPU socialinės komunikacijos institute socialinę pedagogiką su socialinio darbo šaka. 

Tomas Urbonavičius - Dzūkijos VVG tarybos narys, socialinių ir ekonominių partnerių 

atstovas taryboje. Atsakingas už konsultavimą gamtosauginiais ir aplinkosauginiais klausimais.  

Gimė ir augo Lazdijų rajone. 2000 m. Lietuvos Žemės Ūkio Universitete, miškų fakultete 

baigė miškotyros studijų programą, suteiktas miškotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis, tais 

pačiais metais įgytas Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto profesinės pedagogikos ir psichologijos 

katedroje mokytojo specialiųjų profesinių studijų pažymėjimas. 2002 m. Vilniaus Universitete, 

gamtos mokslų fakultete baigta magistratūros studijų botanikos programa, suteiktas biologijos 

magistro kvalifikacinis laipsnis, o 2006 m. Vytauto Didžiojo Universitete, gamtos mokslų fakultete, 

baigta aplinkosaugos organizavimo studijų programa ir įgytas ekologijos ir aplinkotyros magistro 

kvalifikacinis laipsnis.  

Turi didelę darbinę patirtį aplinkosaugos srityje, 2008-2009 metais vadovavo Veisiejų 

regioninio parko direkcijai. 

Deivydas Palačionis - Dzūkijos VVG tarybos narys, valdžios atstovas taryboje. Gimęs 1986 

m. gruodžio 27 d. Lazdijų rajone, VVG taryboje atstovauja rajono jaunimą. Tėvai yra smulkūs 

ūkininkai, tad padeda ūkio darbuose, daug žino apie visus ūkio darbus.  

2006 m. baigė Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnaziją su padėka už dalyvavimą Lazdijų 

rajono jaunimo veikloje. Vedė nemažai renginių bei vaidino spektakliuose. Pradėjo dirbti Lazdijų 

rajono laikraštyje „Dzūkų žinios” kompiuterinės technikos meistru - vadybininku. Nuo 2008 m. iki 

šiol dirba Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje, Ūkio tarnyboje. 

2009 m. tapo Lazdijų rajono VVG tarybos nariu. Deivydui tai yra naujo pobūdžio veikla, 

tačiau su dideliu entuziazmu bei jaunatvišku užsidegimu siekia perimti žinias bei patirtį iš esančių 

narių, aktyviai dalyvauja susirinkimuose. Mokymuose įgytas žinias bando pritaikyti VVG veikloje. 

VVG tarybos narys Deivydas Palačionis aktyviai dalyvauja Lazdijų rajone vykstančiuose 

renginiuose, o ypač tuose kurie yra skirti jaunimui bei jaunimo politikai rajone vystyti. Deivydas 

geranoriškai jungiasi prie renginių organizacinės grupės, kurioje siūlo savo idėjas bei reiškia 

pastabas. 

Sandra Sinkevičienė - Dzūkijos VVG tarybos narė, valdžios atstovė taryboje. Dzūkijos VVG 

veikloje pradėjo dalyvauti nuo pat jos įsikūrimo, dirbdama Veisiejų technologijos ir verslo 

mokyklos projektų vadove. Pradėjusi dirbti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Investicijų 

skyriuje vyr. specialiste, savo žiniomis ir patyrimu galėjo plačiau dalintis su įvairiomis 

biudžetinėmis įstaigomis, kaimo bendruomenėmis, rajono gyventojais. Kadangi savivaldybė vykdo 

daug projektų, susijusių su rajono infrastruktūra - žino kaimo problemas, kurias reikėtų spręsti. 

Dirbdama savivaldybės administracijoje vykdė ir įgyvendino ne vieną Europos sąjungos 
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struktūrinių fondų finansuojamą projektą, mielai konsultuoja kaimo bendruomenes projektų 

rengimo klausimais.  

Sandra Sinkevičienė yra Veisiejų vidutinio amžiaus šokių kolektyvo „Pušynas” narė. Su 

kolektyvu dalyvauja įvairiuose rajono ir šalies renginiuose, todėl žino ir kaimo kultūros problemas, 

siekia, kad kuo daugiau kaimo gyventojų įsijungtų į kultūrinį gyvenimą. 

Martynas Kašelionis - Dzūkijos VVG tarybos narys, verslo atstovas taryboje.  

Nuo 2003 metų sėkmingai dirba IT paslaugų srityje, turi ilgametę darbo patirtį įvairiose 

įstaigose ir įmonėse. Šiuo metu yra UAB “Dzūkų žinios“ direktorius, UAB „MARTINETAS“ 

įmonės savininkas ir vadovas. 

M.Kašelionis prisideda prie visuomeninių IT projektų - sukūrė naują Dzūkijos VVG 

internetinę svetainę www.dzukijosvvg.lt, kurios pagalba buvo rengiama Lazdijų rajono kaimo 

plėtros strategija 2010-2015 metams.  

Daiva Ambrazevičienė - Dzūkijos VVG tarybos narė, verslo atstovė taryboje. Gimė 

Žemaitijoje, nuo devynerių metų gyvena Dzūkijoje. Dzūkijoje įleido šaknis: įvairiose rajono vietose 

įkūrė verslo įmones, kartu sukurdama žmonėms darbo vietas. Rūpindamasi kitų gerove, 

neskaičiuoja savo laiko - rajono pažangiausieji mokiniai ne kartą buvo sukviesti į vasaros poilsio 

stovyklas. Jaunystė prabėgo Verstaminų kaime, tad jai abejonių nekyla, kai prašoma padėti, 

paremti. Ne kartą paremta mokykla, mokiniai, skatinamos kaimo šventės. Žino rajono, o tuo labiau 

šio kaimo problemas. Kaimo trauka ir noras, kad visi aplinkui esantys gyventų geriau, paskatino 

Verstaminų kaimo žmones įkurti bendruomenę.  

Pats gyvenimas suformavo tokias asmenines savybes kaip savarankiškumas, pareigos 

jausmas, kruopštumas, tvarkingumas, komunikabilumas, reiklumas sau ir kitiems. Darbų sūkuryje 

randa laiko ir lankytis renginiuose, pabendrauti su žmonėmis. Šoka Lazdijų kultūros centro šokių 

kolektyve ,,Lazdija”. Stengiasi atrasti naujų idėjų ir jas įgyvendinti. Būdama Lazdijų rajono VVG 

nare, gali padėti įgyvendinti daugelį planų. 

1.9. VVG NARIŲ DALYVAVIMO STRATEGIJOS RENGIMO PROCESE 
APRAŠYMAS 

Pirminiame strategijos rengimo etape, atliekant socialinės, ekonominės, aplinkosaugos 

situacijos ir gyventojų poreikių analizę, VVG nariai daug laiko skyrė statistinių duomenų rinkimui 

ir gyventojų nuomonių išsiaiškinimui - platino anketas ir jas rinko. Siekiant kuo objektyviau 

įvertinti esamą situaciją, ne visada pakako oficialiai publikuotų statistikos duomenų, kurie dažnai 

nėra naujausi, todėl kiekvieno VVG partnerio indėlis, pateikiant naujausius jo kompetencijos srities 

duomenis apie rajoną, buvo labai svarbus strategijos rengimui. 

VVG nariai aktyviai prisidėjo rengiant strategijos prioritetus, priemones ir veiklas. VVG 

nariai rengė savo narių bei kitų gyventojų susirinkimus, diskutavo, ko labiausiai reikia konkrečiame 
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kaime, bendruomenėje, ir teikė siūlymus. Dauguma VVG narių pateikė projektinius pasiūlymus, 

pagal kuriuos vėliau buvo sprendžiama, kokių projektų poreikis yra didžiausias - pagal tai buvo 

rengiamos strategijos remiamos veiklos, priemonės ir prioritetai.  

Svarbiausios diskusijos ir sprendimai buvo priimami informacinių renginių metu, tarybos 

posėdžių ir visuotinio narių susirinkimo metu, į kuriuos buvo kviečiami ne tik VVG nariai, bet ir 

kiti besidomintys kaimo plėtra - buvo pristatomos atskiros strategijos dalys, diskutuojama, renkami 

siūlymai, tikslinama pati strategija.  

Svarbiausias vaidmuo rengiant strategiją teko Dzūkijos VVG tarybos nariams, kurie rinko 

reikalingą informaciją, organizavimo gyventojų apklausas, prisidėjo prie vietos problemų 

formulavimo ir sprendimų alternatyvų atrankos, teikė pastabas dėl parengtų atskirų dokumento 

dalių bei priėmė sprendimus dėl strategijos prioritetų ir priemonių. 

Dzūkijos VVG tarybos narių funkcijų pasiskirstymas strategijos rengimo procese: 

Eil. 
Nr. 

Vardas Pavardė Funkcijos 

1 
Edgaras 
Gardziulevičius 

VVG tarybos 2009 m. balandžio 28 d. protokolu Nr. 34 buvo paskirtas 
strategijos rengėju ir buvo atsakingas už visos strategijos parengimą: 
planavo,  koordinavo strategijos rengimui, skirstė darbus ir užduotis VVG 
nariams bei kt. 

2 
Zenonas 
Sabaliauskas 

Atsakingas už švietimą, kultūra, sportą, laisvalaikį ir renginius; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
visuomenės informavimas apie rengiamą strategiją. 

3 
Vilma 
Matulevičienė 

Atsakinga už žemės ūkį; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
visuomenės informavimas apie rengiamą strategiją. 

4 
Virginija 
Mazėtienė 

Atsakinga už sveikatą, socialinę apsaugą ir lygias teises; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
visuomenės informavimas apie rengiamą strategiją. 

5 
Deivydas 
Palačionis 

Atsakingas už jaunimą; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
jaunimo informavimas apie rengiamą strategiją. 

6 
Tomas 
Urbonavičius 

Atsakingas už aplinkosaugą ir kultūros paveldą; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
visuomenės informavimas apie rengiamą strategiją. 

7 
Sandra 
Sinkevičienė 

Atsakinga už kaimo infrastruktūrą; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
visuomenės informavimas apie rengiamą strategiją. 

8 
Daiva 
Ambrazevičienė 

Atsakinga už verslą, kaimo turizmą; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
verslo atstovų informavimas apie rengiamą strategiją. 



19 
 

9 
Martynas 
Kašelionis 

Atsakingas už verslą, informacines technologijas; 
strategijos parengimui reikalingų statistinių duomenų rinkimas; 
gyventojų poreikių analizės anketų platinimas; 
verslo atstovų informavimas apie rengiamą strategiją. 

 

Didelį techninį darbą atliko Dzūkijos VVG administratorė Indrė Adomynienė, kuri 

suvedinėdavo surinktą statistinę informaciją, anketas, rašė protokolus, kvietė dalyvius į 

informacinius renginius ir kt.  

Strategijos rengimui konsultuoti buvo pasamdytu UAB „Kaimo verslo projektai“. 

Konsultantai paaiškindavo, ką reikia atlikti kiekvienu Strategijos rengimo etapu bei pateikdavo 

įvairių dokumentų pavyzdžius: pateikė patikslintą detalų strategijos rengimo planą, statistinių 

duomenų analizei reikalingas lenteles, parengė poreikių tyrimo anketas ir apmokė VVG atstovus, 

kaip atlikti anketavimą ir suvesti anketų duomenis, parengė grafikus, lenteles, SSGG formas, padėjo 

atlikti duomenų analizę bei kt. 

1.10. KAIMO PLĖTROS DALYVI Ų DALYVAVIMAS RENGIANT 
STRATEGIJĄ 

Tiek kaimo gyventojų poreikių analizė, tiek strategijos prioritetai, priemonės, remiamos 

veiklos buvo rengiamos pasitelkus ne tik VVG narius, bet ir kitus kaimo plėtros partnerius – 

seniūnus, mokyklų, bibliotekų, įvairių kitų įstaigų atstovus, verslininkus, paprastus kaimo 

gyventojus. Siekiant į strategijos rengimą įtraukti kuo daugiau kaimo žmonių, apie strategijos 

rengimą informacija buvo pastoviai pateikiama Dzūkijos VVG internetiniame puslapyje 

www.dzukijosvvg.lt, vietos spaudoje ir informaciniuose renginiuose, kurių buvo surengta net 11. 

Per informacinius renginius, elektroniniu paštu ar žodžius kaimo plėtros dalyvių buvo prašoma 

pastoviai teikti pastabas ir pasiūlymas dėl kiekvienos strategijos dalies. 

Svarbiausias kaimo plėtros dalyvių indėlis buvo projektinių pasiūlymų, kuriuos galėjo teikti 

visi, pateikimas. Iš viso gauta net 83 projektiniai pasiūlymai: 72 ne pelno projektiniai pasiūlymai 

15,5 mln. Lt sumai ir 11 pelno projektinių pasiūlymų 4 mln. Lt sumai. Atvirų susirinkimų metu, 

atmetus nerealius ir netinkamus projektinius pasiūlymus, buvo parengtas strategijos prioritetų, 

priemonių ir remiamų veiklų projektas, kuris faktiškai buvo be didesnių koregavimų ir patvirtintas.  

1.11. ĮGYVENDINTI IR PLANUOJAMI VEIKSMAI SIEKIANT ĮTRAUKTI 
SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMUS IR ATSKIRTUS GYVENTOJUS Į KAIMO 

PLĖTROS PROCESUS 

Strategijos rengimo metu socialiai pažeidžiamų (jaunimo, moterų, pensininkų, kitų grupių) 

kaimo žmonių poreikiams buvo skiriamas didesnis dėmesys. Siekiant nustatyti šioms grupėms 

priskiriamų asmenų poreikius ir galimus jų tenkinimo būdus, Dzūkijos VVG konsultavosi su 

Lazdijų socialinių paslaugų centru, Veisiejų seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centru, 
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Seirijų bendruomenės komiteto Socialinių paslaugų centru „Šilas“. Atsižvelgiant į socialinių 

paslaugų centrų darbuotojų nuomonę, buvo prieita bendros nuomonės, jog reikia numatyti lėšų 

jaunimo ir moterų aktyvinimui, jų integruotis į bendruomenę. Tam tikslui buvo numatyta III 

prioriteto 3.1. priemonėje remiama veikla socialiniai pažeidžiamų žmonių problemoms spręsti. 

1.12. VEIKLOS VVG TINKLE APRAŠYMAS 

Dzūkijos VVG nuo 2005 m. buvo aktyvi neformalaus Vietos veiklos grupių tinklo narė, 

pastoviai teikė siūlymus LEADER metodą reglamentuojančių dokumentų ir jo įgyvendinimo 

tobulinimui. Tuometinio VVG pirmininko iniciatyva buvo sukurta VVG tinklo elektroninė 

konferencija, kurios pagalba iki šiol naudojasi daugelis VVG atstovų.  

Dzūkijos VVG taryba nusprendė įstoti į Lietuvos VVG tinklą, ir 2010 m. vasario 11 d. 

Dzūkijos VVG oficialiai pateikė prašymą įstoti į Lietuvos VVG tinklą. VVG tinklo valdybos 

posėdyje Dzūkijos VVG buvo priimta į šio tinklo narius. 

1.13. KETINIM Ų BENDRADARBIAUTI APRAŠYMAS 

Dzūkijos VVG aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio VVG dažniausiai be oficialių 

bendradarbiavimo sutarčių ar deklaracijų. Dzūkijos VVG, įgyvendindama projektą „Dzūkijos 

nevyriausybinių organizacijų mokymai“, 2010 m. pavasarį numačiusi gerosios patirties kelionę 

susipažinti su Lietuvos VVG ir įgyvendintais vietos projektais. Kelionės metu planuoja užmegzti 

bendradarbiavimą su viena ar keliomis Lietuvos VVG. Be to, planuojama pasirašyti 

bendradarbiavimo sutartis su Alytaus apskrityje veikiančiomis VVG ir VVG „Nemunas“. 

Dzūkijos VVG dėl lėšų trūkumo neskyrė didelio dėmesio tarptautiniam bendradarbiavimui su 

užsienio VVG, tačiau 2010 – 2015 m. laikotarpiui bus ieškoma naujų užsienio partnerių Čekijoje, 

Ispanijoje, Škotijoje. 

Strategijoje numatytas atskira 3.4. priemonė „Tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo 

skatinimas“, pagal kurią kaimo bendruomenės bei kitos NVO galės teikti projektus gerosios 

patirties įgijimo kelionių, konferencijų, forumų bei parodų organizavimui. 

 



21 
 

2. VVG TERITORIJOS SITUACIJOS IR POREIKI Ų ANALIZ ĖS 
APRAŠYMAS 

2.1. VVG TERITORIJOS VIENTISUMO EKONOMINE, SOCIALIN E IR 
FIZINE (GEOGRAFINE) PRASME APRAŠYMAS 

 

Dzūkijos VVG LEADER metodo įgyvendinimui pasirinko Lazdijų rajono savivaldybės 

teritoriją. Dzūkijos VVG atstovaujama teritorija yra vientisa geografine, teritorine-administracine, 

ekonomine, socialine ir kultūrine prasmėmis. Lazdijų rajono savivaldybės teritorija įsikūrusi 

pietvakarinėje Lietuvos dalyje, Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. 

 

 

Dzūkijos VVG nustatė svarbiausius jos vientisumą pagrindžiančius bruožus: 

• VVG teritorija sutampa su Lazdijų rajono savivaldybės teritorija; 

• VVG atstovauja Lazdijų rajone registruotas organizacijas; 

• Lazdijų rajono kaimo žmonių ir bendruomenių numatomos kaimo plėtros galimybės 

dažniausiai siejamos su savivaldybės teritorijos ribomis; 

• bendra etnokultūra, papročiai, tarmė, tikėjimas. 
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2.2. VVG TERITORIJOS SOCIALIN ĖS IR EKONOMIN ĖS SITUACIJOS 
ANALIZ Ė 

2.2.1. ADMINISTRACIN Ė STRUKTŪRA IR DEMOGRAFIJA 

Lazdijų rajono savivaldybė suskirstyta į 14 seniūnijų: 2 miesto ir 12 kaimiškųjų seniūnijų.  

 

Seniūnija 
Plotas, 

ha Seniūnija 
Plotas, 

ha 

Būdviečio 6114 Seirijų 14546 

Kapčiamiesčio 22970 Šeštokų 8900 

Krosnos 4214 Šlavantų 4477 

Kučiūnų 6620 Šventežerio 4641 

Lazdijų 13000 Teizų 6550 

Lazdijų 
miesto 

480 Veisiejų 22638 

Noragėlių 6035 
Veisiejų 
miesto 

300 

Lazdijų rajono seniūnijos. Šaltinis: StatDep. 
 

Lazdijų rajono savivaldybės administracinis centras - Lazdijų miestas. Didesnės rajono 

gyvenvietės - Seirijai, Krosna, Kapčiamiestis, Šventežeris, Rudamina, Šeštokai. 

Gyventojų skaičius Lazdijų rajone kiekvienais metais mažėja - nuo 2005 iki 2009 m. 

gyventojų skaičius sumažėjo 7702. Gyventojų mažėjimą rajone lemia didelis nedarbo lygis. 

Nederlingose žemėse ilgus metus vertęsi vien žemdirbyste, rajono žmonės bando ieškoti 

rentabilesnio verslo. Nors šiuo metu rajone savo ūkius yra užregistravę beveik pusantro tūkstančio 

ūkininkų, tačiau dauguma jų dirba tik po 3 - 10 hektarų žemės. Kaip alternatyva kasmet plečiasi 

kaimo turizmo verslas - šiuo metu rajone yra užregistruota 50 įvairių kaimo poilsio sodybų, 

stovyklaviečių. 

 
Gyventojų skaičiaus kitimo tendencija Lazdijų rajone. Šaltinis: StatDep. 
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Vertinant rajono gyventojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, galime teigti jog didžiausią 

dalį rajono gyventojų sudaro jaunimas (14 - 20 m.), vidutinio amžiaus gyventojai (40-50 m.), bei 

pensininkai (65-80 m.). Taigi galime daryti išvadą, jog penkerių metų laikotarpiu gyventojų 

skaičius rajone mažėja, gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes - nekinta. 

 
Lazdijų rajono gyventojai pagal amžiaus grupes. Šaltinis: StatDep. 

 
Lazdijų rajone, lyginant su kaimyniniais rajonais, priklausančių išlaikomųjų amžiaus grupei 

gyventojų skaičius lieka didžiausias. Tai reiškia jog, aktyviausiai gyventojų daliai tenka didesnė 

socialinė našta nei aplinkiniuose rajonuose. Šia naštą atspindi „Lazdijų rajono gyventojai pagal 

amžiaus grupes” grafike esančios amžiaus grupių „kalvos”. Norint geriau įsivaizduoti demografinę 

situaciją, duomenis apie gyventojų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, paranku sugretinti su 

išlaikomo amžiaus žmonių koeficientu (kuris parodo, kiek šimtui 15-59 metų amžiaus gyventojų 

tenka tiriamos amžiaus grupės gyventojų bei bendrąją socialinę naštą).  

 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Iki 14 m. (Lietuvos vidurkis - 25) 
Alytaus r. sav. 30 29 27 26 25 
Druskininkų sav. 26 25 23 22 21 
Lazdijų r. sav. 32 31 29 28 27 
Varėnos r. sav. 31 29 28 26 25 
Virš 60 m. (Lietuvos vidurkis - 32) 
Alytaus r. sav. 52 51 49 48 47 
Druskininkų sav. 36 36 36 36 36 
Lazdijų r. sav. 51 50 49 47 47 
Varėnos r. sav. 48 48 47 46 46 

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficientai. Šaltinis: StatDep. 
 

Lietuvoje pastaraisiais metais buvo fiksuotas nežymus gimstamumo padidėjimas, tačiau 

Lazdijų rajono tendencijos negatyvios - natūralus prieaugis neigiamas. Rajone pagyvenusių (60 m. 

ir vyresnių) gyventojų skaičius, tenkantis 100 vaikų (iki 15 m.), nuolat didėja.  
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Gyventojų tarptautinė (kairėje) ir vidaus (dešinėje) migracija. Šaltinis: StatDep. 
 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Gimusieji 219 252 237 220 214 
Mirusieji 461 512 530 471 425 

Demografinis senatvės koeficientas. Šaltinis: StatDep. 
 

Emigruojant ir senstant gyventojams, prasideda senėjimo procesas, o tai tiesiogiai įtakoja 

socialinį ir ekonominį rajono gyvybingumą. 

APIBENDRINIMAS 

Rajono gyvenamosios vietovės yra gana smulkios, net dviejuose trečdaliuose jų gyvena ne 

daugiau kaip po 50 gyventojų. Tai sąlygoja gana prastą tokių smulkių gyvenviečių institucinį 

aprūpinimą. 

Mažėjant gyventojų skaičiui, kai kuriose seniūnijose atsiranda kaimų, kuriuose nebelieka 

žmonių. Tačiau kai kurias apleistas sodybas, ypač vaizdingesnėse vietovėse, įsigyja miesto 

gyventojai, jas išnaudodami gyvenimui ar poilsiui. 

 

2.2.2. ŽEMĖS FONDAS 

Rajonas garsėja gražia, pramonės nepaliesta gamta, švariais ežerais ir miškais, istorijos, 

kultūros ir etnografijos paminklais, nuoširdžiu vietos gyventojų dzūkų svetingumu. 

Teritorijos rytiniu pakraščiu teka Nemunas ir jo intakai Baltoji Ančia, Seira, yra daugiau nei 

150 ežerų. Rajone yra 2 nedideli miestai - Lazdijai (administracinis rajono centras) ir Veisiejai, bei 

6 miesteliai - Kapčiamiestis, Krosna, Rudamina, Seirijai, Šeštokai, Šventežeris.  

Nors rajono žemės nėra derlingos, žemdirbyste lazdijiečiai vertėsi visą laiką. Lazdijų rajone 

yra puikių vietų kaimo turizmui, kuris sėkmingai plėtojamas. Daug gyventojų dirba infrastruktūroje 

ir miškų ūkyje, plečiasi ir medienos apdirbimo įmonės. 

Lazdijų rajonas yra vienas miškingiausių ir ežeringiausių rajonų Lietuvoje - miškai užima 35 

proc., vandenys - 8 proc. teritorijos. Žemės ūkio naudmenos (ŽŪN) užima 45 proc. teritorijos. 
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Dzūkijos VVG teritorijos struktūra. Šaltinis: Statistikos departamentas. 

 

Lazdijų rajono žemės naudojimo ypatumus apsprendžia gamtinės sąlygos (miškų ir pelkių 

gausa, mažo našumo dirvožemiai), ribotos žemės ūkio plėtros galimybės (mažai palankios 

ūkininkauti vietovės, blogesnės sąlygos intensyviam ūkininkavimui), gyventojų pasiskirstymas 

kaimo gyvenamosiose vietovėse. Pagal ilgalaikes žemės naudojimo tendencijas rajono žemė 

skirstoma į penkias žemės fondo kategorijas, kurioms nustatytos šios pagrindinės tikslinės žemės 

naudojimo paskirtys: žemės ūkio, miškų ūkio, vandens ūkio, konservacinė ir kita paskirtis. 

Žemės ūkio paskirties žemės 

1. Sodininkų bendrijų žemė - mėgėjiškų sodų žemes sklypai ir sodininkų bendrijų bendrojo 

naudojimo žemė, kuri Lazdijų rajone užima apie 50 ha.  

2. Specializuotų ūkių žemė - specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių ir kitų 

specializuotų ūkių žemė. Tai žemės sklypai, kuriuos naudoja ūkiai, specializuoti tam tikros rūšies 

augalininkystės ar gyvulininkystės produkcijos gamybai, iš jų ne mažiau kaip 50 proc. visos 

gaminamos prekinės produkcijos sudaro specializacijos krypties produkcija. Lazdijų rajone šiam 

naudojimo būdui gali būti priskirti daržovių ir kiaulių auginimui specializuoti ūkiai. 

3. Rekreacinio naudojimo žemės sklypai naudojami kaimo turizmo paslaugoms teikti ir 

rekreacijos (turizmo) statiniams ir įrenginiams eksploatuoti. Lazdijų rajono teritorijoje šis žemės 

naudojimo būdas gali būti nustatytas kaimo turizmo sodybų žemės sklypams. 

4. Kita žemes ūkio paskirties žemė, kurioje galima žemės ūkio veikla: žemės ūkio, maisto 

produktų gamyba ir apdorojimas, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio, maisto produktų 

perdirbimas ir šių produktų realizavimas. Šioje žemėje galima tik ūkininkų ūkių sodybų bei žemės 

ūkio veiklai reikalingų ūkinių pastatų statyba ar rekonstrukcija. Dauguma šios žemės naudotojų 

sudaro ūkininkai. Pagal 2007 m. duomenis iš apie 38 tūkst. ha deklaruotų žemės ūkio naudmenų 

Lazdijų rajone 22,3 tūkst. ha (58,7 proc.) deklaravo ūkininkai. 2007 m. rajone buvo 1920 ūkininkų, 

įregistravusių savo ūkius Ūkininkų ūkių registre. Vidutinis vienam ūkiui tenkančių deklaruotų 

žemės ūkio naudmenų plotas - 11,6 ha, iš jų 6,2 ha nuosavoje žemėje (vidutiniai šalies rodikliai -
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atitinkamai 19,1 ha ir 7,3 ha). Kitus žemės ūkio veiklos subjektus daugiausia sudaro asmeninio ūkio 

žemės naudotojai bei smulkūs žemės savininkai. 

Miškų ūkio paskirties žemės  

1. Ekosistemų apsaugos miškų sklypai, kuriems priskiriami IIA grupės miškai. Ekosistemų 

apsaugos miškams priskirta 4996 ha Lazdijų rajone esančių miškų, kurie dar skirstomi į draustinių 

miškus, saugomų gamtinio kraštovaizdžio objektų, buveinių ir gamtos išteklių sklypų miškus ir 

priešerozinius miškus. 

2. Rekreacinių miškų sklypai, kuriems priskiriami IIB grupės miškai. Rekreaciniams miškams 

priskirta 1403 ha Lazdijų rajono miškų, kurie dar skirstomi į miško parkų miškus, miestų miškus ir 

rekreacinius miško sklypus. 

3. Apsauginių miškų sklypai, kuriems priskiriami III grupės miškai, užima 9393 ha Lazdijų 

rajono miškų, kuriuos sudaro draustinių miškai, valstybinių parkų apsauginių zonų miškai, kelių 

apsauginės ir estetinės reikšmės miškai, laukų apsauginiai miškai, miško sėkliniai medynai ir 

vandens telkinių apsaugos zonų miškai. 

4. Ūkinių miškų sklypai, kuriems priskiriami IV grupės miškai. Lazdijų rajone IV miškų 

grupei priskirta 26973 ha, arba 59,1 proc. visų miškų. 

Vandens ūkio paskirties žemės 

Vandens ūkio paskirties žemėms priskiriami vandens telkiniai. Lazdijų rajono teritorijoje 

vandens ūkio paskirties žemei, nesant suformuotų ir nekilnojamo turto registre įregistruotų stambių 

privačių ežerų ir tvenkinių, priskirta tik valstybinio fondo vandens telkiniai. Iš 8834 ha šių vandens 

telkinių didžiausią plotą užima ežerai; likusį plotą sudaro upės, tvenkiniai ir upeliai. Valstybinės 

reikšmės vidaus vandens telkiniams priskirti 52 ežerai (8287 ha) ir 2 tvenkiniai (270 ha). Didžiausi 

ežerai: Dusia (2334,0 ha), Metelys (1289,5 ha), Veisiejis (765,2 ha), Seirijis (503,4 ha), Ančia 

(490,8 ha), Galstas (385,6 ha), Snaigynas (207,5 ha); didžiausias Baltosios Ančios tvenkinys užima 

249,5 ha. 

1. Ekosistemas saugantys vandens telkiniai, turintys gamtosaugines funkcijas arba reikalingi 

kraštovaizdžio ekologinei pusiausvyrai išlaikyti. Gamtosaugines funkcijas turi ežerai, pasižymintys 

gera vandens kokybe, retomis ir vertingomis augalų ir gyvūnų rūšimis, savitu vandens režimu ir 

vaizdingumu. Ekologinė funkcija būdinga mažesniems ežerams, kurie kartu su apyežerių 

pelkaitėmis ir įtekančiais upeliais turi didelę reikšmę ekosistemų stabilumui. Šiai kategorijai 

priskirtini 69 ežerai bendro 503 ha ploto. 

2. Rekreaciniai vandens telkiniai tinkami pasyviam arba aktyviam poilsiui - vandens turizmui, 

medžioklei, vandens sportui, meškeriojimui. Šiai kategorijai priskirtini 54 ežerai bendro 8503 ha. 

Stambiausi rekreacijai naudojami vandens telkiniai Lazdijų rajone, esantys Metelių ir Veisiejų 
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regioninių parkų teritorijose: Dusia (2334 ha), Metelys (1298 ha), Ančia (491 ha), Snaigynas (209 

ha; esantys kitose teritorijose - Veisiejis (776 ha), Seirijis (503 ha). 

3. Ūkinei veiklai naudojami vandens telkiniai. Tai vandens telkiniai, naudojami žuvininkystei 

ir kitiems tikslams. Jiems priskirtina 15 ežerų bendro 219 ha ploto. 

4. Bendrojo naudojimo vandens telkiniai. Jiems priskiriami kiti vandens telkiniai, dažniausiai 

nedideli tvenkiniai bei natūralūs ar sureguliuoti upeliai. 

Konservacinės paskirties žemei priskirta saugomos teritorijos: 

1. Regioninių parkų teritorijose esantys rezervatiniai (I grupės) miškai - 116 ha, taip pat 34 ha 

įsiterpusių vandens telkinių ir kitos žemės; 

2. Saugomų gamtos ir kultūros paveldo objektų žemė. Iš viso teisiškai įregistruota 47 objektai, 

jų bendras plotas 84 ha, vyraujančios žemės naudmenos - miškai (29 ha), medžių ir krūmų želdiniai 

(14 ha), vandenys bei kita nenaudojama žemė (39 ha). 

Kitos paskirties žemė pagal naudojimo būdą skirstoma į gyvenamąsias teritorijas, 

visuomeninės paskirties teritorijas, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas, komercinės 

paskirties objektų teritorijas, inžinerinės infrastruktūros teritorijas, rekreacines teritorijas, bendrojo 

naudojimo teritorijas, naudingųjų iškasenų teritorijas, teritorijas krašto apsaugos tikslams ir atliekų 

saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijas. 

Lazdijų rajone iš bendro 7096 ha kitos paskirties žemės ploto namų valdų žemė (priskirta 

gyvenamosioms teritorijoms) užima 1512 ha (21 proc.). Pagal žemės naudmenas kitos paskirties 

žemės pasiskirsto taip: užstatytos teritorijos - 1262 ha, keliai (daugiausia tai valstybinės ir vietinės 

reikšmės keliai, priskirti inžinerinės infrastruktūros teritorijoms) - 2584 ha, pažeista žemė 

(eksploatuojant naudingųjų iškasenų telkinius) bei kita nenaudojama žemė -1254 ha, žemės ūkio 

naudmenos (daugiausia esančių namų valdose) - 1173 ha, miškai - 219 ha, vandenys - 360 ha, kitos 

žemės naudmenos - 244 ha. 
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2.2.3. GAMTINIAI - REKREACINIAI IŠTEKLIAI 

Rekreaciniai ištekliai - gamtinės ar kultūrinės aplinkos savybės, tinkamos žmonių visaverčiam 

fiziniam bei dvasiniam poilsiui organizuoti, o rekreacinė teritorija - vietovė, turinti gamtines ar 

kultūrines aplinkos savybes ir sąlygas žmonių visaverčiam fiziniam bei dvasiniam poilsiui 

organizuoti. Įvairių rūšių turizmui ir rekreacijai tinkančių gamtinių išteklių Lazdijų rajone pagrindą 

sudaro gamtiniai ir kai kurie antropogeninės kilmės elementai: 

• daugiau kaip 150 ežerų, tarp jų didieji Lietuvos ežerai Dusia ir Metelys; 

• miškai Lazdijų rajone užima 35% teritorijos (46154 ha). Privatūs miškai užima apie 37 % 

visų miškų teritorijos; 

• įvairaus stambumo ir statumo kalvos, daubos, slėniai, šlaitai ir kiti reljefo komponentai;  

• estetiškai vertingi kraštovaizdžio kompleksai, kuriuos formuoja skirtingo raiškumo 

paminėtų kraštovaizdžio komponentų deriniai.  

 

 
 

Pagrindiniai Lazdijų rajono rekreaciniai ištekliai yra vandens telkiniai, rekreacijai tinkami 

miškai, vaizdingos vietovės - raižytas ir raiškus reljefas, piliakalniai, nacionaliniu mastu reikšmingi 

kultūros paminklai, kultūros vertybės.  

Didžioji dalis pačių vertingiausių Lazdijų rajono gamtinių išteklių koncentruojasi saugomose 

teritorijose - regioniniuose parkuose. Būtent su saugomomis teritorijomis yra ir siejami pagrindiniai 

rekreacinių išteklių arealai.  
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Metelių regioninis parkas įsteigtas 1992 metais siekiant išsaugoti didžiuosius pietų Lietuvos 

ežerus (Dusia, Metelys, Obelija), jų apylinkes, kraštovaizdį, kultūros paveldo vertybes, savitą 

augaliją ir gyvūniją, svarbias vandens paukščių perėjimo ir poilsio migracijų metu vietas. Parko 

plotas – 17729 ha, iš jų didžioji dalis – 15397 ha – Lazdijų rajono savivaldybėje, likusi – Alytaus 

rajone. Didžiausios parko gamtos vertybės – tai vieni švariausių ir tinkamiausių poilsiui šalyje 

Dusios, Metelio ir Obelijos ežerai su plačiais smėlio atabradais. Ežerai užima 28% regioninio parko 

teritorijos ir suteikia ilgalaikį prieglobstį didžiausiam migruojančių vandens paukščių būriui 

Dzūkijoje, išsiskiria gausiomis ežeruose gyvenančių žuvų atsargomis. 

Kultūrinis šio krašto palikimas stebina piliakalniu gausa – penki jų yra į vakarus nuo Dusios, 

dar trys išsimėtę likusioje teritorijoje. Didžioji jų dalis – karingos jotvingiu tautos palikimas. 
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Prelomciškės (Eglynų) piliakalnis pats didžiausias ir įspūdingiausias iš 8 Metelių regioninio parko 

piliakalnių.  

 
 

Prelomciškės piliakalnį, kaip ir kitus esančius parke, supylė jotvingiai, artima lietuviams baltų 

gentis. Piliakalnio papėdės archeologiniai radiniai patvirtina, kad čia būta gana didelės jotvingių 

gyvenvietės, o ant piliakalnio buvusi gerai įtvirtinta medinė pilis. Piliakalnis žmonėms tarnavo iki 

XIII a. 

Pietiniame Dusios ežero krante, netoli Sutrės upelio stovi Lietuvos-Lenkijos valdybės karų su 

švedais laikus menančia Kryžių koplyčia - tai viena svarbesnių katalikų šventovių. 1863 m. 

sukilėliu mūšio vieta, 1863 m. sukilėliu kapai, Akuočių kaimo kapinės, 1945 m. partizanu mūšio 

Kalniškės miške vieta, daili Meteliu bažnyčia – tai bene gausiausiai lankomi šio parko paveldo 

objektai.  

Meteliu regioninis parkas, o ypatingai Dusios pakrantės, vasaros metu sutraukia tūkstančius 

poilsiautoju. Dusia, didžiausias Dzūkijos ir trečias Lietuvos ežeras (ilgis 9 km, plotis 4 km, dydis 

2334 ha), pasižymi lėkštu, plačiu ir smėlingu atabradu, siekiančiu iki 200 m pločio, labai skaidriu ir 

švariu vandeniu. Dusia – idealiai buriavimo entuziastams tinkantis ežeras. Dėl vandens skaidrumo ji 

mėgsta ir povandeninio nardymo mėgėjai. Tinkamiausios poilsiui yra pietinė ir pietrytinė ežero 

pakrantės, kur įrengta nemažai stovyklaviečių. Čia yra numatytos vietos, kuriose galima statyti 

palapines ir kurti laužus.  

Galima aplankyti Meteliu regioninio parko direkciją bei įrengtą modernu lankytoju centrą 

Dusios pakrantėje, į pietus nuo Meteliu miestelio. Čia lankytojai gali supažindinami su krašto 

vertybėmis, išnuomoti inventorių, per specialu stebėjimo teleskopą pasižvalgyti į paukščius.  
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Parke galima užsisakyti ekskursijas arba savarankiškai keliauti pažymėtais pažintiniais takais. 

Modernios ir jaukios lankytoju centro patalpos tinka ir seminarams, konferencijoms organizuoti. 

Metelių regioninio parko augmenijos ir gyvūnijos savitumus nulėmė geografinė padėtis, savitas 

klimatas ir unikalus reljefas. Parke iki šiol užregistruota 1676 augalų ir gyvūnų rūšys. Čia 

prieglobstį randa 113 Lietuvos Raudonosios knygos augalų ir gyvūnų rūšys. Trako miške, 

vienintelėje vietoje visoje šalyje, auga bekočių ąžuolų miškas, įrašytas į Lietuvos Raudonąją knygą. 

Obelytės gamtiniame rezervate puikuojasi etaloniniai Lietuvoje liepiniai skroblynai, o Širvinto 

miške - ąžuolai, perkopę 300 metų slenkstį. 

Mitologinis Laumės akmuo tai didžiausias Metelių regioniniame parke esantis tamsus granito 

kiaušinio formos riedulys, įstrigęs žemėn senovinėje Metelio ežero terasoje. Jo aukštis iš vakarų 

pusės - 2,1 m, apimtis siekia - 10 m. 

 

Veisiejų regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Šlavantų - Veisiejų - Kapčiamiesčio 

ežeryną, t. y. susikertančių ežeringų dubaklonių sistemą, botaniniu požiūriu vertingą Liūnelio ir 

Šlavantėlio tarpežerį, kultūros paveldo paminklus bei vertybes. 
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Didžiausią regioninio parko dalį užima Šlavantų - Veisiejų - Kapčiamiesčio ežerynas. 

Regioniniame parke iš viso yra 37 ežerai. Svarbiausios Veisiejų regioninio parko gamtos vertybės - 

didžiausi ežerai - Ančia, Snaigynas, Šlavantas, Ilgis, Verniejus. Dauguma ežerų pratakūs, turintys 

sudėtingą kranto liniją, raižytą dugną, vingiuoti kaip upės. Unikalus gamtos kampelis yra tarp 

Šlavantėlio ir Li ūnelio ežerų. Tokios retųjų rūšių ir bendrijų įvairovės nedideliame plote niekur 

kitur Lietuvoje nėra. Natūralūs upeliai - svarbios ūdrų gyvenamosios ir migracijų vietos.  

Viso Veisiejų regioninio parko teritorijoje yra 31 nekilnojama kultūros vertybė. Svarbiausios 

parke esančios kultūros paveldo vertybės - mišku apaugusi Mėčiūnų senovės gyvenvietė, 

lengviausiai pasiekiama Ančios ežeru, Šlavantų piliakalnis ir senovės gyvenvietė, su jo šlaituose 

augančiu skroblynu bei labai retų augalų - vaistinių kietagrūdžių augaviete ir Vainežerio senovės 

gynybiniai įtvirtinimai, vietinių žmonių vadinami „Okopka”. Vainežerio senovės gynybinis 

įtvirtinimas įrengtas Ančios ežero pusiasalyje. Tai 5 - 6 m aukščio pylimas, žiedu juosiąs trapecijos 

formos aikštelę. Vainežerio senovės gynybinis įtvirtinimas greičiausiai naudotas dvarininkų XVII-

XVIII a. 

Vandens kelionių mėgėjams tikras malonumas keliauti baidarėmis ir valtimis protakomis 

susijungiančiais Veisiejų ežerais. Snaigyno ežere prasideda 30 km ilgio valčių maršrutas devyniais 

ežerais ir juos jungiančiais upeliais, teikiantis ne tik poilsį, bet ir daug netikėtų susitikimų su 

vertingais gamtos bei kultūros objektais. 

Sausumos kelionių mėgėjams rekomenduojama pasivaikščioti pažintiniais takais, kurių 

bendras ilgis 5,3 km, Veisiejų istoriniame centre, Vainežerio kultūriniame - gamtiniame komplekse. 

Dviračiais arba automobiliais keliautojus kviečia dvi maršrutinės trasos po 40 km (Veisiejai - 

Vainežeris - Kapčiamiestis - Pinčiaragis - Paveisininkai - Veisiejai ir Veisiejai - Ilgininkai - 

Kapčiamiestis - Vainežeris - Veisiejai). 

Veisiejai - tai vienas iš nedaugelio Lietuvos miestelių, įsikūrusių ežero pusiasalyje. Veisiejų 

istorinis centras, galutinai susiformavęs XIX a. Pabaigoje, yra urbanistinis draustinis, kuriame 

saugomas gatvių tinklas, XVIII a. II pusės - XIX a. pradžios aikštės planas, užstatymo fragmentai, 

senosios miesto dalies panorama ir gamtinė aplinka. Aukščiausioje miestelio vietoje XIX a. 

pradžioje užbaigta statyti Veisiejų šv. Jurgio bažnyčia, dar vadinama Dzūkijos katedra, pereinamųjų 

iš baroko į klasicizmą formų architektūros paminklas. Įgyvendinus ES finansuotą projektą, įrengti 

pėsčiųjų ir dviračių takai, o ežere - įspūdingas fontanas su šviesos ir muzikos efektais.  

 

Kiti svarbiausi lankytini objektai. 

Aštriosios Kirsnos Dvaro sodyba. Dvaro sodyba yra viena didžiausių Dzūkijoje -Aštriosios 

Kirsnos dvaro sodybą sudaro 19 pastatų ir parkas. Aštriosios Kirsnos dvaro sodybos fizinė būklė ir 

autentiškumas yra gerai išlikę, tačiau pastatų naudojimui reikalinga rekonstrukcija. 
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Rudaminos piliakalnis su gyvenviete. Rudaminos piliakalnis - tai vienas žymiausių 

Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų. Jis yra Lazdijų rajone, 0,8 km į vakarus nuo Rudaminos 

miestelio. Piliakalnio plotas 22,8 ha. Piliakalnis įrengtas buvusio ežero krante, ant atskiros, aukštos 

ir masyvios kalvos viršūnės. Vos per porą kilometrų nuo Rudaminos piliakalnio stūkso dar du 

piliakalniai. Į šiaurės vakarus nuo jo esantis Elveriškės piliakalnis, dar vadinamas Eglynkalniu. Į 

šiaurę nuo Rudaminos piliakalnio nutolęs Gumbelių - Maišymų piliakalnis. Tiek Elveriškės, tiek 

Gumbelių - Maišymų piliakalnis savo dydžiu bei gynybiniais įtvirtinimais gerokai nusileidžia 

Rudaminos piliakalniui. 

Lazdijų rajono gamtinio kraštovaizdžio įvairovė labai palanki pačių įvairiausių rūšių 

augalams ir gyvūnams. Retų augalų ir gyvūnų netrūksta pelkėse ir prie vandens telkinių, miškuose, 

daug kur išlikusiose nedidelėse natūraliose pievose. Daugelis vertingiausių biotopų ir 

kraštovaizdžio vertybių yra Veisiejų ir Metelių regioniniuose bei Dzūkijos nacionaliniame 

parkuose, daugelyje valstybinių draustinių. 

Lazdijų rajonas - vienas iš nedaugelio vietų Lietuvoje, kur dar gyvena baliniai vėžliai. Balinių 

vėžliai saugomi Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose. Lietuvoje taip pat labai retų kurtinių 

tuokviečių apsaugai įsteigtas Pertako ornitologinis draustinis. Jame aptinkama ir kitų retų paukščių: 

juodųjų gandrų, gervių, tetervinų, lutučių. Ornitologiniu požiūriu labai vertingas Niedaus ežeras - 

čia įsikūrusi didelė rudagalvių kirų ir upinių žuvėdrų kolonija. Ežero nendrynuose peri didieji 

baubliai, pakrančių pievose - raudonkojai tulikai, švygždos, griežlės. 

Nemaža biologine įvairove pasižymi ir kai kurie kiti rajone esantys vandens telkiniai, miškai 

bei pievos. Iš retų rajone aptinkamų paukščių galima paminėti rudes, mažąsias žuvėdras, 

baltanugarius genius, tulžius, mėlyngurkles ir kitus. Daugelio vandens telkinių pakrantėse gyvena 

ūdros, senuose parkų medžiuose gyvena kūdriniai pelėausiai. Bugiedos apylinkėse esančiuose 

vandens telkiniuose gyvena skiauterėtieji tritonai. 

 

Turizmas ir rekreacija.  

Visų paminėtų išteklių grupių gausa ir įvairovė Lazdijų rajone sudaro realias galimybes 

naudoti juos pažintiniam ar tiesiog rekreaciniam (poilsiniam) turizmui. Svarbiausi rekreacijos 

aptarnavimo centrai yra Veisiejuose ir Meteliuose, vyrauja pažintinis turizmas ir poilsio gamtoje. 

Nepakartojamas kraštovaizdis, ekologiniu požiūriu švarūs gamtos turtai sudaro visas galimybes 

turizmui plėtoti.  

Lazdijų rajono savivaldybėje gana gerai išvystytos kaimo turizmo paslaugos, veikia daugiau 

kaip 40 kaimo turizmo sodybų. Dauguma kaimo turizmo sodybų koncentruojasi gražiausiose rajono 

vietose: Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose, prie Dusios, Metelių, Veisiejo, Ančios, 

Snaigyno ežerų. Daugėja ūkininkų, kurie kaip verslą plėtoja kaimo turizmą, priima poilsiautojus iš 
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Lietuvos ir užsienio. Turizmo paslaugos orientuotos į pageidaujančių aktyvaus ar pasyvaus poilsio 

vaizdingose apylinkėse, mėgstančius civilizacijos nepaliestą natūralią gamtinę aplinką. Rajone 

turistams sudarytos sąlygos pažintiniam bei stacionariam turizmui ir savaitgalio poilsiui. Pagrindinę 

dalį vietinio turizmo sudaro neorganizuotas bei savaveiksmis turizmas. 

Kaimo turizmo sodybos daugiausiai lankytojų sulaukia šiltuoju metų laiku, todėl stebimas 

paslaugų sezoniškumas. Kita vertus, žiemos turizmo, laisvalaikio praleidimo paslaugos Lazdijų 

rajono savivaldybėje nėra pakankamai išplėtotos, todėl toks sezoniškumas yra natūralus. Dauguma 

kaimo turizmo sodybų teikia pirties, kubilo, valčių, žvejybos reikmenų nuomos paslaugas, 

organizuojamos išvykos visureigiais ir pan. Siūlomų paslaugų ratas pamažu plečiasi, o tai didina 

kaimo sodybų užimtumą ir šaltuoju metų laiku 

 

APIBENDRINIMAS 

Didelė Lazdijų rajono teritorija tinkama rekreaciniam turizmui: vandenys užima 8% 

teritorijos, daugiau kaip 150 ežerų, miškai užima trečdalį visos teritorijos.  

Lazdijų rajone daug vandens telkinių bei upių, kurie tinkami vandens turizmui - žygiams 

baidarėmis, buriavimui. Be to, yra maršrutai, kuriais galima keliauti dviračiais ar pėsčiomis ir 

pažinti Lazdijų rajono apylinkes, saugomas teritorijas.  
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2.2.4. ŽEMĖS ŪKIS 

Lazdijų rajone ariama žemė užima 72601 ha, pievos ir natūralios ganyklos - 61401 ha, sodai ir 

uogynai - 1761 ha. Lazdijų rajono žemės nėra palankios ūkininkauti, to pasekmė - labai didelę dalį 

žemės ūkio naudmenų sudaro pievos ir natūralios ganyklos.  

 

Ūkių žemės panaudojimas 
Žemės ūkio 

naudmenos, ha 
Iš jų: 

Naudojamos Nenaudojamos 
Lazdijų miesto 774 587,31 186,4 
Veisiejų miesto 276 174,61 101,82 
Būdviečio 1376 1166 209,68 
Kapčiamiesčio 676 383,57 292,61 
Krosnos 747 686,74 60,61 
Kučiūnų 579 491,65 87,66 
Lazdijų 1838 1418,87 419,56 
Teizų 1178 983,56 194,18 
Veisiejų 1511 1099,59 411,12 
Noragėlių 986 734,1 251,47 
Seirijų 1764 1423,88 340,15 
Šeštokų 1044 938,94 104,66 
Šlavantų 662 344,48 317,39 
Šventežerio 1184 872,96 311,02 

Ūkių žemės ūkio naudmenų panaudojimas Lazdijų rajone. Šaltinis: Lazdijų raj. sav. 
 

Lazdijų rajono savivaldybėje pastebimas ūkininkų ūkių specializavimosi procesas. Dauguma 

stambesnių ūkių specializuojasi augindami grūdines kultūras, bulves ir kitą augalininkystės 

produkciją. Rajone augalininkystės specializacijos ūkiai daugiausiai augina javų ir kitų grūdinių 

kultūrų, tai bendrai sudaro beveik 70% visos rajono augalininkystės produkcijos.  

Pasėlių struktūra, ha 2006 2007 2008 
Grudinės kultūros 16496 26139 26198 
Bulvės 12020 14155 20091 
Javai 16092 25920 25737 
Kukurūzai silosui 11328 2770 8394 

Pasėlių struktūra Lazdijų rajone. Šaltinis: StatDep. 
 

Lazdijų rajono savivaldybėje grūdų derlingumas nors ir labai mažas, tačiau ūkininkai vis tiek 

augina didžiulius plotus šių kultūrų. Statistikos departamento duomenimis, bulvių derlingumas 

Lazdijų rajono savivaldybėje pastaraisiais metais susilygino su respublikos vidurkiu. Kadangi 

žemės nėra derlingos, vis daugiau žemės plotų lieka neapdirbti ir dirvonuoja.  

Lazdijų rajone šiuo metu įregistruoti 1835 ūkininkų ūkiai. Lyginant ūkių pasiskirstymą pagal 

ūkių valdos dydį Lietuvos respublikoje ir Lazdijų rajone, didelių skirtumų nėra - dominuoja nedideli 

iki 5 ha ūkiai. Didelio pokyčio tarp 2003 m. ir 2007 m. ūkio surašymo surinktų duomenų nėra. 
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Ūkių skaičius Lietuvoje pagal valdos dydį. 
Šaltinis: StatDep. 

 
Ūkių skaičius Lazdijų rajone pagal valdos dydį. 
Šaltinis: StatDep. 

 
Ne visi Lazdijų rajone žemės ūkio veikla užsiimantys ūkiai yra registruoti ūkininkų ūkių 

registre, tačiau registruotų ūkininkų skaičius nuolat auga. Registruotų ūkininkų ūkių skaičiaus 

augimas siejamas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų tiesioginių išmokų mokėjimu 

registruotiems ūkininkams. 

 

 

Ūkių skaičius pagal seniūnijas. Šaltinis: Lazdijų raj. sav. 
 

Didžioji dalis rajono ūkių yra mišrios specializacijos. Palyginus, galvijų skaičius ūkiuose 

pastaraisiais metais buvęs didesnis negu respublikos vidurkis, tačiau ženkliai sumažėjo. Viena 

svarbiausių priežasčių - mažiau derlingos žemės. Sumažėjęs galvijų skaičius sąlygoja ir 

pagaminamo pieno kiekio kritimą Lazdijų rajono savivaldybėje. Lazdijų rajono savivaldybės 

ūkiuose, palyginus tiek su gretimais rajonais, tiek su bendru respublikos vidurkiu, auginama daug 

kiaulių, pastebima kiaulių skaičiaus didėjimo tendencija. Lazdijų rajone auginama daugiau nei pusė 

Alytaus apskrities avių.  
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Lazdijų rajono gyvulininkystės dalis bendrame Alytaus apskrities gyvulininkystės sektoriaus 

balanse. Šaltinis: StatDep. 
 

Svarią paramą rajono ūkininkams suteikia Europos Sąjunga remdama juos tiesioginėmis 

išmokomis bei investicinėmis programomis. 

Rajonas 
Gauta 

paraiškų, 
vnt. 

Prašoma 
paramos suma, 

tūkst. Lt 
Alytaus r. 6.759 17.229 
Druskininkų 714 1.304 
Lazdijų r. 4.797 10.772 
Varėnos r. 3.262 10.172 

 

Rajonas 
Gauta 

paraiškų, 
vnt. 

Prašoma 
paramos suma, 

tūkst. Lt 
Alytaus r. 1.210 1.722 
Druskininkų 698 820 
Lazdijų r. 4.770 7.073 
Varėnos r. 3.243 7.850 

 

Tiesioginės išmokos Apskrityje. Šaltinis: NMA. Tiesioginės išmokos už mažiau palankias 
ūkininkauti vietoves apskrityje. Šaltinis: NMA. 

  
Vertinant informaciją susijusią su tiesioginėmis išmokomis, galime pagrįsti teiginį, jog 

Lazdijų rajonas priskiriamas prie mažiau palankių vietovių ūkininkauti, tai atspindi Mažiau 

palankias ūkininkauti vietoves paraiškų skaičius, kuris yra beveik lygus paraiškų, pateiktų įprastoms 

tiesioginėms išmokoms gauti. 

Alytaus apskrityje, 2009 metais, pagal Kaimo plėtros programos 2007-2013 metų investicines 

priemones buvo pateiktos 102 paraiškos, bendra prašoma paramos suma - 10.779.815 Lt. 

2009 pateiktos paraiškos pagal KPP Paraiškos Prašoma suma, Lt 
Jaunų ūkininkų įsikūrimas 10 1.292.871 
Žemės ūkio valdų modernizavimas 82 8.750.805 
Pusiau natūrinis ūkininkavimas 10 258.950 
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose 3 477.189 
2009 metais Alytaus apskrityje surinktos paraiškos pagal KPP investicines priemones. Šaltinis: 
NMA. 

 
Ekologinis ūkininkavimas rajone kelią skinasi lėtai - 2008 metais Lazdijų rajone sertifikuotas 

41 ūkis - 1347 ha ūkių ploto, tai sudaro 1,5% visų Lazdijų rajono ūkių. 
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Pagrindimai motyvai, kurie skatina ekologinių ūkių plėtrą, - palankus valstybės požiūris į 

ekologinį ūkininkavimą, aukštesnės kainos už ekologiniuose ūkiuose išaugintą žemes ūkio 

produkciją, piniginės išmokos už ekologinius plotus.  

Didžioji ekologiškai pagamintų produktų dalis realizuojama tais pačiais kanalais kaip ir 

įprastiniais būdais pagaminta produkcija, todėl nėra kainų skirtumų ir papildomų pajamų. 

Ekologinio ūkininkavimo papildomas pajamas sudaro iš valstybės gaunamos piniginės išmokos 

pagal sertifikuotus plotus ir nežymios papildomos pajamos už ekologinių prekių pardavimą mugėse 

ar parodose. 

Rajonas Sertifikuotas plotas, 
ha 

Sertifikuotų ūkių 
skaičius 

Sertifikuotų ūkių 
dalis, % 

Alytaus raj. 1347 42 1,5 
Druskininkų raj. 248 9 0,32 
Lazdijų raj. 1628 41 1,47 
Varėnos raj. 4604 109 3,9 

2008 metų apskrities ūkių ekologinio sertifikavimo rezultatai. Šaltinis: VšĮ „EkoAgros” 
 

Esminė ekologinės žemdirbystės Lazdijų rajone problema yra ta, kad rajone nedaug derlingos 

tinkamos ekologiniam ūkininkavimui žemės, nesukurti ekologinės produkcijos pardavimo kanalai. 

Labai aktuali problema - žemės ūkyje dirbančių žmonių demografija - į kaimą nenoriai ūkininkauti 

grįžta jaunimas, todėl, dominuoja pensinio amžiaus gyventojai. 

Viena svarbiausių kliūčių kaimo plėtrai yra labai prasta kaimo infrastruktūros būklė. Kaimo 

vietovėse mažai kur veikia nuotėkų valymo įrenginiai, žmonės retai naudojasi vandeniu iš artezinių 

gręžinių. Senuose gręžiniuose vanduo neatitinka higienos normų. 

APIBENDRINIMAS 

Lazdijų rajono savivaldybėje žemės ūkio naudmenos sudaro 45,2% žemės fondo, o tai yra 

8,2% mažiau nei šalies vidurkis.  

Rajone vyrauja smulkūs iki 10 ha dydžio ūkiai, kurie nėra konkurencingi bei perspektyvūs, 

todėl būtinas jų stambėjimas arba kooperacija. 

Pasėlių struktūra Lazdijų rajone šiek tiek skiriasi nuo šalies: vietos ūkininkai dažniau augina 

javus, bulves, pašarinius šakniavaisius, rečiau - rapsus, cukrinius runkelius, daugiametes žoles. 

Primelžto pieno, užaugintų gyvulių ir paukščių  apimtys kasmet auga, tačiau dar nesiekia prieš 

dešimtmetį buvusių skaičių. Dėl ne itin derlingų žemių geresnes perspektyvas turi pienininkystė. 

Lazdijų rajone pamažu daugėja ekologinių ūkių skaičius. Atsižvelgiant į didėjantį visuomenės 

susidomėjimą ekologiškai išaugintais produktais, tokių ūkių perspektyva teigiama. 

Rajono ūkininkai turėtų aktyviai naudotis Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų priemonių 

programos lėšomis, reikiamą informaciją dėl dokumentacijos parengimo jiems turėtų teikti 

atsakingi savivaldybės darbuotojai, Dzūkijos VVG, vietos konsultantai. 
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2.2.5. VERSLAS 

Verslas - pagrindinis valstybės gyvenimo gerovę užtikrinantis veiksnys. Sunkmečio 

sąlygomis dauguma verslo įmonių užsidaro arba sustabdo veiklą. Lazdijų rajone 2009 metų 

pradžioje buvo registruoti 498 ūkio subjektai, iš jų veikiantys - 279. Tai reiškia, jog daugiau nei 

pusė registruotų įmonių nevykdo veiklos.  

Registruoti ūkio subjektai 
Rajonas Skaičius Iš jų: veikiantys 

Alytaus r. sav. 715 360 
Druskininkų sav. 1027 560 
Lazdijų r. sav. 498 279 
Varėnos r. sav. 824 403 
Registruoti ir veikiantys ūkio subjektai 2009 m. pradžioje.Šaltinis: StatDep. 

 

Panaši verslo padėtis ir kaimyniniuose rajonuose - arti 50% visų registruotų ūkio subjektų yra 

sustabdę veiklą. Savaime suprantama, jog stabdydamos veiklą verslo įmonės mažina darbo vietas - 

atleidžia darbuotojus. Tai turi skausmingos įtakos vietinei darbo rinkai ir jos struktūrai. 

Konkurencinga ir kvalifikuota darbo jėga nuteka į didesnius miestus taip tik paskatindama rajono 

darbo jėgos senėjimo ir jos apetito pašalpoms augimo procesus. 

Daugiausia Lazdijų rajone registruotų ūkio subjektų veikia aptarnavimo ir prekybos 

sektoriuose, mažiausia - finansiniame, komunaliniame bei kasybos sektoriuose.  

 
Ūkio subjektai Lazdijų r. sav. pagal veiklas2009 m. pradžioje. 

Šaltinis: StatDep. 
 

Didžioji dalis Lazdijų rajono įmonių orientuojasi į vidaus rinkos vartotojus. Dirbantys vidaus 

rinkoje Lazdijų rajono verslininkai susiduria su aršia konkurencija bei žema gyventojų perkamąja 
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galia. Pastarosios aplinkybės itin riboja gamybos ir realizavimo apimčių augimą. Kita didelė 

problema - priėjimas prie finansinių išteklių. Kredito institucijos itin aukštai vertindamos riziką (6 

mėnesių tarpbankinė palūkanų norma litais didesnė nei 8%) mažina finansavimo apimtis, dėl to 

mažėja investicijos ir plėtra. Verslas pradeda merdėti. 

Pagrindinė problema su kuria susiduria pradedantieji verslininkai, tai galimybių trūkumas 

gauti informaciją, reikalingą pirmajam žingsniui žengti . Trūksta institucijų, teikiančių mokymo, 

konsultavimo ir informacines paslaugas smulkaus ir vidutinio verslo atstovams. Kiti trukdžiai 

verslui – finansavimo, teisinės bazės trūkumai. Stambių įmonių nebuvimas neleidžia susiformuoti 

verslininkų mokymo ir konsultavimo paslaugų rinkai. 

Statybos įmonių Lazdijų rajone nedaug. Pagrindinė priežastis - maža paklausa. Aplinkiniuose 

rajonuose ekonomikos pakilimo laikotarpiu dėl padidėjusių investicijų, statybos apimtys buvo 

smarkiai išaugusios, tačiau dabar stagnacinis periodas. Smulkusis verslas didžiąją dalį 

statybos/modernizavimo darbų atlieka savo jėgomis, Lazdijų rajonas pagal šį rodiklį ženkliai 

atsilieka nuo kaimyninių rajonų. 

 
Statybos darbų atliekamų savo jėgomis apimtys lyginant su apskritimi. Šaltinis: StatDep. 

 
Lazdijų rajone 2008 metais statybos darbų savo jėgomis buvo atlikta už 32,3 mln. Lt, 

vertinant to meto kainomis tai sudarė tik 7% visų apskrities darbų apimties. Palyginimui, 

Druskininkų rajone 2008 metais savo jėgomis statybos darbų buvo atlikta už 145,6 mln. Lt, tai 

sudarė net 31% apskrities darbų apimties.  

Lyginant mokesčių surinkimą tarp Alytaus apskrities savivaldybių, Lazdijų rajono 

savivaldybėje jų surenkama mažiausiai. 
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Mokesčių mokėjimas Alytaus apskrityje (2009K1 – 2009 m. 1 ketvirčio duomenys). Šaltinis: StatDep 

 
Viena pagrindinė problema – daugiau nei 90 proc. surenkamų mokesčių dalį sudaro gyventojų 

pajamų mokestis. 2007-2008 metais, kai atlyginimai kilo, mokesčių buvo surenkama vis daugiau, 

tačiau 2009 metais prasidėjus krizei mokesčių surinkimas stipriai sumažėjo.  

Sumokėti mokesčiai, tūkst. lt 2007 2008 
2009 

1 ketv. 
Gyventojų pajamų mokestis 21183 27551 5011 
Žemės mokestis 390 419 16 
Paveldimo turto mokestis 14 29 2 
Nekilnojamojo turto mokestis 368 307 209 
Mokestis už aplinkos teršimą 39 59 22 
Rinkliavos 100 1263 421 

Mokesčių mokėjimas Lazdijų rajone.  Šaltinis: StatDep. 
 

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2008 m. gegužės 21 d. nusprendė išnuomoti 397 tūkst. kv. 

m. žemės sklypą, esantį Būdviečio sen. Papartėlių k., geležinkelio krovinių terminalui statyti ir 

eksploatuoti. Aukciono laimėtojui UAB koncernui „Achemos grupė” žemės sklypas išnuomotas 99 

metams. Terminalo įrengimas gali būti didelė galimybė vietos verslo plėtrai. 

APIBENDRINIMAS 

Lazdijų rajono savivaldybėje pramonės sektorius yra menkai išvystytas. Vyrauja smulkios 

įmonės, dirbančios maisto, medienos apdirbimo srityse. Pagal pramonės pardavimus vienam 

gyventojui smarkiai atsiliekama nuo šalies vidurkio. 

Lazdijų rajono savivaldybėje vyrauja smulkios įmonės - net 56% visų ūkio subjektų dirba iki 

4 darbuotojų. Beveik pusės veikiančių ūkio subjektų metinės pajamos neviršijo 20 tūkst. Lt. 

Siekiant Lazdijų rajono savivaldybės ekonominės plėtros, gyventojų užimtumo ir pajamų 

augimo, būtina skatinti ir nedidelių įmonių kūrimąsi. Naujų įmonių steigimuisi reikia suformuoti 

pramoninius sklypus su reikalinga infrastruktūra, numatyti galimas mokestines lengvatas ir pan. 



43 
 

2.2.6. DARBO JĖGA 

Lazdijų rajone nedarbo lygis pastaraisiais metais yra vidutiniškai didesnis nei šalies vidurkis. 

 
Lietuvos bedarbystės žemėlapis. Šaltinis: LDB. 

 
Analizuojant seniūnijų duomenis matyti, kad didžiausias nedarbo lygis yra Seirijų, Kučiūnų ir 

Teizų, mažiausias - Šlavantų ir Būdviečio seniūnijose.  

 

Bedarbystė Lazdijų r. sav. seniūnijose. Šaltinis: LDB. 

Realus nedarbo lygis, ypač kaimiškose seniūnijose, gali būti šiek tiek didesnis, nes dalis 

neturinčių darbo žmonių nesiregistruoja darbo biržoje arba nesinaudoja jos paslaugomis, o ieško 
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darbo kitais būdais - per pažįstamus ir giminaičius, per privačias įdarbinimo agentūras, skelbimus 

laikraščiuose, tiesiogiai kreipdamiesi į darbdavius ir pan. 

 

 
Bedarbių skaičius Lazdijų r. Šaltinis: LDB. 

 

  
Nedarbo lygis Lazdijų r. , %. Šaltinis: LDB. Ieškantis darbo jaunimas (iki 25m.). Šaltinis: 

LDB. 

 
Ieškančiųjų darbo įdarbinimas. Šaltinis: LDB. 

 
Vertinant pateiktus duomenis, būtina turėti omenyje tai, jog tai yra oficialioji statistika. Ji 

dažniausiai neatspindi tikslios situacijos. 
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Darbo vietų steigimas ir likvidavimas pagal sritis 

2009 metais: Šaltinis: LDB. 
Darbo vietų steigimas pagal kvalifikaciją. 

Šaltinis: LDB. 
 

Lazdijų rajone numatomas nekvalifikuotų darbuotojų paklausos didėjimas paslaugų 

sektoriuje. To priežastis atsisakymas gerai apmokamos kvalifikuotos darbo jėgos, keičiant ją 

mažiau apmokama nekvalifikuota darbo jėga, taip siekiant sąnaudų mažinimo efekto. 

 

 

 
Darbo vietų paklausa pagal ekonomines sritis. 

Šaltinis: LDB. 
Darbo jėgos paklausa pagal kvalifikaciją. 

Šaltinis: LDB. 
 

APIBENDRINIMAS 

71% registruotų bedarbių - kaimo gyventojai, trečdalis - vyresni nei 50 metų. Vyresnių 

asmenų įdarbinimas ar perkvalifikavimas dažnai yra sudėtingesnis. 

Rajone neišnaudojamos smulkaus ir vidutinio verslo galimybės, pagal 1000-čiui gyventojų 

tenkančių įmonių skaičių nuo šalies rodiklio yra atsiliekama 2 kartus, nuo ES vidurkio - 5 kartus. 

Nemaža savivaldybės gyventojų dalis vis dar dirba su žemės ūkiu susijusiose srityse. 

Nemaža Lazdijų rajono gyventojų dalis priklausomi nuo pensijų ar pašalpų, bei nuo ne itin 

perspektyvaus žemės ūkio, jų ekonominis savarankiškumas ir aktyvumas nesiekia šalies lygio. 
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Kaime net 65% gyventojų kaip pagrindinį pragyvenimo šaltinį nurodo pensiją arba kitų šeimos 

narių išlaikymą - tai yra asmenys, kuriuos kylančios kainos paveikia smarkiausiai. 

Augantis vidutinis darbo užmokestis Lazdijų rajono savivaldybėje didino ir vidutines 

disponuojamas namų ūkio pajamas vienam namų ūkio nariui per mėnesį, jos 2008 m. siekė 601 Lt, 

tačiau vietos gyventojų perkamoji galia sudaro maždaug 88% šalies vidurkio. Žemesnės Lazdijų 

rajono savivaldybės gyventojų pajamos įtakoja tai, kad statistiškai didesnė jų dalis išleidžiama 

būstui bei maitinimuisi, mažesnė - laisvalaikiui, kultūrai, kelionėms ir pan. 

2.2.7. SOCIALINĖS PASLAUGOS 

Socialinės paslaugos - tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl 

amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba 

praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir 

dalyvauti visuomenės gyvenime. 

Socialinių paslaugų tikslas - sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir 

galimybes spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat 

padėti įveikti socialinę atskirtį. Socialinės paslaugos teikiamos siekiant užkirsti kelią asmens, 

šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti, taip pat visuomenės saugumui užtikrinti. 

Prastėjanti Lietuvos bei Lazdijų rajono savivaldybės ekonominė padėtis, ženkliai padidėjęs 

nedarbo lygis didina ir socialinių pašalpų gavėjų skaičių. Nemenka dalis socialinės paramos gavėjų 

yra neseniai praradę darbą. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, atsivėrė kai kurių šalių darbo rinkos, 

todėl nemaža dalis išvyko dirbti į užsienį. Socialinių pašalpų gavėjų skaičių sumažino ir įvairių 

įstatymų, reglamentuojančių socialinių pašalpų mokėjimą, pasikeitimai. 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičius Lazdijų r. 
Šaltinis: StatDep. 

Išlaidos socialinėms išmokoms Lazdijų r. (tūkst. 
Lt.)Šaltinis: StatDep. 

 

Socialinės rizikos šeimų skaičius Lazdijų rajono savivaldybėje pastaruosius 3 metus išlieka 

daugmaž stabilus, truputį padidėjo tik jose augančių vaikų skaičius. 
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Socialinės rizikos šeimos apibūdinamos kaip šeimos, kuriose vyrauja krizė dėl to, kad vienas 

ar keli šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis arba 

dėl turimos negalios, skurdo, socialinių įgūdžių stokos negali ar nesugeba prižiūrėti vaikų, taip pat 

kai vienas arba keli šeimos nariai naudoja psichologinę, fizinę ar socialinę prievartą prieš savo 

vaikus arba gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams. Socialinės rizikos šeimų 

skaičius yra didesnis mieste, tačiau vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius yra didesnis 

kaimo vietovėse. Taip yra dėl to, kad miesto socialinės rizikos šeimos paprastai augina vieną - du 

vaikus, o kaimo socialinės rizikos šeimos dažniausiai yra daugiavaikės. 

 

  
Socialinės rizikos šeimos Lazdijų r. 

Šaltinis: StatDep. 
Vaikų augančių socialinės rizikos šeimose 

skaičius. Šaltinis: StatDep. 
 

Jei vaikas savo aplinkoje, šeimoje mato alkoholio vartojimą, yra rizika, kad ir jis pradės 

vartoti alkoholį arba kitas toksines, narkotizuojančias medžiagas. Kaip rodo tyrimai, alkoholį arba 

kitas toksines medžiagas vartojantys vaikai turi polinkį daryti nusižengimus, kurie sunkėja jiems 

augant ir vėliau gali peraugti į kriminalinius nusikaltimus. Atsižvelgiant į išvardintas aplinkybes yra 

būtina mažinti socialinės rizikos šeimų skaičių, skirti didelį dėmesį tokiose šeimose augantiems 

vaikams, jų priežiūrai. 

Socialinių paslaugų teikėjai. 

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras teikia socialines Lazdijų rajono visuomenei, vykdo 

socialinio darbo veiklą, susijusią su ilgalaikiu ar trumpalaikiu apgyvendinimu, skirtą 

pagyvenusiems žmonėms, neįgaliesiems bei vyresniems nei 16 metų asmenims ilgesniam ar 

nuolatiniam jų apgyvendinimui, kai minėti asmenys patys negali savimi pasirūpinti ir jiems 

reikalinga nuolatinė globa, slauga ar palaikomasis gydymas. Esant laisvų vietų, gali būti 

apgyvendinti ir kitų savivaldybių pagyvenę žmonės ir neįgalieji. VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų 

centras organizuoja ir teikia socialines paslaugas gyventojų namuose, neįgaliųjų, socialiai remtinų 

asmenų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis ir būtiniausiais daiktais ir kt. 
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Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys” (Kapčiamiestis) teikia 

socialines paslaugas įvairių amžiaus grupių proto ir psichinę negalią turintiems asmenims. Įstaiga 

gali apgyvendinti iki 15 asmenų. Socialinės globos centras „Židinys” atlieka šias funkcijas: 

• teikia socialines paslaugas įvairių amžiaus grupių proto ir psichinę negalią turintiems 

asmenims;  

• tarpininkauja centre laikinai gyvenantiems asmenims sprendžiant materialines, socialines, 

medicinines, psichologines, teisines problemas; 

• įtraukia centre laikinai gyvenančius asmenis į darbinę, kultūrinę veiklą ir kt.  

Seirijų socialinių paslaugų centras „Šilas” (steigėjas Seirijų bendruomenės komitetas) ir 

Krosnos socialinių paslaugų centras (steigėjas Krosnos bendruomenės komitetas) teikia socialines ir 

dienos užimtumo paslaugas vietos gyventojams. Dalį paslaugų iš jų perka Lazdijų rajono 

savivaldybė. Nuo 2008 m. veiklą pradėjo ir analogiškas Veisiejų socialinių paslaugų centras. 

Veisiejų pensionatas įsteigtas 1998 m. Tai valstybinė socialinės globos įstaiga, skirta gyventi 

asmenims, kuriems reikalinga globa ir slauga bei kurie dėl negalios negali gyventi savarankiškai. 

Pensionato veiklos pagrindinis uždavinys - teikti gyventojams socialines, psichologines, kultūrines, 

dvasines, buitines - materialines paslaugas ir sudaryti tinkamas sąlygas socialinei ir medicininei 

reabilitacijai. 

Socialinių paslaugų kokybę rajono gyventojams mažina kvalifikuotų specialistų bei transporto 

trūkumas. Socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos 

šeimoms ir jų vaikams, bei socialiniai darbuotojai, teikiantys pagalbos į namus paslaugas, turi būti 

mobilūs. Tinkamai išsprendus socialinių darbuotojų mobilumo arba klientų pavėžėjimo klausimą, 

šių paslaugų prieinamumas pagerėtų. 

Socialinių paslaugų teikėjams trūksta ir kvalifikuotų darbuotojų - tokią situaciją sąlygoja labai 

maži socialinių darbuotojų atlyginimai, kai tuo tarpu kvalifikaciniai reikalavimai - dideli (pvz. 

reikalaujama, kad socialinis darbuotojas darbui su socialinės rizikos šeimomis turėtų aukštąjį 

socialinio darbo išsilavinimą). Įstaigų pastatams reikalingas remontas, trūksta rekonstruotų patalpų, 

kad būtų galima teikti socialines paslaugas smurtą patyrusioms moterims ir vaikams. 

APIBENDRINIMAS 

Socialines paslaugas savivaldybės gyventojams teikia Lazdijų rajono savivaldybės tarybos ir 

rajono bendruomenių komitetų įkurtos įstaigos. Siekiant pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir 

prieinamumą, nepakanka kvalifikuotų darbuotojų, trūksta transporto. Tai ypač atsiliepia šių 

paslaugų teikimui rajono gyventojams. 

Lazdijų rajono savivaldybėje trūksta neįgaliesiems teikiamų paslaugų, jų užimtumo, 

integravimo į visuomenę programų. 
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2.2.8. VIEŠOSIOS PASLAUGOS 

Kult ūros centrai ir laisvalaikio salės 

Pagrindinė VšĮ Lazdijų kultūros centro veikla - Lazdijų rajono gyventojų laisvalaikio 

užimtumo organizavimas. Kitos veiklos kryptys: tenkinti visuomenės kultūros poreikius, puoselėti 

ir išsaugoti etninę kultūrą ir meną, skatinti jaunimo iniciatyvas ir kūrybinius ieškojimus, rūpintis 

etnokultūriniu palikimu, užtikrinti profesionalaus meno praeinamumą gyventojams. 

Lazdijų kultūros centrą sudaro 20 

padalinių, iš jų 16 laisvalaikio 

salių ir 4 kultūros namai. Kultūros 

namai yra miestelių ar didesnių 

gyvenviečių centruose. Rajone 

esančių laisvalaikio salių 

infrastruktūra dažnai neprilygsta 

mieste esantiems kultūros 

centrams, patalpos dažnai prastos 

būklės, seniai neremontuotos, 

trūksta baldų, įrangos.  

Gana platus kultūros įstaigų 

tinklas sąlygoja ir tai, kad 

savivaldybės gyventojai aktyviai 

dalyvauja meno kolektyvų 

veikloje, šis rodiklis gerokai 

viršija šalies vidurkį. Pastaraisiais 

metais mėgėjų meno kolektyvų 

bei jų dalyvių skaičius šiek tiek 

sumažėjo.  

 

 Kultūros centrai ir laisvalaikio salės 
 

Bibliotekos 

Lazdijų rajono savivaldybėje yra viešoji biblioteka bei 27 jos filialai. Visos bibliotekos 

įsikūrusios gyvenviečių centre, netoli nuo skaitytojų, dalis filialų yra įsikūrę mokyklose. Kaimo 

filial ų informacinis fondas pasenęs ir lėtai atsinaujinantis, labai trūksta žodynų, naujausios 

literatūros filosofijos, teisės ir kitomis temomis. Lazdijų rajono savivaldybės bibliotekų knygų 

fondas sudaro apie 285 tūkst. knygų ir leidinių. 
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Bibliotekos ne tik išduoda knygas, suteikia galimybę naudotis internetu, bet ir organizuoja 

eilę renginių. Pagrindinės renginių formos: renginiai valstybinėms šventėms pažymėti, 

literatūriniai-jubiliejiniai vakarai, poezijos 

šventės, susitikimai su žymiais žmonėmis, 

kraštiečiais, knygų pristatymai, literatūrinės, 

muzikinės popietės, viktorinos, konkursai 

vaikams ir jaunimui, literatūrinės, meno 

parodos ir kt. Renginiais bibliotekos 

supažindina visuomenę su laikmečio 

aktualijomis, rašytojų ir kraštiečių kūryba ir 

veikla, glaudžiai bendrauja su kaimo 

bendruomenėmis, mokyklomis, kultūros 

darbuotojais, dalyvauja Užgavėnių, 

adventinėse vakaronėse. 

Viešoji biblioteka organizuoja 

tradicinius renginius „Poezijos pavasaris” ir 

literatūrinė šventė „Prozos ruduo”. Kaimo 

bibliotekose rengiamos parodos, knygų 

aptarimai, pristatymai, literatūros popietės ir 

kt. Rajono bibliotekos aktyviai įsijungia į 

kalendorinių švenčių organizavimą kartu su vietos bendruomenėmis, kultūros, švietimo įstaigomis, 

kitomis organizacijomis. 

Prie viešosios bibliotekos įsikūręs literatų klubas „Jotvingis”. Šio klubo nariai leidžia savo 

kūrybos knygas, jas pristato visuomenei, dalyvauja bibliotekos ir kitų rajonų literatūriniuose 

renginiuose knygų pristatymuose. 

 

Muziejai 

Lazdijų krašto muziejus yra biudžetinė kultūros 

įstaiga, išlaikoma iš Lazdijų rajono savivaldybės 

biudžeto. Lazdijų krašto muziejus įsikūręs 1995 m. 

atrestauruotose senosiose „Žiburio” gimnazijos 

patalpose. Muziejus pristato visuomenei muziejines 

vertybes bei jų rinkinius, rengia nuolatines ir laikinas 

ekspozicijas, parodas, koncertus, muziejų ir Lazdijų 

rajono savivaldybę populiarinančius leidinius, seminarus 

 

Bibliotekos Lazdijų r. sav. 
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ir konferencijas, kaupia muziejines vertybes, papildo jomis jau esančius ir formuoja naujus 

muziejaus rinkinius, ruošia edukacines programas, organizuoja kultūrinius renginius, tyrinėja 

Lazdijų krašto istoriją, pristato visuomenei žymius kraštiečius, bendrauja su panašaus profilio 

muziejais Lietuvoje ir užsienyje. 

Svarbiausias muziejaus uždavinys - kompleksiškas Lazdijų krašto kultūros, švietimo ir 

istorijos raidos tyrinėjimas, fiksavimas ir atspindėjimas, rajono etnokultūros kaupimas ir 

apibendrinimas, Lietuvos žmonių genocido ir kovų už laisvę istorijos tyrinėjimas ir pateikimas. 

Įdomiausios muziejaus ekspozicijos: Lazdijų miesto istorijos ekspozicija, kuri supažindina su 

Lazdijų miesto istorija nuo 1597 m. (Magdeburgo teisių suteikimo) iki šių dienų, bei „Senoji 

gimnazijos klasė“, kurioje lankytojams pristatoma krašto švietimo istorija, galima susipažinti su 

senosiomis mokymo priemonėmis, pasėdėti senuosiuose suoluose, rašyti žąsies plunksna ir kt. 

Etnografinė Prano Dzūko sodyba. Šiuo metu sodyboje sukaupta daugiau kaip 550 

etnografinių eksponatų - padargų, baldų, namų apyvokos daiktų ekspozicijas, išsaugojant autentišką 

dzūkų buitį.. Vasaros metu sodyboje vyksta etnografinės šventės. Prie muziejaus veikia teatras 

„Sodžius”. 

Laisvės kovų muziejus. Laisvės kovų muziejus įkurtas 1992 m. Lazdijų rajono tremtinių, 

partizanų, politinių kalinių ir jų artimųjų iniciatyva. Ekspozicija įrengta name, kuriame pokario 

metais buvo įsikūrusi Valstybinio saugumo Lazdijų būstinė (KGB). Joje buvo tardomi Lietuvos 

žmonės, iš čia buvo išvežami į kalėjimus, čia buvo sudarinėjami tremiamų į Sibirą lietuvių ir kitų 

Lietuvos piliečių sąrašai. Apie rezistencinę kovą, trėmimus ir įkalinimus ekspozicijoje pasakoja to 

laikotarpio dokumentai, tremtinių, partizanų ir politinių kalinių nuotraukos, atsiminimai, naudoti 

daiktai, garso ir vaizdo medžiaga. 

Veisiejų krašto muziejus. Muziejus įkurtas 1998 m. vasario 16 d. Veisiejų vidurinės 

mokyklos mokytojų pastangomis. Muziejuje supažindinama su iškiliais Veisiejų krašto žmonėmis 

(didelė ekspozicijos dalis skirta gydytojui okulistui, esperantininkui Liudvikui Lazeriui 

Zamenhofui. Kita ekspozicijos dalis pasakoja apie Veisiejų vargonininką, kompozitorių Juozą 

Neimontą), politiniais kaliniais, tremtiniais, „miško broliais”, šio krašto senolių buitimi, Veisiejų 

mokyklos istorija. 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliateryt ės muziejus. Muziejuje įrengtos ekspozicijos, skirtos 

sukilimo vadei Emilijai Pliaterytei, Kapčiamiesčio apylinkės šviesuoliams, apylinkių istorijai nuo 

senovės iki šių dienų. Dviejuose kambariuose eksponuojami senoviniai buities daiktai. Muziejuje 

vedamos etnokultūros, darbų, istorijos, lietuvių literatūros ir kitų dalykų pamokos. Prie muziejaus 

veikia folklorinis ansamblis. 
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Sportas 

Lazdijų rajono savivaldybėje sportuojančių asmenų skaičius vidutiniškai siekia apie 600. 

Pastaraisiais metais sportuojančių asmenų skaičius mažėja - tai iš dalies galima sieti su esama 

sporto infrastruktūra, kuri išvystyta tik didesniuose miesteliuose (Lazdijuose, Veisiejuose, 

Seirijuose, Šeštokuose, Šventežeryje). Mažesnėse gyvenvietėse padėtis yra prasta: trūksta sporto 

aikštynų arba jų būklė yra labai bloga, nėra specialistų arba visuomenininkų, galinčių vykdyti 

sportinę veiklą. Sportuojančių asmenų skaičių įtakoja ir neigiami demografiniai rodikliai: mažėjant 

gyventojų, mokinių, analogiškai mažėja ir sportu užsiimančių asmenų skaičius. 

Savivaldybėje yra 3 stadionai, 9 futbolo aikštės, 28 krepšinio, 30 tinklinio aikštelių, 16 

nedidelių sporto salių. Sporto aikštynų, stadionų būklė yra gana prasta, trūksta lėšų jų 

modernizavimui. Nesutvarkyta infrastruktūra nesudaro tinkamų sąlygų ir neskatina vietos gyventojų 

aktyviai užsiimti sporto veiklomis. Ypač prastas sąlygas savarankiškai sportuoti turi kaimo 

gyventojai. 

Lazdijų rajono savivaldybėje registruoti keli sporto klubai: Veisiejų futbolo klubas „Dainava“, 

„Sakalas” - tradicinis aikido ir kultūrizmas, ir „Vytautas” - stalo tenisas. 

2009 m. Lazdijų rajono savivaldybėje surengta 200 varžybų. Didžiausi sporto renginiai: 

rajono krepšinio pirmenybės, rajono seniūnijų žaidynės, rajono moksleivių sporto žaidynės, 

Lietuvos pietvakarių tinklinio asociacijos tinklinio pirmenybės. Organizuojamos rajoninės 

krepšinio, tinklinio, futbolo, stalo teniso, šachmatų pirmenybės. Moksleivių komandos dalyvauja 

šių sporto šakų Lietuvos moksleivių čempionatuose ar pirmenybėse: krepšinio, dziudo, jėgos 

trikovės, laisvųjų imtynių, krepšinio, žirginio sporto, tinklinio, aerobikos, lengvosios atletikos, 

futbolo, stalo teniso. Suaugusiųjų komandos dalyvauja tinklinio, futbolo, šachmatų, krepšinio, stalo 

teniso respublikinėse pirmenybėse, taurių varžybose ar žaidynėse. 

 

Sveikatos apsauga 

Rajone pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia VšĮ Lazdijų pirminės sveikatos 

priežiūras centras, UAB „Lazdijų sveikatos centras”, prie jų veikiančios ambulatorijos, medicinos 

punktai ir bendrosios praktikos gydytojo kabinetai, privati klinika „Gilona”, IĮ Arūno Vaišnoro 

bendrosios praktikos gydytojo kabinetas. 

VšĮ Lazdijų PSPC teikia tik pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įstaigoje iš 

viso dirba 65 darbuotojai, tame tarpe 3 bendrosios praktikos gydytojai, 2 chirurgai, 2 terapeutas, 2 

pediatrai, 2 odontologai. 

UAB Lazdijų sveikatos centras teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

tame tarpe ir psichikos sveikatos paslaugą. Įstaigoje dirba 91 darbuotojas. 
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A. Vaišnoro individualioje įmonėje darbuojasi šeimos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, 

gydytojas ginekologas, chirurgas, slaugytoja. 

Šeimos klinika „Gilona” teikia 

pirminio lygio, odontologijos ir antrinio 

lygio konsultacines paslaugas. 

Kaimo medicinos punktuose dirbantys 

medicinos felčeriai savo aptarnaujamose 

apylinkėse atlieka moksleivių ir prisirašiusių 

gyventojų sveikatos priežiūrą, slaugą 

namuose, teikia skubią medicininę pagalbą, 

atlieka gydytojų paskyrimus, skiepijimus, 

prekiauja būtinojo asortimento vaistais bei 

medicinos pagalbos ir slaugos priemonėmis.  

Iš Pasaulio banko lėšų buvo įrengti 9 

šeimos gydytojų kabinetai, renovuotas 

dabartinis UAB „Lazdijų sveikatos centras” 

pastatas. Patalpų renovacija ypač reikalinga 

Lazdijų PSPC Veisiejų ambulatorijai. 

Įstaigoms trūksta šiuolaikiškos medicininės 

aparatūros. 

VšĮ Lazdijų ligoninėje teikia antrinio 

lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Ligoninėje yra 129 lovos, iš jų 25 slaugos. Palyginimui 2000 m. ligoninėje buvo 279 lovos. Pagal 

10000 gyventojų tenkantį lovų skaičių Lazdijų rajonas atsilieka nuo šalies vidurkio. Per 

pastaruosius metus įvairių projektų dėka ligoninė buvo sutvarkyta, įsigyta daug modernios 

medicininės įrangos. 

APIBENDRINIMAS 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius Lazdijų rajono savivaldybėje yra pakankamas, 

tačiau rajone veikiantys medicinos punktai teikia tik ribotas paslaugas. 

Nemažai daliai asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra reikalingas remontas, trūksta 

šiuolaikiškos medicininės įrangos. 

Susirūpinimą kelia gyventojų sergamumas psichikos ir priklausomybės ligomis, kurios yra 

sunkiai pagydomos. Šių ligų prevencijai reikėtų skirti didelį dėmesį. 

Teigiamai vertintinos Lazdijų rajone vykdomos sveikatinimo programos, nukreiptos į ligų 

prevenciją, sveikos gyvensenos formavimą. Jos turėtų būti tęsiamos ir ateityje. 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos 
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Švietimas 

2009 metų pabaigoje Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikė 20 švietimo įstaigų. 

 
 

Darželiai – mokyklos: 
Lopšelis - darželis “Žibutė” 
Lopšelis - darželis “Ąžuoliukas” 
Darželis - mokykla “Kregždutė” 
Darželis - mokykla “ Vyturėlis” 
Pagrindinės mokyklos: 
Kučiūnų 
Verstaminų 
Krosnos 
Kapčiamiesčio E.Pliaterytės 
Būdviečio 
A.Kirsnos 
Stebulių 
Krikštonių 
Vidurin ės mokyklos: 
Veisiejų  
Šventežerio 
Šeštokų 
Gimnazijos  
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
Seirijų A. Žmuidzinavičiaus 
Kitos mokyklos ir centrai: 
Lazdijų meno mokykla 
Lazdijų sporto centras 
Veisiejų technologijos ir verslo 
mokykla 

Švietimo įstaigos Lazdijų rajone 
 

Dėl neužpildytų klasių komplektų susidarantis mokinio krepšelio ir mokyklos aplinkai 

išlaikyti skiriamų lėšų trūkumas, mažėjantis gimstamumas, emigracija bei mokinių skaičius kai 

kuriose rajono mokyklose įtakojo ir Lazdijų rajono bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarką. 

Tai ypač palietė kaimo mokyklas - dalis rajono pagrindinių mokyklų (pvz. Viktarinos, Rudaminos, 

Seiliūnų) buvo reorganizuotos į pradinio ugdymo skyrius, kai kurios pradinės mokyklos buvo 

uždarytos. 

 
Ikimokyklinių įstaigų užimtumas Lazdijų rajone. Šaltinis: StatDep. 
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Mokinių skaičiaus mažėjimas Lazdijų rajono savivaldybėje yra natūrali mažėjančio 

gimstamumo bei emigracijos pasekmė. Gimstamumas nustojo mažėti apie 2003 - 2004 metus, 2005 

m. buvo užfiksuotas rodiklio augimas, kuris 2006 m. vėl įgavo neigiamą tendenciją. Prognozuoti 

gimstamumo rodiklį bent keleriems artimiausiems metams yra gana sudėtinga, tačiau remiantis 

esamais duomenimis, galima daryti prielaidą, kad mokinių skaičius Lazdijų rajono savivaldybės 

bendrojo lavinimo mokyklose gali dar nežymiai mažėti iki 2010 - 2011 metų. 

 
Mokinių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose Lazdijų raj. Šaltinis: StatDep. 

 

Pagal mokyklų aprūpinimo standartus, daugeliui Lazdijų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų 

trūksta mokymo priemonių. Labiausiai jaučiamas yra gamtos mokslų bei technologijų mokymo 

priemonių trūkumas, nes esančios priemonės yra pasenusios ir neatitinka dabartinių reikalavimų, o 

naujų įsigijimas reikalauja nemažai lėšų. 

Pagrindinės mokymo priemonių atnaujinimo lėšos yra gaunamos iš mokinio krepšelio, taip 

pat kai kurias mokymo priemones nuperka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.  

Mokinių pavėžėjimas organizuojamas įvairiais būdais: mokiniai pavežami „geltonaisiais” 

mokykliniais autobusais, maršrutiniais autobusais, taip pat dalį mokinių paveža tėvai privačiu 

transportu. Jiems Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu yra numatytas pavėžėjimo išlaidų 

kompensavimas. 

Kadangi pavežama gana daug mokinių, įvairiomis kryptimis, kartais sunkiai pravažiuojamais 

keliais, ypač žiemą, todėl susidaro problemų dėl pavežimo laiko, t.y., kai kurie maršrutai pradedami 

labai anksti. Siekiant optimizuoti mokinių pavėžėjimą, rajono savivaldybės mokykloms reikėtų dar 

bent 6-8 mokyklinių autobusų. Taip pat dalis autobusų galėtų būti 30 ar daugiau sėdimų vietų. 

 

APIBENDRINIMAS 

Mažėjantis moksleivių skaičius bei siekis efektyviai panaudoti mokinio krepšelio ir mokyklos 

aplinkai išlaikyti skiriamas lėšas įtakojo Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigų 

pertvarką, ji labiausiai palietė kaimo mokyklas: dalis jų buvo reorganizuotos, tapo mokyklų skyriais 

ar buvo iš viso uždarytos. Uždarytas mokyklas lankę mokiniai buvo nukreipti į artimiausias 
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mokyklas, jiems yra organizuojamas pavežimas. Tinkamai organizuoti mokinių pavežimą trūksta 

„geltonųjų” autobusiukų. 

Nors kai kurios Lazdijų rajono savivaldybės mokyklos ir buvo renovuotos, tačiau didesnei 

daliai mokyklų pastatų reikalingas dalinis ar kapitalinis remontas. Tai ne tik pagerintų mokinių ir 

pedagogų darbo sąlygas, užtikrintų higienos normų keliamus reikalavimus, bet ir taupytų mokyklų 

išlaikymui skiriamas lėšas. 

Siekiant gerinti švietimo paslaugų kokybę, būtina atnaujinti ir mokymo priemones 

mokyklose, nes turimos yra pasenusios ir nebeatitinka šiuolaikiniam ugdymo procesui keliamų 

reikalavimų. Labiausiai jaučiamas gamtos mokslų bei technologijų mokymo priemonių trūkumas. 

Taip pat būtina skatinti informacinių technologijų diegimą ugdymo procese, kurti kompiuterizuotas 

mokytojų darbo vietas, plėsti modernių kompiuterinių mokymo priemonių panaudojimą įvairių 

dalykų pamokose. 

Mokytojai skatinami įgyti antrojo dalyko pedagoginę kvalifikaciją arba persikvalifikuoti iš 

nepaklausios specialybės į paklausą turinčias pedagogines specialybes. Pažymėtina, kad esamų 

mokytojų išsilavinimo rodikliai gerėja, daugėja pedagogų su aukštuoju išsilavinimu skaičius.  
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2.2.9. INFRASTRUKTŪRA  

Keliai ir transportas 

Per rajoną eina respublikos mastu svarbus kelias į Vakarų Europą: Alytus – Lazdijai – 

Lenkija. Nepriklausomybės pirmaisiais metais Lazdijai buvo vieninteliai vartai į Vakarų Europą, 

tačiau pastaraisiais metais didesnis transporto srautas eina per Kalvariją. Šeštokų miestelyje yra 

svarbi tarptautinė geležinkelio stotis, kurioje kertasi rusiškojo pločio geležinkelio bėgiai su 

europinio standarto geležinkelio linija. Buvęs nuošalus rajonas tapo svarbus ir žinomas Lietuvai 

atkūrus nepriklausomybę, kai ties Akmenių kaimu buvo atidarytas valstybinis sienos praleidimo 

punktas, kuris tapo pirmaisiais Lietuvos vartais į Europą.  

Vandentiekis ir vandenvala. 

Lazdijų rajonas geriamąjį vandenį gauna iš požeminių vandens šaltinių. Centralizuotomis 

vandens tiekimo paslaugomis ir nuotekų šalinimo paslaugomis naudojasi tik 14 % gyventojų. Šis 

rodiklis lyginant su kitais Lietuvos rajonais yra labai žemas. Kitiems gyventojams vanduo tiekiamas 

iš privačių gręžinių, kurie priklausė kolūkiams. Kai kurių vandentiekio objektų (gręžinių, bokštų, 

vandentiekio trasų) būklė yra bloga ir neatitinka sanitarinių ir higienos normų reikalavimų. 

Neprisijungę prie centralizuoto vandentiekio gyventojai naudoja vandenį iš išsikastų šulinių, iš 

kurių vanduo dažnai neatitinka higienos reikalavimų. Lazdijų rajone daugiausia vandens yra 

suvartojama ūkio ir buities reikmėms.  

Buitinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos kaimo vietovėse yra prastos būklės. Nuotekų 

tinklų ilgis yra 13,95 km, iš jų magistralinių ir spaudiminių linijų yra 5,4 km. Nuotekų surinkimo 

vamzdynai yra keramikiniai, asbocementiniai, gelžbetoniniai. Lazdijų rajone veikia 5 nuotekų 

valymo įrenginiai: vienas - mechaninio valymo įrenginys (Lazdijų m.), keturi - biologinio valymo 

įrenginiai (Lazdijai, Veisiejai, Meteliai, N. Kirsna). Veisiejų nuotekų valymo įrenginiai yra blogos 

būklės, reikalinga atlikti pilną renovavimą ar įrengti naujus nuotekų valymo įrenginius. 

Atliek ų tvarkymas 

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama regioninė atliekų tvarkymo sistema, todėl rajono 

sąvartynai yra uždarinėjami. Lazdijų rajone surenkamos mišrios komunalinės atliekos šalinamos 

nepavojingų atliekų regioniniame sąvartyne, esančiame Takniškių kaime, Alytaus rajono 

savivaldybėje. Šį sąvartyną eksploatuoja regioninio sąvartyno operatorius. 

Patvirtintose Lazdijų rajono atliekų tvarkymo taisyklėse, atliekų turėtojai, gyvenantys 

daugiabučiuose namuose, naudojasi konteineriais. Lazdijų ir Veisiejų miestuose atliekos išvežamos 

kas antrą dieną, kitose savivaldybės vietovėse - 3 kartus per savaitę, iš individualių namų miestuose 

atliekos surenkamos 1 kartą per savaitę, kitose gyvenvietėse - 1 kartą per dvi savaites. 
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Telekomunikacijos ir ryšiai 

Pagrindinis viešojo fiksuotojo telefoninio ryšio operatorius Lazdijų rajone yra AB TEO LT. 

Šiuo metu Lazdijų rajone yra pasiektas pakankamai aukštas telefono linijų skaitmenizavimo 

(telefono ryšio linijų prijungtų prie skaitmeninių automatinių telefono stočių) lygis, kuris siekia per 

90 proc., o tai sąlygoja geresnę ryšio kokybę bei ateityje užtikrins greitaeigio interneto plėtrą 

Lazdijų rajone. Šiuo metu Lazdijų rajone nėra problemų plėsti ir įrenginėti telekomunikacijų 

tinklus, tačiau tam turi būti aiškiai apibrėžtas poreikis. 

Šiuo metu Lazdijų rajone galima naudotis keleto mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis. 

Ateityje numatoma statyti dar daugiau bazinių mobiliojo ryšio stočių, kad būtų pagerintos ryšio 

sąlygos bei pasiūlytos naujos technologijos (3G ir kitos). 

Internetas 

Lazdijų rajone jau kelerius metus sparčiai yra diegiami viešieji interneto prieigos taškai kaimo 

vietovėse, ugdoma žinių visuomenė. Lazdijų rajono viešose bibliotekose, seniūnijose, kaimo 

bendruomenių centruose sudaromos galimybės gyventojams nemokamai naudotis internetu. 

Įgyvendinus keletą ES remiamų projektų, Lazdijų rajono kaimo gyventojai vieni pirmųjų gavo 

galimybę jungtis prie sparčiojo bevielio interneto linijų. 

 

APIBENDRINIMAS 

Miestuose ir kaimuose prie centralizuoto vandentiekio bei nuotekų surinkimo paslaugomis 

aprūpinama tik 14 % gyventojų.  

Vandens tiekimo infrastruktūra (gręžiniai, vandens bokštai, rezervuarai) susidėvėjusi ir 

prastos būklės. Vandens gerinimo įrenginiai įrengti tik Lazdijų miesto vandenvietėje, kitos 

gyvenvietėse vanduo tiekiamas į tinklą neapvalytas. 

Lazdijų rajono aprūpinimo elektra sistema yra gerai išplėtota ir gali patikimai aprūpinti tiek 

esamų vartotojų elektros poreikius, tiek prie sistemos gali būti prijungta naujų vartotojų, nediegiant 

naujų pajėgumų transformatorių pastotėse. 

Šiuo metu silpnai vykdomas atliekų surinko sistemos antrinių žaliavų (stiklo, plastmasės, 

popieriaus ir kt.) rūšiavimas, nerūšiuotos atliekos šalinamos sąvartynuose. 
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2.3. VVG TERITORIJOS KAIMO PL ĖTROS DALYVI Ų POREIKI Ų 
ANALIZ Ė 

Socialinė-ekonominė kaimo plėtros dalyvių poreikių analizė buvo atlikta anketinio tyrimo 

metodu. Buvo išplatinta 500 anketų, sugrįžo ir buvo tinkamos apdorojimui 360 anketų.  

Tyrimo procesas buvo organizuojamas keliais etapais. Svarbiausias ir sudėtingiausias etapas 

buvo anketos formulavimas ir tyrimo metodų nustatymas. Šiame etape buvo diskutuojama, kokio 

pobūdžio klausimai turėtų būti pateikti anketoje, kokia turėtų būti anketos struktūra, kokiais 

metodais bus suvedami ir apdorojami duomenys, kokie tyrimo pjūviai reikalingi siekiant išryškinti 

aktualiausias problemas. Buvo nuspręsta anketą formuoti remiantis ankstesne VVG patirtimi, t.y. 

2005 m. balandį atlikta panašia gyventojų apklausa. Tokio sprendimo tikslas - galimybė palyginti 

skirtingų laikotarpių tyrimo duomenis ir padaryti prasmingesnes išvadas apie esamą socialinę-

ekonominę situaciją ir jos kitimo tendencijas.  

Sekantis žingsnis - anketavimo organizavimas. Šiam uždaviniui įgyvendinti buvo pasitelktos 

kaimo bendruomenės ir jų lyderiai, seniūnijos, verslininkai, ūkininkai, savivaldos atstovai. Buvo 

siekiama prieiti prie paprasto kaimo žmogaus, sužinoti jo nuomonę, jo aplinkos suvokimą ir 

situacijos vertinimą. 

Siekiant kuo tikslesnio tyrimo rezultatų, anketos buvo dalinamos visose seniūnijose, todėl 

respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietovę buvo tolygus. Be to, buvo siekiama tolygiai 

apklausti įvairaus amžiaus grupes, moteris ir vyrus. 

 

Respondentų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes. 
Šaltinis: Apklausos duomenys. 

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį. 
Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Suvedus anketų duomenis paaiškėjo, kad apklaustos visos gyventojų amžių grupės. Kiek 

daugiau buvo apklausta moterų nei vyrų – turbūt viena iš priežasčių gali būti ta, kad dalis vyrų 

negražino dalies anketų.  



61 
 

 
Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Vertinant respondentų išsilavinimą, galima teigti, jog reikšmingo skirtumo tarp respondentų 

vyrų ir moterų nėra. 

 

 
Respondentų pasiskirstymas pagal pajamas. Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Kaip matome didžiausia respondentų dalis gauna minimalų arba artimą jam atlyginimą. Ši 

problema tampa ypatingai aktuali ekonomikos sunkmečio sąlygomis, ypač turint omenyje negatyvią 

rajono darbo jėgos rinkos perspektyvą. 

 
Ar pirmenybę teikiate savo verslui ar norite būti samdomu darbuotoju?  

Šaltinis: Apklausos duomenys. 
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Respondentai pirmenybę teikia samdomam darbui, nors nustebino didelis atsakymų skaičius 

dėl noro turėti savo verslą. Problema slypi mažame rajono žmonių aktyvume. Dzūkijos VVG 

numatė atskirą prioritetą verslo kūrimui ir plėtrai kaimiškoje rajono teritorijoje. 

 

 
Kaip pasikeitė gyvenimo kokybė nuo 2005 m. Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Respondentų pasiskirstymas pagal tai kaip jie mano ar gyvenimas pagerėjo ar pablogėjo nuo 

2005 metų (2005 metais buvo atliekamas analogiškas tyrimas) išlieka tolygus. Daugiausiai 

apklaustų moterų mano, jog gyvenimas pagerėjo. Vyrai šiuo aspektu išlieka pesimistai teigdami, jog 

gyvenimas pablogėjo. 

 
Ar turite namuose kompiuterį? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Šio tyrimo atsakymus palyginus su 2005 metais atlikto tyrimo rezultatais, kompiuterių 

savininkų skaičius Lazdijų rajone išaugo net kelis kartus.  
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Ar turite namuose galimybę naudotis internetu? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Didžioji dauguma respondentų teigia, jog turi galimybę namuose naudotis internetu. 

Mažesnės naudojimosi internetu galimybes deklaravo 36-65 metų amžiaus grupėms priklausantys 

gyventojai. Šią tendenciją galima paaiškinti tuo, jog vyresniosios kartos poreikis interneto 

komunikacijos priemonėms yra ženkliai mažesnis. 

 
Kaip vertinate gatvių apšvietimą? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Atsakymai dėl gatvių apšvietimo rajono kaimiškosiose vietovėse buvo įvairūs – tai tiesiog 

priklausė nuo gyvenamosios vietovės. Tose gyvenvietėse, kur apšvietimas įrengtas, atsakymai buvo 

teigiami, o kur ne – neigiami. Šių apklausų duomenis buvo galima analizuoti pagal atskiras 

seniūnijas, todėl detaliau paanalizavus galima išsiaiškinti, kuriose teritorijoje reikia spręsti gatvių 

apšvietimo problemą.  
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Kaip vertinate gyvenamų patalpų šiltinimą, langų sandarinimą? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Prasčiausiai situaciją vertinama gyvenamų patalpų šiltinimo srityje. Ši problema išlieka opi, 

ypač turint omenyje šildymo kainų kontekstą. Dauguma pastatų yra prastos būklės, šiluminė varža 

nedidelė, taigi ir išlaidos šildymui sunkmečiu sudaro didžiąją dalį bendro šeimos biudžeto. 

 
Kaip vertinate geriamojo vandens kokybę? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Geriamojo vandens kokybės klausimas aktualus visoje Lietuvoje, ypatingai kaimiškuose 

kraštuose. Kadangi dauguma vandentiekos sistemų yra nerenovuota nuo sovietmečio laikų, 

daugumos kaimelių pagrindinė problema yra geležingas bei kietas vanduo. Ten, kur vandeningasis 

horizontas yra aukštesniame lygyje ir turimi negilūs šuliniai, problemą kelia nitratai. 
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Kaip vertinate buitinių atliekų tvarkymą? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Atliekų tvarkymo problemos, kylančios įgyvendinant ES normas, sukelia nepatogumų rajono 

gyventojams. Neigiamas poveikis - aplinkos teršimas ir šiukšlinimas tam neskirtose vietose. Rajono 

gyventojai turi būti šviečiami ir mokomi kaip tausoti ir saugoti aplinką, kaip tvarkyti ir rūšiuoti 

atliekas. 

 
Kaip vertinate jaunimo užimtumą? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Jaunimo užimtumo problema pati aktualiausia Lazdijų rajone. Tai pripažino ir bendruomenės 

bei jų primininkai bendruose susitikimuose rengiant kaimo plėtros strategija, tą buvo galima 

pastebėti ir iš statistinių-demografinių rodiklių. Ši problema atsispindi ir apklausos rezultatuose. 

Dzūkijos VVG strategijoje numatė priemones kaimo žmonių aktyvinimui ir jų verslumo skatinimui, 

didesnį dėmesį skirdama jaunimo problemos spręsti. 
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Kaip vertinate kaimo bendruomenių veiklą? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Dauguma respondentų kaimo bendruomenių veiklą įvertino gerai. Tačiau išlieka nemenkas 

dalis apklaustųjų, kurie bendruomeninę veiklą vertino neigiamai. Dzūkijos VVG kaimo plėtros 

strategijoje yra numačiusi priemones bendruomeninės veiklos skatinimui, tad bus siekiama kuo 

daugiau kaimo gyventojų įtraukti į visuomeninę veiklą bei skatinti jų aktyvumą. 

 
Kaip vertinate žmonių iniciatyvumą, verslumą, aktyvumą? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 
Labai prastai visose amžiaus grupėse įvertintas žmonių ekonominis aktyvumas. Pastaroji 

problema yra aktuali ne tik Lazdijų rajone, bet ir visoje Respublikoje. Šios problemos atsiradimo 

priežastis yra ekonominis sunkmetis - dauguma ekonomiškai aktyvių gyventojų pasirenką gyvenimą 

svečiose šalyse, taip palikdami mažiau aktyvius gyventojus rajone. Dzūkijos VVG turi parengusi 

priemonių šiai tendencijai amortizuoti, tačiau ženklių pokyčių tikėtis sunku. 
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Kaip vertinate žemės ūkio produkcijos pardavimo sąlygas? Šaltinis: Apklausos duomenys. 
 

Lazdijų rajonas priskiriamas prie mažiau palankių ūkininkauti vietovių. Nepaisant to, jog 

žemės ūkio produkcijos derlingumai yra menki, rajone yra gana prastai išvystyta produkcijos 

realizavimo infrastruktūra. Galimas šios problemos sprendimas - viešųjų prekyviečių, turgelių 

steigimas ir/ar atnaujinimas. 

 
Kaip vertinate sąlygas kaimo turizmo ir vystymui? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Gamtinės sąlygos kaimo turizmo verslui Lazdijų rajone išties puikios - daug ežerų, puiki 

miškinga vietovė. Problema tame, jog mažas turistinis informacijos srautas ir sklaida. Dzūkijos 

VVG numačiusi leidybinių - informacinių priemonių šio sektoriaus paslaugų viešinimui. Tokiu 

būdu bus siekiama paskatinti poilsiauti Lazdijų rajone. 
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Kaip vertinate pramogų, sporto, kultūros paslaugas? Šaltinis: Apklausos duomenys. 

 

Kultūrinių renginių stokos problema glaudžiai susijusi su anksčiau aptartąja - mažu 

aktyvumu. Tiek jaunimas tiek suaugusieji tampa pasyvūs dėl objektyvių išorinių priežasčių - 

prastėjančios finansinės padėties, migracijos ir t.t. Rengdama strategiją Dzūkijos VVG numatė 

priemones ir veiklos sritis skirtas pasyvių kaimo gyventojų aktyvumo didinimui. 

 

APIBENDRINIMAS 

Šioje apžvalgoje pateikti aktualiausi apklausos rezultatai. Likusi apklausos grafinė 

informacija pateikta prieduose. 

Nesunku pastebėti, jog aktualiausios Lazdijų rajono kaimui problemos yra grynai socialinės ir 

infrastruktūrinės. Jos tarpusavyje betarpiškai susijusios, todėl, kad palanki veiklai aplinka, tiek 

ekonomine tiek socialine prasme, yra kuriama ant atitinkamos infrastruktūros pamato. Žinant 

dabartinę valstybės finansų padėti, skurdų biudžetą, valstybės investicijų programą ir jos prioritetus 

bei turint mintyje valstybės asignavimų mažėjimo kontekstą, parama Lazdijų rajono kaimui yra 

gyvybiškai svarbi. Strategijos apibendrintas siekis - kiek įmanoma amortizuoti socialinio sektoriaus 

problemas ir padėti infrastruktūrinį pamatą viešojo ir privataus sektorių plėtrai Lazdijų rajono 

kaime. 
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2.4. POREIKIŲ ANALIZ Ė 

2009 m. spalio mėn. Dzūkijos VVG pakvietė VVG narius, įvairias organizacijas, įstaigas, 

verslininkus, kaimo gyventojus teikti siūlymus, idėjas ir projektinius pasiūlymus, pagal kuriuos būtų 

formuluojamos strategijos remiamos veiklos, priemonės ir prioritetai. Buvo prašoma pateikti 

situacijos ir problemos aprašymą, projekto tikslus, kas būtų padaryta įgyvendinus projektą, 

apytikslis lėšų poreikis ir projekto trukmė. 

Iki 2009 m. lapkričio mėn. pabaigos buvo gauti 83 projektiniai pasiūlymai: 72 ne pelno 

pasiūlymai 14.382.240 Lt sumai ir 11 pelno pasiūlymų 3.923.000 Lt sumai. Atlikus projektinių 

pasiūlymų analizę ir juos sugrupavus, buvo parengtos projektinių pasiūlymų suvestinės. 

 
 I. KAIM Ų ATNAUJINIMAS IR PL ĖTRA Skaičius Suma 

1. Viešosios infrastruktūros sutvarkymas 25 6.722.370 

2. Patalpų rekonstrukcija ir remontas 18 3.613.560 

3. Religinių objektų ir priklausinių kapitalinis remontas 1 300.000 

4. Tradicinių amatų puoselėjimas 1 26.000 

  VISO: 45 10.661.930 
 

 II. VERSLO PROJEKTAI Skaičius Suma 
1. Verslo įkūrimas ir plėtra 5 1.860.000 
2. Tradiciniai amatai, tautinio paveldo produktai 3 763.000 
3. Kaimo turizmas 3 1.300.000 

 VISO: 11 3.923.000 
 

 III. KITI PROJEKTAI Skaičius Suma 

1. Vėjo jėgainės 2 2.190.560 

2. Nekomercinė leidyba 9 681.000 

3. Renginiai, šventės 3 355.000 

4. Įrangos, baldų įsigijimas 3 118.750 

5. Verslo mugės, parodos 3 115.000 

6. Vandens transporto priemonės įsigijimas 1 95.000 

7. Jaunimo užimtumas  2 80.000 

8. Gerosios patirties įgijimas 1 60.000 

9. Internetinės svetainės, interneto prieiga 2 15.000 

10. Liaudies amatų mokymai 1 10.000 

 VISO: 27 3.720.310 
 

VVG susirinkimų metu buvo pristatomos projektinių pasiūlymų suvestinės ir diskutuojama, 

kurias idėjas reikėtų įtraukti į strategiją, o kurių atsisakyti. Buvo sutarta, kad daugumą idėjų iš 

projektinių pasiūlymų reikia įtraukti į strategiją, išskyrus vėjo jėgainių statybos rėmimą, kadangi 
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tokiems projektams įgyvendinti reikia ypač daug lėšų, o visuomeninė nauda abejotina. Nors 

kultūros paveldo objektams tvarkyti projektinių pasiūlymų raštu nebuvo gauta, tačiau atsižvelgiant į 

susirinkimuose išsakytus pageidavimus ši remiama veikla buvo įtraukta į strategiją bei numatytas 

nedidelis finansavimas. 

Šiuo metodu konstruojant strategijos kryptis ir atrenkant idėjas yra kuo puikiausiai 

įprasminamas „iš apačios į viršų“ principas, kadangi dalyvavo visos suinteresuotos grupės Kaimo 

organizacijos ar pavieniai asmenys geriausiai žino, ko jiems reikia, pateikia konkrečias projektines 

idėjas, ir viešai bendru visų dalyvaujančių VVG narių bei kitų organizacijų sprendimu sutariama dėl 

strategijos remiamų veiklų, priemonių ir prioritetų. 
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2.5. 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 Santykinai didesnė vyresnio amžiaus žmonių 
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terminalas, kai perkraunami konteineriai ar 
vilkik ų priekabos ant geležinkelio platformų, 
neperkraunant pačių krovinių 

dalis (didelę dalį gyventojų sudaro pensininkai) 

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

GALIMYB ĖS 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  
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3. VVG TERITORIJOS PL ĖTROS VIZIJA, PRIORITETAI, 
PRIEMONĖS IR VEIKLOS SRITYS 

 
Strategijos vizija, prioritetai, priemonės buvo rengiamos laikantis principo „iš apačios iš 

viršų“. Socialinės ekonominės situacijos ir kaimo gyventojų poreikių apibendrinimas bei analizė 

padėjo Dzūkijos VVG įvertinti padėtį Lazdijų rajone. Informacija apie situaciją buvo pristatoma 

tiek per informacinius renginius, tiek ir www.dzukijosvvg.lt internetinėje svetainėje. Po to buvo 

prašoma visų (ko tokių) teikti projektinius pasiūlymus. Pagal situacijos analizę ir projektinių 

pasiūlymų suvestines buvo rengiamos remiamos veiklos, o pagal jas – strategijos prioritetai ir 

priemonės,  vizija. 

 
 

3.1. VIZIJA 

 
Lazdijų rajonas – aktyvią plėtrą vykdantis kraštas, turtingas rekreaciniais ištekliais bei 

išvystyta turizmo infrastruktūra. Rajone sukurta palanki verslui aplinka ir kokybiška viešoji 

infrastruktūra. Lazdijų krašto žmonės - energingi, plečiantys akiratį, aktyviai dalyvaujantys 

bendruomeninėje veikloje. 

 

Vizija 

Prioritetai ir priemon ės 

Remiamos veiklos 

Situacijos analizė Projektiniai pasiūlymai 
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3.2. STRATEGIJOS PRIORITETAI, PRIEMON ĖS IR REMIAMOS VEIKLOS 

I PRIORITETAS. KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKT ŪROS GERINIMAS 

Prioriteto tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse 

1.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir pl ėtra 

Priemonės tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse 

Priemonė atitinka:  KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu) 

Priemonei skiriama paramos lėšų suma: 5.840.000 Lt 

Paramos intensyvumas: 90 proc. 

Remiamos veiklos Projektų idėjos Paramos gavėjai 
Numatyta 
finansuoti 
projektų 

Didžiausia 
paramos 
suma (Lt) 

Paramos 
suma 
(Lt) 

1.1.1. Viešosios infrastruktūros 
sutvarkymas, sukūrimas 

1. Viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas, kultūrinio 
kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir 
atnaujinimas, privažiuojamųjų kelių, gyvenvietės ribose 
esančių vietinės reikšmės viešųjų gatvių ar jų atkarpų, 
priklausančių savivaldybei, ir (arba) prie viešosios 
paskirties ar kitų kaimo vietovei svarbių pastatų ir (arba) 
statinių, rekreacinių zonų – transporto priemonėms 
privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros, 
nepatenkančios į kelio sąvoką sutvarkymas, sukūrimas.  
2. Vaikų žaidimo aikštelių, sporto aikštynų įrengimas. 
3. Drenažo sistemų įrengimas, atnaujinimas, geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų 
įrengimas, atnaujinimas. 
4. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų 
įrengimas, atnaujinimas. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
pelno nesiekiantys 
juridiniai asmenys 

15 200.000 3.000.000 



 

75 
 

1.1.2. Kaimo vietovei svarbių 
statinių statyba, rekonstrukcija, 
remontas ir pritaikymas 
visuomenės poreikiams 

1. Bendruomenės namų įrengimas. 
2. Laisvalaikio centrų, pirčių, sporto salių įrengimas. 
3. Bendruomenei reikalingų paslaugų centrų steigimas. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
pelno nesiekiantys 
juridiniai asmenys 

8 250.000 2.000.000 

1.1.3. Istorinę, etnokultūrinę, 
architektūrinę ar kitokią 
kultūrinę vertę turinčių 
nekilnojamųjų kultūros paveldo 
objektų bei vietovių pritaikymas 
ir tvarkybos darbai 

Kultūros paveldo objektų tvarkymas (kapitalinis 
remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, 
restauravimas, atkūrimas). 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
pelno nesiekiantys 
juridiniai asmenys 

1 400.000 400.000 

1.1.4. Religinių objektų, jų 
statinių kompleksų ir 
priklausinių kapitalinis 
remontas, rekonstrukcija, 
avarijos grėsmės pašalinimas, 
konservavimas, restauravimas, 
atkūrimas 

Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių 
sutvarkymas. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
pelno nesiekiantys 
juridiniai asmenys 

1 300.000 300.000 

1.1.5. Tradicinių amatų 
puoselėjimas 

1. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir plėtra. 
2. Sąlygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti 
amatininkų gaminiais sudarymas, įskaitant tradicinių 
amatų prekyviečių įrengimą. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
pelno nesiekiantys 
juridiniai asmenys 

1 140.000 140.000 

Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo 
(Leader metodu) taisyklėse 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti  nurodyti:  
1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę 
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse; 
2. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklėse 
Vietos projektų pirmumo kriterijai: 
1. projektas apima nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, pripažintų saugomomis, tvarkybą; 
2. pareiškėjas – kaimo bendruomenė; 
3. prašoma paramos tradicinių amatų centrui kurti; 
4. narystės Dzūkijos VVG laikotarpis; 
5. projektui pritariančių kaimo gyventojų skaičius; 
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II PRIORITETAS. KAIMO VERSL Ų SKATINIMAS 

Prioriteto tikslas:  atsižvelgiant į vietos gamtinį - rekreacinį bei kultūrinį potencialą, plėtoti ir įvairinti kaimo verslus siekiant didinti kaimo gyventojų 
užimtumą. 

2.1. priemonė. Parama verslo kūrimui ir pl ėtrai 

Priemonės tikslas: remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią 
naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime 

Priemonei skiriama paramos lėšų suma: 1.600.000 Lt 

Paramos intensyvumas: 70 proc. 

Remiamos veiklos Projektų idėjos Paramos gavėjai 
Numatyta 
finansuoti 
projektų 

Didžiausia 
paramos 
suma (Lt) 

Paramos 
suma 
(Lt) 

2.1.1. Alternatyvių žemės ūkiui 
verslų kūrimas ir plėtra 

1. Smulkaus verslo (mikroįmonės) kaimo vietovėse 
kūrimas. 
2. Smulkaus verslo kaimo vietovėse plėtra. 
3. Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas ir produktų, 
nepatenkančių į Europos Bendrijos steigimo sutarties I 
priedą, nedidelės apimties gamyba. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
juridiniai ir fiziniai 
asmenys 

4 200.000 800.000 

2.1.2. Kaimo turizmo 
skatinimas 

1. Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo 
turizmo sodybose. 
2. Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje registruoti 
juridiniai ir fiziniai 
asmenys 

4 200.000 800.000 

Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties 
„Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti  nurodyti Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse 
Vietos projektų pirmumo kriterijai: 
1. sukuriamų darbo vietų skaičius; 
2. prašoma paramos amatų plėtrai; 
3. narystės Dzūkijos VVG laikotarpis. 
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III PRIORITETAS. KAIMO GYVENTOJ Ų AKTYVINIMAS IR INTEGRAVIMAS Į BENDRUOMENINĘ VEIKL Ą 

Prioriteto tikslas:  ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų intelektinę ir materialinę bazę, sudaryti sąlygas 
savarankiškai bendruomenių veiklai 

3.1. priemonė. Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą 

Priemonės tikslas: ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų intelektinę ir materialinę bazę, sudaryti sąlygas 
savarankiškai bendruomenių veiklai 

Priemonei skiriama paramos lėšų suma: 560.000 Lt 

Paramos intensyvumas: 80 proc. 

Remiamos veiklos Projektų idėjos Paramos gavėjai 
Numatyta 
finansuoti 
projektų 

Didžiausia 
paramos 
suma (Lt) 

Paramos 
suma 
(Lt) 

3.1.1. Laisvalaikio, kultūros, 
sporto veiklos, kaimo 
tradicijų, mėgėjų meno 
puoselėjimas 

1. Bendruomenių patalpų pritaikymas gyventojų poreikiams. 
2. Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, pagyvenusių 
žmonių) arba interesų grupių klubų ir centrų kūrimas bei veikla. 
3. Bendruomeninių renginių, tradicinių švenčių organizavimas. 
4. Jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų 
organizavimas, vaikų ir jaunimo stovyklos. 
5. Bendradarbiavimo tarp bendruomenių skatinimas, gerosios 
patirties įgijimo kelionės.  
6. Leidyba ir internetinių svetainių kūrimas. 
7. Kitos bendruomeninės iniciatyvos atitinkančios priemonės 
tikslą. 

Dzūkijos VVG 
teritorijoje 
registruoti pelno 
nesiekiantys 
juridiniai asmenys 

23 25.000 560.000 

Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader 
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse 
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti  nurodyti Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse. 
Vietos projektų pirmumo kriterijai: 
1. pareiškėjas - kaimo bendruomenė; 
2. narystės Dzūkijos VVG laikotarpis; 
3. projektui pritariančių kaimo gyventojų skaičius. 
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3.3. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI 

 Rodikliai 

Po vietos 
plėtros 

strategijos 
įgyvendini

mo  
1. Įgyvendintų vietos projektų skaičius pagal priemones (vnt.): 53 
1.1. 1.1. priemonė. Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“  26 
1.2. 2.1. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 8 

1.3. 
3.1. priemonė. Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į 
bendruomeninę veiklą 

19 

2. Paramos gavėjų skaičius (vnt.) 34 
3. Bendra investicijų suma priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (Lt): 5.840.000 

3.1. Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo atnaujinimu  5.440.000 
3.2. Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo paveldu 400.000 

4. 
Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos 
projektai, skaičius (vnt.) 15 

5.  Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius (vnt.) 8 
6. Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius (vnt.) 1 

7. Atnaujint ų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir 
visuomeninės paskirties erdvių skaičius (vnt.) 

15 

8. Sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.): 51 
8.1. Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius  2 
8.2. Sukurtų darbo vietų moterims skaičius 3 
8.3. Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims skaičius 1 

9. 
Vietos projektų pobūdis (proc.): 
– pelno  
– ne pelno  

 
15 
85 

10. Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius (procentais 
nuo visų VVG teritorijos gyventojų) 

(40 proc.) 

11. Įsteigtų tradicini ų amatų centrų skaičius (vnt.) 1 
 
 

                                                 
1 Dzūkijos VVG administracijoje bus sukurtos 4 darbo vietos, o įgyvendinant vietos projektus bus 
sukurta 1 darbo vieta. . 
 



 

79 
 

3.4. VVG TERITORIJOJE REGISTRUOT Ų KAIMO BENDRUOMENI Ų 
PRITARIMO STRATEGIJAI APRAŠYMAS 

Kaimo bendruomenės buvo įtrauktos į strategijos rengimą, pastoviai kviečiamos pareikšti 

savo nuomonę tiek per VVG susitikimus, tiek elektroniniu paštu. Parengus strategijos projektą, 

buvo surengta daug informacinių renginių, kurių metu strategijai pritarė dauguma Lazdijų rajono 

savivaldybės teritorijoje kaimo bendruomenių, kiti socialiniai partneriai, verslo atstovai ir valdžios 

atstovai. Galutinis pritarimas strategijai buvo priimtas 2010 m. vasario 25 d. atviro VVG visuotinio 

narių susirinkimo metu, kuriame dauguma narių sudarė kaimo bendruomenės.  

VĮ Registrų centro duomenimis, 2010 m. vasario 25 d. Lazdijų rajono savivaldybėje buvo 

registruota 30 bendruomenių. Strategijai pritarė 19 Lazdijų rajono bendruomenių: 12 bendruomenių 

strategijai pritarė visuotinio narių susirinkimo metu, 7 bendruomenės atsiuntė pritarimo raštus.  

 
Lazdijų rajono bendruomenių sąrašas ir pritarimai strategijai: 

Eil. 
nr. 

Bendruomenės 
pavadinimas 

Adresas Pirmininkas Pritarimas 

1 
Asociacija "Rudaminos 
bendruomenė" 

Lazdijų r. sav. Rudaminos 
mstl. 

Rūta 
Cimakauskienė 

  

2 Avižienių bendruomenė Lazdijų r. sav. Avižienių k. 
Antanas 
Šeštokas 

Pritarė 

3 
Barčių kaimo 
bendruomenė 

Lazdijų r. sav. Barčių k. 
Jacinta 
Goberienė 

  

4 
Birutės kaimo 
bendruomenė 

Krosnėnų k., 67445 Lazdijų r. 
sav. 

Lina 
Bekampienė 

Pritarė 

5 
Būdviečio kaimo 
bendruomenė 

Lazdijų r. sav. Būdviečio k. 
Teresė 
Jotautienė 

  

6 
Būdviečio seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Dzūkų k., Būdviečio sen., 
67392 Lazdijų r. sav. 

Beata 
Navickienė 

Pritarė 

7 
Gegutės kaimo 
bendruomenė 

Gegutės k., 67256 Lazdijų r. 
sav. 

Vidas 
Tomkevičius 

Pritarė 

8 
Janėnų bendruomenės 
komitetas 

Lazdijų r. sav. Janėnų k. 
Danguolė 
Jančiūnienė 

Pritarė 

9 
Jukneliškės kaimo 
bendruomenės komitetas 

Jukneliškės k., LT-67421 
Lazdijų r. 

Irma Svipienė  

10 
Kapčiamiesčio seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Vytauto g. 2A, Kapčiamiesčio 
mstl., 67313 Lazdijų r. sav. 

Vilma 
Matulevičienė 

Pritarė 

11 
Krosnos miestelio 
bendruomenės komitetas 

Alytaus g. 28, Krosnos mstl., 
67443 Lazdijų r. sav. 

Sigina 
Basevičienė 

Pritarė 

12 
Lazdijų miesto seniūnijos 
bendruomenės komitetas 

Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, 
Lazdijų r. sav. 

Vaida 
Gazdziauskienė 

Pritarė 

13 
Lazdijų rajono Krikštonių 
kaimo bendruomenės 
komitetas 

Krikštonių k., Noragėlių sen., 
67252 Lazdijų r. sav.  

Pranas Kiziela Pritarė 

14 
Lazdijų rajono Kučiūnų 
kaimo bendruomenės 
komitetas 

Kučiūnų k. 67047 Lazdijų r. 
sav.  

Pranciškus 
Kudrotas 

Pritarė 
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15 
Lazdijų rajono Kuklių 
kaimo bendruomenės 
komitetas 

Kuklių k. 67169 Lazdijų r. sav. 
Astutė 
Ravinskienė 

Pritarė 

16 
Lazdijų rajono Salų kaimo 
bendruomenės komitetas 

Lazdijų r. sav. Salų k. 
Jonas 
Tamošaitis 

  

17 
Lazdijų rajono Seiliūnų 
krašto bendruomenės 
komitetas 

Lazdijų r. sav. Seiliūnų k. Rasa Jasionienė   

18 
Lazdijų rajono Statiškės 
krašto bendruomenės 
komitetas 

Lazdijų r. sav. Seirijų mstl. A. 
Žmuidzinavičiaus g. 41 

Irmantas 
Šlapauskas 

  

19 
Lazdijų rajono 
Verstaminų kaimo 
bendruomenė 

Verstaminų k., 67063 Lazdijų 
r. sav. 

Kęstutis Šukys  Pritarė 

20 
Mikniškių kaimo 
bendruomenės komitetas 

Mikniškių k., Šeštokų sen., 
67400 Lazdijų r. sav. 

Liana 
Audzevičienė 

Pritarė 

21 
N.Kirsnos kaimo 
bendruomenės komitetas 

N.Kirsnos k., Šeštokų sen., 
67424 Lazdijų r. sav. 

Irena 
Babarskienė 

Pritarė 

22 
Neravų bendruomenės 
komitetas 

Neravų k., 67169 Lazdijų r. 
sav. 

Birutė 
Čebatorienė  

  

23 
Seirijų bendruomenės 
komitetas 

Vytauto g. 44, Seirijai, 67227 
Lazdijų r. sav. 

Česlova 
Šmulkštienė 

Pritarė 

24 
Staidarų kaimo 
bendruomenės komitetas 

Lazdijų r. sav. Staidarų k.  
Saulius 
Petrauskas 

  

25 
Stebulių kaimo 
bendruomenė 

Stebulių k., Teizų sen., 67471 
Lazdijų r. sav. 

Laima 
Adomaitiene 

  

26 
Šeštokų seniūnijos 
bendruomenės komitetas  

Dzūkų 19, Šeštokai, Šeštokų 
sen., 67422 Lazdijų r. sav. 

Aldona 
Surdokienė 

Pritarė 

27 
Šventežerio 
bendruomenės komitetas 

Lazdijų r. sav. Šventežerio 
mstl. 

Aldona 
Burbienė 

Pritarė 

28 
Varnėnų kaimo 
bendruomenė 

Varnėnų k., Leipalingio pšt., 
67286 Druskininkų sav. 

Zydrunas 
Rutkauskas 

Pritarė 

29 Vartų bendruomenė 
Vartų k., Krosnos sen., 67441 
Lazdijų r. sav. 

Lina 
Margelienė 

  

30 
Veisiejų seniūnijos 
bendruomenės komitetas  

Santarvės g. 3, 67340 
Veisiejai, Lazdijų r. sav. 

Zenonas 
Sabaliauskas 

 Pritarė 
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4. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 

4.1. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO FINANSINIS PLANAS 

Bendra prašoma suma strategijai įgyvendinti – 9.200.000 Lt. Vietos projektams įgyvendinti 

numatyta 8.000.000 Lt, strategijos įgyvendinimo administravimui numatyta 1.200.000 Lt.  

 
Eil. 
Nr. Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos pavadinimas 

Paramos 
sumos 

Paramos 
dalis proc. 

1. Išlaidos vietos plėtros strategiją atitinkantiems vietos 
projektams finansuoti: 

8.000.000 86,96% 

1.1. 1.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra 5.840.000 63,48% 

1.2. 2.1. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai 1.600.000 17,39% 

1.3. 
3.1. priemonė. Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir 
integravimui į bendruomeninę veiklą 

560.000 6,09% 

2. 
Išlaidos, susijusios su vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo administravimu 1.200.000 13,04% 

  Iš viso: 9.200.000 100,00% 
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4.2. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO ETAPAI IR J Ų PAGRINDIMAS 

Metai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ketvirtis  2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Strategijos 
įgyvendinimo 
dokumentacijos 
parengimas 

  

                    
1 etapo kvietimai 
teikti vietos projektus                       
1 etapo kvietimų 
vietos projektų 
vertinimas                       
1 etapo kvietimų 
vietos projektų 
įgyvendinimas                       
2 etapo kvietimai 
teikti vietos projektus                       
2 etapo kvietimų 
vietos projektų 
vertinimas                       
2 etapo kvietimų 
vietos projektų 
įgyvendinimas                       
3 etapo kvietimai 
teikti vietos projektus                       
3 etapo kvietimų 
vietos projektų 
vertinimas                       
3 etapo kvietimų 
vietos projektų 
įgyvendinimas                       
Strategijos 
administravimas                       
 

Strategijos įgyvendinimo dokumentacijos parengimas, kvietimai teikti vietos projektus, vietos 

projektų vertinimas ir vietos projektų įgyvendinimas reglamentuojamas Vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo 

įgyvendinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėse bei 

kituose su šia priemone susijusiuose dokumentuose. 

Kvietimai teikti vietos projektus bus skelbiami pagal priemones. Pagal 1.1. priemonę gauti 

vietos projektai bus vertinami pagal vietos projektų pirmumo kriterijus. 2.1. ir 3.1. priemonėms 

vertinimo būdą (pirmumo arba naudos ir privalumų vertinimo) nustatys Dzūkijos VVG taryba iki 

kvietimų teikti vietos projektus paskelbimo.  
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PLANUOJAMI VIETOS PROJEKT Ų NAUDOS IR PRIVALUM Ų VERTINIMO 
KRITERIJAI 

 

Ne pelno vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijai Didžiausia 
balų suma 

Projekto 
balai 

1. Vietos bendruomenės įtraukimas į projekto rengimą  30  

 

Projekto idėja parengta ir išvystyta pačios bendruomenės, pagrįsta, 
kad vietos bendruomenei projektas yra reikšmingas. Vietos projektas 
pagrįstas gyventojų poreikiais - išanalizuoti bendruomenės 
poreikiai, parodyta, kad jie atitinka projektu sprendžiamą problemą. 
Vietos bendruomenės narių, dalyvavusių rengiant projekto idėją 
(dalyvausiančių įgyvendinant projektą), skaičius ir šį skaičių 
įrodantys dokumentai (viešų susirinkimų, vietos iniciatyvinės grupės 
susitikimų protokolai, kiti dokumentai). Bendruomenės poreikiai 
išsiaiškinti, taikant įvairius tyrimo metodus (pateikiama akivaizdi 
faktinė medžiaga). Projekto įgyvendinime numatytas savanoriškas 
darbas, pateikiamas detalus savanoriško darbo aprašymas. 

  

2. Vietos projekto parengimo kokybė 20  

 

Aiškūs projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto veiksmų planas 
realistiškas ir įgyvendinamas Projekto biudžetas aiškus, pagrįstas ir 
realistiškas (aukščiausias balas skiriamas, jei prie paraiškos 
pateikiamos paslaugų teikėjų apklausos, detali išlaidų apskaita). 

  

3. Partnerystė ir bendradarbiavimas  20  

 

Projektas rengiamas / įgyvendinamas bendradarbiaujant 
(finansiškai ar kitais būdais) su kitomis kaimo organizacijomis, 
įnešančiomis reikšmingą indėlį į projekto sėkmę. Projektas skatina 
bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomenių organizacijų. 

  

4. Vietos projekto tęstinumas  10  

 
Projektas yra ilgalaikis ir turi tęstinumą. Pagrįsta, kad projekto 
rezultatai turės ilgalaikį poveikį ir numatyta, kaip jais bus 
naudojamasi pasibaigus projektui.  

  

5. Vietos projekto naujoviškumas 10  

 
Projektas taiko naujoviškus metodus (vietovėje naujus arba dar 
niekur nevykdytus veiksmus). 

  

6. Vietos projekto pareiškėjo dalyvavimas VVG veikloje 10  

 

Už priklausymą Dzūkijos VVG asociacijai daugiau kaip 1 metus – 2 
balai, daugiau kaip 2 metus – 4 balai, daugiau kaip 3 metus – 6 
balai, daugiau kaip 4 metus – 8 balai, daugiau kaip 5 metus – 10 
balų. 
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Pelno vietos projektų naudos ir privalumų vertinimo kriterijai 
Didžiausia 
balų suma 

Projekto 
balai 

1. Vietos projekto sukuriamos naujos darbo vietos 30  

 
Aukščiausias balas skiriamas, jeigu projektu sukuriama 4 ir 
daugiau naujų darbo vietų 

  

2. Vietos projekto ekonominis gyvybingumas 20  

 

Vertinami tokie vietos pelno projekto ekonominio gyvybingumo 
rodikliai kaip grynasis pelningumas, vidutinio turto pelningumas, 
skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis, bendrojo likvidumo 
rodiklis, vidinė grąžos norma, taip pat įvertinama verslo rizika, jos 
veiksniai ir šaltiniai. 

  

3. Vietos projekto, verslo plano parengimo kokybė 20  

 

Aiškūs projekto tikslai ir uždaviniai. Projekto veiksmų planas 
realistiškas ir įgyvendinamas Išsamus ir pagrįstas verslo planas: 
aprašytas sukuriamas produktas, paslauga, technologija, 
išanalizuota rinkos situacija, parengtas išsamus finansų planas, 
marketingo planas ir t.t. 

  

4. Vietos projekto nauda vietos bendruomenei 20  

 
Projektas turi matomą poveikį kaimo gyventojų gyvenimo kokybės 
pagerėjimui, skatina kaimo gyventojų ekonominį aktyvumą. 

  

5. Vietos projekto naujoviškumas 10  

 
Projektas numato konkrečiai vietovei ar apskritai arba dar niekur 
netaikytų naujų produktų, paslaugų ar technologijų sukūrimą ar 
įdiegimą. 
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4.3 STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽI ŪROS BEI VERTINIMO 
SISTEMA 

Strategijos įgyvendinimo priežiūros ir vertinimo tikslas – reguliariai tikrinti ar strategija 

įgyvendinama pagal planą, ar pasiekiami planuoti rezultatai, ir ką daryti, jeigu įgyvendinimas 

vyksta ne pagal planą. Dzūkijos VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą 

atliks tam tikslui paskirtas atsakingas VVG narys arba darbuotojas. Jis reguliariai vertins ar pagal 

planą įgyvendinama strategija, ar pasiekiami numatyti rodikliai. Atsakingas už strategijos 

įgyvendinimo priežiūrą asmuo kontroliuos strategijos įgyvendinimo eigą, vykdys strategijos 

įgyvendinimo patikrą, vertinti pasiektą pažangą ir rezultatus. Duomenys apie rodiklių pasiekimus 

bus renkami iš Dzūkijos VVG mokėjimų prašymų ir ataskaitų, vietos projektų mokėjimų prašymų ir 

įgyvendinimo ataskaitų, vizitų į projektų įgyvendinimų vietas ir kitų šaltinių. Strategijos 

įgyvendinimo vertinimai bus pristatomi Dzūkijos VVG tarybos posėdžiuose, kur bus sprendžiama 

dėl galimo strategijos koregavimo, strategijos plano tikslinimo bei kita. 
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5. KITA SVARBI SU STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMU SUSIJUSI 
INFORMACIJA 

5.1. STRATEGIJOS NAUJOVIŠKUMO, DAUGIASEKTORIŠKUMO 
APRAŠYMAS 

 
Dzūkijos VVG parengtos vietos plėtros strategijos naujoviškumas grindžiamas „iš apačios į 

viršų” principu, kurio esmė - siekis į sprendimų priėmimą įtraukti kuo daugiau kaimo gyventojų.  

Strategijos naujoviškumas - Dzūkijos VVG pakvietė tiek VVG narius, tiek kitas organizacijas, 

įstaigas, verslininkus, kaimo gyventojus teikti konkrečius projektinius pasiūlymus, pagal kuriuos 

būtų formuluojamos strategijos remiamos veiklos, priemonės ir prioritetai. Atlikus projektinių 

pasiūlymų analizę ir juos sugrupavus pagal remiamas veiklas, buvo parengtos projektinių pasiūlymų 

suvestinės. 

Strategijos daugiasektoriškmas gali užtikrinti VVG veiklos veiksmingumą. Diegdami 

naujoviškus principus ir plėsdami juos sektoriuose, kuriuose iki šiol nebuvo vykdoma analogiška 

veikla, sieksime maksimaliai racionaliai panaudoti vietos išteklius ir užtikrinti strategijoje keliamų 

tikslų įgyvendinimą.VVG didelį dėmesį skyrė tam, kad strategijos įgyvendinimas užtikrintų 

nevienakryptę, daugiasektorišką kaimo vietovės plėtrą. Tam prielaidas sudarė pati VVG sudėtis, 

kurioje proporcingai atstovaujami pagrindiniai vietos plėtrą įtakojantys sektoriai: verslo, vietos 

valdžios ir kaimo bendruomenių bei kitų socialinių, ekonominių partnerių. Rengiant strategiją buvo 

derinami visų sektorių poreikiai ir interesai, taigi pačioje strategijoje numatytas platus 

įgyvendinamų priemonių spektras aprėpiantis įvairių sektorių (kultūros, švietimo, verslo ir pan.) 

interesų sferas. 
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5.2. STRATEGIJOS ATITIKTIES EB HORIZONTALIOSIOMS SR ITIMS 

VVG parengta vietos plėtros strategija atitinka Europos Sąjungos numatytus struktūrinės 

paramos panaudojimo horizontaliąsias sritis: darnaus vystymo, lygių galimybių, regioninės plėtros 

bei informacinės visuomenės plėtros. 

ES 
horizontaliosios 

sritys 
Strategijos atitikimo pagrindimas 

Darnus vystymasis 

Strategija įgalins kultūrinį, socialinį ir ekonominį rajono augimą, ir tuo pačiu 
prisidės prie aplinkosaugos ir gamtos išteklių prieinamumo. VVG strategija 
tenkina dabartinius plėtrios poreikius, kartu nepažeisdama ateities kartų 
poreikių įgyvendinimo galimybių. Strategijoje didelis dėmesys skiriamas 
subalansuotai gamtinių išteklių, kraštovaizdžio išsaugojimui ir plėtrai. 
Strategija skatina diegti aplinką tausojančias priemones.  

Lygios galimybės 

Strategija parengta atsižvelgiant į lygias galimybes – jos rengime galėjo 
dalyvauti visi norintys ir įvairias sritis atstovaujantys vietos gyventojai. 
Lygių galimybių principo įgyvendinimą užtikrino ir VVG sudėtis, kurioje 
subalansuotas vyrų-moterų, pagrindinių sektorių ir įvairių amžiaus žmonių 
atstovavimas. Strategijoje numatytų priemonių ir veiksmų įgyvendinimui 
parama bus teikiama taip pat nepažeidžiant vyrų ir moterų, jaunimo, 
pagyvenusiųjų ir kitų socialinių demografinių grupių žmonių lygių galimybių 
principo.  

Regioninė plėtra 

VVG strategija turės teigiamą poveikį Lazdijų rajonui, kuriame žemės ūkio 
veikla mažai efektyvi ir kur parama bendruomenių, ūkininkų, kaimo žmonių 
iniciatyvoms sukurs prielaidas plėtotis alternatyvioms žemės ūkiui veikloms, 
tokiu būdu užtikrinant papildomas pajamas rajono gyventojams.  
Strategijos įgyvendinimas reikšmingai prisidės prie gyvenimo kokybės kaime 
gerinimo ir subalansuotos plėtros. Strategijoje numatytos priemonės mažina 
miesto ir kaimo atotrūkį. 

Informacinė 
visuomenė 

VVG, rengdama vietos plėtros strategiją, naudojosi informacines 
technologijas. Be to, strategijoje numatoma remti bendruomenių ir kitų 
kaimo organizacijų veiklai reikalingos įrangos įgijimą, kas sudaro sąlygas 
informacinių technologijų infrastruktūros tobulinimui. Remiamos 
švietėjiškos ir mokomosios kaimo gyventojų veiklos, įgalinančios gyventojus 
išnaudoti informacinės visuomenės teikiamas galimybes. Informacinės 
visuomenės plėtra leis sukurti pažangią informacinę visuomenę, t.y. 
išsilavinusią ir nuolat besimokančią visuomenę, kurios nariai savo veiklą 
grindžia informacija, žinojimu ir naujausių technologijų teikiamomis 
galimybėmis. 
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5.3. STRATEGIJOS SUDERINAMUMO IR PAPILDOMUMO KPP, K ITIEMS 
NACIONALINIAMS IR REGIONINIAMS STRATEGINIAMS 

DOKUMENTAMS APRAŠYMAS 

Strategijos I prioriteto „Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas“ 1.1. priemonė 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ atitinka KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER 

metodu). 

Strategijos II prioriteto „Kaimo verslų skatinimas“ 2.1. priemonė „Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai“ iš dalies atitinka KPP III krypties 2 priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir 3 

priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ 

Strategijos prioritetai ir priemonės bus įtraukti į šiuo metu rengiamą Lazdijų rajono 

savivaldybės strateginį plėtros planą 2011-2020 metams. 

  

5.4. PLANUOJAMI STRATEGIJOS VIEŠINIMO VEIKSMAI 

 
Pagrindinė Dzūkijos VVG sklaidos priemonė yra internetinė svetainė www.dzukijosvvg.lt. Be 

to, informacija apie strategijos įgyvendinimą bus pateikiama Lazdijų rajono savivaldybės tinklapyje 

www.lazdijai.lt, ŽŪM, NMA, LEADER programos tinklapiuose, regioninėje spaudoje. Pagrindinė 

informaciją bus siunčiama el.pašto adresais, skelbiama Dzūkijos VVG informaciniame stende bei 

viešinama susirinkimų ir kitų renginių metu. 
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6. PRIEDAI 

 
6.1. VVG atstovaujamos teritorijos žemėlapiai. 

6.2. Informacija, atspindinti VVG teritorijos demografin ę, socialinę, ekonominę 

situaciją. 

6.3. Konsultavimosi su socialiniais-ekonominiais partneriais ir VVG nari ų 

dalyvavimą strategijos rengimo procese pagrindžiantys dokumentai. 

6.4. VVG tarybos narių sąrašas. 

6.5. VVG tarybos protokolai dėl strategijos rengimo ir patvirtinimo. 

6.6. VVG visuotinio narių susirinkimo pritarimas strategijai. 


