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VILNIAUS RAJONO MERO ŽODIS 
 

Gerbiami Vilniaus rajono gyventojai, tarybos nariai, 

administracijos darbuotojai, vykdydama Lietuvos Respublikos 

vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnio 7 

dalį, įgyvendindama Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr.T3-347, 448 

punktą, teikiu 2015 metų Vilniaus rajono savivaldybės mero ir 

Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos veiklos ataskaitą. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie Vilniaus  rajono 

savivaldybės mero ir tarybos 2015 metų  veiklą ir atstovavimą 

rajono ir jo gyventojų interesams. Išdėstyti Tarybos narių 

priimti svarbiausi bendruomenei aktualūs sprendimai, Savivaldybės 2015 metų biudžeto 

įvykdymas, investicinių projektų įgyvendinimo rezultatai, ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimas, 

Savivaldybės strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros rezultatai, švietimo bei sveikatos 

apsaugos ir socialinės rūpybos aktualijos. 

 Svarbu paminėti išorinių ekspertų Vilniaus rajono 2015 m. vertinimą. Lietuvos 

laisvosios rinkos instituto duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybė, yra tarp gerai įvertintų mažųjų 

savivaldybių Lietuvoje. Vilniaus rajono  savivaldybė, surinkusi 50,6 balo iš 100, indekse užėmė 20 

vietą iš 54 mažųjų savivaldybių. Atkreiptinas dėmesys, kad, palyginti su 2014 metais, Savivaldybė 

pagerino savo įvertinimą net 19 pozicijų. Aukštesnį nei praėjusiais metais bendrą balą Savivaldybė 

gavo už geriau įvertintas biudžeto, mokesčių ir sveikatos ir socialinės rūpybos sritis.  

 2015 m. Lietuvos savivaldybių verslumo lygio tyrimas, kurį inicijavo Lietuvos 

centrinė kredito unija, tarp versliausių rajonų įvertino kartu su didmiesčiais  ir Vilniaus rajoną. 

Vilniaus rajone tendencingai auga ūkio subjektų skaičius,  yra palankios sąlygos kurtis ir plėstis 

smulkiajam verslui – pirmiausia dėl didesnės prekių ir paslaugų paklausos, kurią nulemia aukštesnis 

gyvenimo lygis, gyventojų skaičius ir užsienio bei vietos turistų srautai. 

 Informacija apie 2015 metų Tarybos, Mero institucijos, Savivaldybės veiklą ir 

įgyvendintus projektus bei darbus skelbiama internetinėje svetainėje www.vrsa.lt bei vietos 

spaudoje.  

 Dėkoju visiems rajono gyventojams, Savivaldybės tarybos nariams, administracijos 

darbuotojams, įstaigų darbuotojams, savo nuoširdžiu darbu ir idėjomis prisidedantiems prie 

Vilniaus rajono puoselėjimo ir bendruomenės gerovės. 

Savivaldybės merė Marija Rekst 
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1. MERO VEIKLA  

 

2015 metų kovo 1-ąją Lietuvoje vyko savivaldybių tarybų ir merų rinkimai. Pirmąkart 

Lietuvos istorijoje merai buvo renkami tiesiogiai. Už Vilniaus rajono merę Marija Rekst, iškeltą 

Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicijos "Valdemaro Tomaševskio bloko", balsavo 23751 

rinkėjas, t.y. 60,02 proc. visų galiojančių biuletenių. Tiesioginiai mero rinkimai parodė rinkėjų 

visuotinį pripažinimą ir pasitikėjimą.  

 Svarbi mero pareiga, daug lemianti visos savivaldybės veikloje – tinkamas rajono 

atstovavimas, problemų iškėlimas, jų sprendimo būdų pateikimas visų lygių institucijose. Deramai 

ir naudingai atstovauti Savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su 

valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos ir užsienio valstybių savivaldybėmis. Susitikimai, 

sprendžiant gyventojams svarbius klausimus, organizuojami  mero iniciatyva. 

 Vilniaus rajono meras dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyboje ir 

taryboje. Asociacijos veiklos tikslai - siekti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose 

nustatyto savivaldybių savarankiškumo atstovaujant bendruosius Asociacijos narių interesus 

valstybės valdžios ir valdymo institucijose, bendradarbiaujant su užsienio valstybių savivaldybių ir 

kitomis tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinant Lietuvoje Europos vietos savivaldos Chartijos 

nuostatas ir vykdant atskiras Asociacijos programas. 

Meras ir mero pavaduotojai atstovauja rajono interesams Vilniaus regiono plėtros 

taryboje, kurios tikslas subalansuoti regiono plėtrą, mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus, 

skatinti ūkio perspektyvą ir modernizavimą regione, skatinti investicijas ir regiono įmonių 

ekonominę integraciją ES rinkoje, efektyviai panaudoti ES struktūrinių fondų paramą, užtikrinti 

aukštą užimtumo lygį.  

 Vilniaus rajono valdžia ypatingą dėmesį skiria socialiai nuskriaustiems rajono 

gyventojams. Meras dažnai aplanko socialines rajono įstaigas, bendrauja ir domisi  žmonių su 

negalia problemomis. 

 2015 m. duomenimis, Vilniaus rajone iš viso gyvena 16890 pensinio ir 589 vieniši 

vyresnio amžiaus žmonės. Ataskaitiniais metais Valstybės kontrolė, įvertinusi esamą socialinių 

paslaugų infrastruktūrą, konstatavo, kad Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš trijų Lietuvos 

savivaldybių, kurios teikia visų rūšių socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms. Meras 

rūpinasi, kad būtų užtikrintas tinkamas socialinių paslaugų politikos vykdymas tarp Vilniaus rajono 

garbaus amžiaus žmonių, teikiant tiek socialines, tiek individualias, tiek globos paslaugas.  
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 Mero iniciatyva Vilniaus rajono savivaldybės administracija remia neįgaliųjų išvykas, 

stovyklas, o šiais metais prisidėjo prie Nemenčinės dienos centro auklėtinių svajonės išsipildymo – 

rėmė piligriminę kelionę į Romą.   

 Kaimo bendruomenių iniciatyvų skatinimas – viena iš svarbių mero veiklos sričių. 

Meras skiria didelį dėmesį švietimui, sportui, pilietiškumo ugdymui, tradicijų puoselėjimui, 

dvasinių vertybių saugojimui, iškilių datų paminėjimui, dalyvauja įvairiose pilietinėse akcijose ir 

deda daug pastangų, kad į jas įsitrauktų rajono bendruomenė bei jaunimas. Daug dėmesio skiriama 

ir rūpinamasi mažiausiosios bendruomenės gerove, stengiamasi jai sukurti kuo geresnes ir 

palankesnes sąlygas tiek ugdymui ir mokymuisi, tiek turiningam laisvalaikiui (darželiai, žaidimo 

aikštelės, sporto objektai, vasaros stovyklos rajone ir užsienyje). 

Mero darbas buvo įvertintas 2015 m. ir 

Lietuvos Respublikos prezidentės D. 

Grybauskaitės, kuri  dalyvavo kartu su 

meru Čekoniškių  žaidimo aikštelės 

atidaryme bei Betzatos bendruomenės 

socialinės globos namų šventėje. 

Prezidentė pagyrė Vilniaus rajono merą, 

kad tokių aikštelių yra visame rajone net 47, ir pabrėžė, kad tai išties savivaldos ir valdžios 

struktūrų gražaus bendradarbiavimo pavyzdys 

 Meras ir vicemerai nuolat susitinka su rajono švietimo įstaigų atstovais, dalyvauja 

Kultūros centrų, Vilniaus rajono centrinės bibliotekos renginiuose, bendruomenių šventėse, parodų 

atidarymuose, meno kolektyvų koncertuose, įstaigų ir įstaigų darbuotojų jubiliejuose,  apdovanoja 

Mero padėkos raštais už ypatingus nuopelnus profesinėje ar visuomeninėje veikloje ir skatina 

talentingiausius, laimėjimų pasiekusius moksleivius ir pedagogus, sportininkus ir meno kolektyvus, 

įstaigų ir organizacijų vadovus bei darbuotojus.  

 Meras ypatingą dėmesį skiria ir pagerbia asmeniniu vizitu gražaus 100 metų 

jubiliejaus sulaukusius Vilniaus rajono gyventojus, tokių 2015 metais buvo 3. Mero apdovanojami 

yra Vilniaus rajonui nusipelnę asmenys, kurie savo darbais ar poelgiais prisidėjo prie rajono 

populiarinimo ir klestėjimo. Padėkos raštai buvo įteikti 323 asmenims. 
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2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 

 

2015 m. balandžio mėn. baigė savo kadenciją 2011-2015 metų 27 narių Taryba, ir 

balandžio 17 dieną susirinko į pirmą Tarybos posėdį 2015-2019 metų naujai išrinkta Vilniaus 

rajono savivaldybės taryba. Kadangi Vilniaus rajonas perkopė per 100 tūkst. gyventojų skaičių, 

Vilniaus rajono tarybos narių skaičius išaugo iki 31 Tarybos nario.  

 

Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos sudėtis 

Eil.nr. Vardas, pavardė Partija 

1. Marija Rekst Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

2. Stanislav Adamaitis  Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

3. Tadeuš Andžejevski Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

4. Vaidas Augūnas Koalicija ,,Kartu - už pažangą Vilniaus rajone!" 

5. Kristyna Bortko Darbo partija 

6. Teresa Demeško Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

7. Ivan Filipovič Darbo partija 

8. Stanislovas Giedraitis Lietuvos socialdemokratų partija 

9. Petras Jurgilas Koalicija ,,Kartu - už pažangą Vilniaus rajone!" 

10. Gintaras Karosas Koalicija ,,Kartu - už pažangą Vilniaus rajone!" 

11. Irena Karpavičienė Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

12. Miroslava Klim Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

13. Vladislav Kondratovič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

14. Janina Lebrikienė Lietuvos socialdemokratų partija 

15. Elvyra Lepilova Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

16. Zigmund Marcynkevič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

17. Tatjana Markova Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

18. Ana Miliuškevič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 



 - 7 - 

"Valdemaro Tomaševskio blokas 

19. Gabriel Jan Mincevič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

"Valdemaro Tomaševskio blokas" 

20. Česlav Olševski Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

21. Elžbieta Sadaiska Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

22. Renata Sobieska-Monkevič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

23. Aleksandr Stankevič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

24. Anton Feliks Stankevič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

25. Algis Šatas Lietuvos socialdemokratų partija 

26. Ilona Tankeliun Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

27. Leonard Tomaševič Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

28. Michal Treščinski Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

29. Jonas Vasiliauskas Koalicija ,,Kartu - už pažangą Vilniaus rajone!" 

30. Stanislav Zajankovski Lenkų rinkimų akcijos ir Rusų aljanso koalicija 

„Valdemaro Tomaševskio blokas” 

31. Artūras Želnys Koalicija ,,Kartu - už pažangą Vilniaus rajone!" 

1 lentelė 

 Pažymėtina, kad Tarybos mandatą buvo gavęs Robert Komarovski. Jis  atsisakė savo 

mandato dėl nesuderinamų pareigų, ir Tarybos nariu tapo sekantis pagal partijos sąrašą kandidatas 

Leonard Tomaševič. 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos valdančiųjų daugumą sudaro Lenkų rinkimų akcijos 

ir Rusų aljanso koalicija „Valdemaro Tomaševskio blokas” partijos atstovai, kurie susijungė į 

frakciją, į frakcijas susijungė taip pat Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos nariai ir  Koalicijos 

,,Kartu - už pažangą Vilniaus rajone!", Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų ir 

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio partijos atstovai, kurie pasiskelbė opozicija. 

2015 metais Taryba, vadovaujama merės Marijos Rekst, svarstė aktualius ir strateginius 

rajonui, gyventojams, vietos bendruomenėms klausimus. Ataskaitiniais metais įvyko 15 Tarybos 

posėdžių.  Iš viso užregistruoti 604 Tarybos sprendimų projektai, iš jų 588 priimti Tarybos 

sprendimai.  



 - 8 - 

Pagal LR vietos savivaldos įstatymą Savivaldybės mero sprendimai įforminami 

potvarkiais. 2015 metais išleisti 349 potvarkiai. 

Komitetų posėdžiuose buvo svarstyti Savivaldybės tarybos posėdžių klausimai, išsamiau 

aptariant ir analizuojant buvo svarstomi klausimai pagal komiteto kompetenciją, dėl kurių komiteto 

nariams kildavo neaiškumų.  

 Savivaldybės tarybos komitetai teikia siūlymus ir rekomendacijas projektų rengėjams 

teikiamiems klausimams, kontroliuoja, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kaip 

vykdomi Tarybos sprendimai. Siekdama efektyviau išnagrinėti klausimus, Vilniaus rajono 

savivaldybės Taryba yra sudariusi 6  Savivaldybės tarybos komitetus. 

 

Vilniaus rajono savivaldybės 2015-2019 metų Tarybos komitetų pirmininkai 

Komitetas Pirmininkas 

   Ekonomikos ir finansų komitetas Michal Treščinski 

   Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo komitetas Stanislav Adamaitis 

   Kontrolės komitetas  Artūras Želnys 

   Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas Teresa Demeško 

   Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas Tatjana Markova 

   Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komitetas Anton Feliks Stankevič 

2 lentelė 

2015 m. įvyko 83 Tarybos komitetų posėdžiai. Iš jų: 

Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros 22 

Ekonomikos ir finansų 14 

Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo 15 

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 14 

Sveikatos ir socialinių reikalų 14 

Kontrolės 4 

3 lentelė 

Tarybos posėdžių lankomumas 2015 metais sudarė 92,16 procento, 13 Tarybos narių nepraleido 

nė vieno Tarybos posėdžio. 
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Informacija apie tarybos narių dalyvavimą 2015 m. Tarybos posėdžiuose 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Praleista Tarybos posėdžių 

1. Stanislav Adamaitis 0 

2. Kristyna Bortko 0 

3. Stanislovas Giedraitis 0 

4. Miroslava Klim 0 

5. Ana Miliuškevič 0 

6. Česlav Olševski 0 

7. Elžbieta Sadaiska 0 

8. Renata Sobieska-Monkevič 0 

9. Aleksandr Stankevič 0 

10. Ilona Tankeliun 0 

11. Leonard Tomaševič 0 

12. Michal Treščinski 0 

13. Stanislav Zajankovski 0 

14. Tadeuš Andžejevski 1 

15. Teresa Demeško 1 

16. Gintaras Karosas 1 

17. Vladislav Kondratovič 1 

18. Elvyra Lepilova 1 

19. Tatjana Markova 1 

20. Artūras Želnys 1 

21. Ivan Filipovič 2 

22. Petras Jurgilas 2 

23. Irena Karpavičienė 2 

24. Gabriel Jan Mincevič 2 

25. Marija Rekst 2 

26. Algis Šatas 2 

27. Jonas Vasiliauskas 2 

28. Janina Lebrikienė 3 

29. Zigmund Marcynkevič 3 

30. Anton-Feliks Stankevič 3 

31. Vaidas Augūnas 4 

4 lentelė 
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 Tarybos nariai kadencijos laikotarpiui priklauso sudarytoms komisijoms arba darbo 

grupėms. Savivaldybėje veikia 8 nuolatinės komisijos: Administracinė, Etikos, Smulkiojo ir 

vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo, Antikorupcijos, Peticijų, Narkotikų kontrolės, 

Administracinių ginčų, Privatizavimo, Teritorijų planavimo.  

 Vilniaus rajono savivaldybės taryba ir administracija nuolat bendradarbiauja su 

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba. 2015 metais Vyriausybės atstovas dalyvavo 13 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžių. Posėdžio metu teikė savo pastabas, pasiūlymus, 

rekomendacijas.  

Savivaldybės interneto svetainėje galima stebėti tiesioginę posėdžių transliaciją 

(http://web.vrsa.lt/video/Broadcasting.aspx) bei peržiūrėti posėdžių archyvus. 

 

3. RYŠIAI SU VISUOMENE 
 

2015 m. savivaldybės meras, mero pavaduotojai, Tarybos nariai aktyviai bendradarbiavo su 

rajono bendruomene: lankėsi gyvenvietėse, susitiko su seniūnijų gyventojais, švietimo, kultūros, 

medicinos įstaigų darbuotojais, bendruomenių pirmininkais ir atstovais. Pagal galimybes buvo 

dalyvauta parodų atidarymuose, savivaldybės saviveiklininkų, meno kolektyvų koncertuose, 

švietimo įstaigų renginiuose.  

Buvo siekiama kuo plačiau apžvelgti svarbiausius Vilniaus rajono savivaldybės įvykius bei 

renginius. Visuomenei nuolat buvo pateikiama informacija apie Vilniaus rajono savivaldybės mero 

veiklą. Siekiama, kad pateikta informacija būtų tiksli, operatyvi, išsami.  

Savivaldybės interneto svetainėje nuolat skelbiami Savivaldybės tarybos sprendimai, 

spausdinamos Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų santraukos, Savivaldybės tarybos posėdžių 

darbotvarkės, skelbimai dėl žemės mokesčio, šilumos, kuro kainų nustatymo, prisijungimo prie 

vandentiekio ir nuotekų tinklų, dėl konkursų eiti pareigas, taip pat informacija medicinos, socialinių 

pašalpų klausimais, informacija žemdirbiams bei verslininkams.  

Svetainėje pateikiami ir mero sveikinimai gyventojams profesinių, valstybės švenčių proga.  

Per 2015 metus Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir seniūnijos pasirašė 2 

bendradarbiavimo sutartis. 2015 m. kovo 18 d. pasirašyta sutartis su draugija Odra-Niemen, 

Lenkija. Gruodžio 10 d. pasirašyta sutartis su Baltarusijos Respublikos Voložino rajono deputatų 

taryba. Vilniaus rajono savivaldybė 2015 metų pabaigoje sėkmingai bendradarbiavo su 44 užsienio 

valstybių subjektais (savivaldybėmis, miestais, gminomis, vaivadijomis) Lenkijoje, Vokietijoje, 

Ukrainoje ir Baltarusijoje.  

http://web.vrsa.lt/video/Broadcasting.aspx
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2015 metai Lietuvoje paskelbti tarptautiniais Šviesos ir Pašvęstojo gyvenimo 

(vienuolių) metais. Mokyklose buvo organizuojami įvairūs renginiai. 

Patriotiniam katalikiškam ugdymui stiprinti Vilniaus rajono savivaldybėje 2015 m. 

buvo organizuota 3-ia Vilniaus rajono piligriminė kelionė kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais, 

kurioje dalyvavo apie 150 dalyvių iš įvairių Vilniaus rajono mokyklų ir šiais metais susijungė ir su 

Jaunimo Gailestingumo piligriminės kelionės „Eišiškės – Aušros Vartai“ dalyviais. Be to, 

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijoje vyko religinės poezijos konkursas ,,Pašvęstasis 

gyvenimas – dovana ir užduotis“, skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti bei Pašvęstųjų 

asmenų vaidmeniui visuotinės bažnyčios gyvenime atskleisti. 

Nuo 2015 m. gruodžio 8 d. iki 2016 lapkričio 30 d. visame pasaulyje švenčiami 

Gailestingumo metai, kuriuos paskelbė popiežius Pranciškus. Reikia pabrėžti, kad 2009 metais 

birželio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba savo sprendimu  paskelbė Kristaus Karaliaus 

Intronizacijos Aktą  Vilniaus rajone. Tai įkvėpia bendruomenę organizuoti įvairius renginius, 

skleisti krikščioniškų vertybių bei senų Vilniaus rajono tradicijų puoselėjimą: organizuojamos 

piligriminės kelionės, konferencijos, seminarai, konkursai. 2014 m. belaukiant Jono Pauliaus II 

kanonizacijos, kuris ypatingai skleidė ir įtvirtino Dievo Gailestingumo kultą,  Vilniaus rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų konferencijos „Jonas Paulius II- Atmintis – Asmenybė – Tapatybė” 

metu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos I aukšte buvo atidarytas Oratoriumas, kuriame 

buvo pašventintas ir iškilmingai pakabintas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas.  Akivaizdu, kad visą 

laiką Vilniaus rajono savivaldybė puoselėjo Dievo Gailestingumo kultą. Šiais Gailestingumo metais 

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su Vilniaus arkivyskupija  organizuoja įvairius renginius, kurių 

bendras tikslas - padėti Vilniaus rajono žmonėms, o ypač jaunimui, atpažinti tą didelį turtą, kuris 

yra Dievo Gailestingumo kultas. Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybėje planuojamos tokios 

iniciatyvos: edukacinė programa mokiniams „Šv. Faustinos bei pal. kun. Mykolo Sopočkos takais 

Vilniuje ir Vilniaus krašte“, ugdymo ir maldos renginiai jaunimui su vienuolėmis Gailestingojo 

Jėzaus seserimis, rajoninis religinės poezijos konkursas „Stiprus tas, kuris pasitiki Dievo 

Gailestingumu“, jaunų žmonių dalyvavimas Pasaulio jaunimo dienose, popiežiaus Pranciškaus 

vizito metu Krokuvoje , 4-oji Vilniaus rajono piligriminė kelionė kun. Juzefo Obrembskio 

pėdsakais bei kiti renginiai. 
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4.SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLA 

4.1 RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA 

 

Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

duomenimis, 2016 m. sausio 1 d. Vilniaus rajone gyveno 101 410 asmenų, iš jų 1465 asmenys 

įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Didžiausios seniūnijos pagal gyventojų 

skaičių: Nemėžio sen. – 9263 asmenys, Avižienių sen.  – 8421 asm., Pagirių sen. – 7604 asm., 

Zujūnų sen. – 7157 asm. Mažiausios seniūnijos pagal gyventojų skaičių: Buivydžių sen. – 1060 

asm., Medininkų sen. – 1278 asm., Dūkštų sen. – 1834 asm.  

2015 metais Vilniaus rajono civilinės metrikacijos skyriuje įrašyti 964 gimimo įrašai (461 

mergaitėms, 503 berniukams). 2015 metais Vilniaus rajono seniūnijose ir Vilniaus rajono civilinės 

metrikacijos skyriuje įrašyta 1130 mirties įrašų, iš jų 15 mirties įrašų įrašyta Lietuvos Respublikos 

piliečiams, mirusiems užsienio valstybėse. 

Pastaraisiais metais pastebima tendencija, kad kiekvienais metais gyventojų skaičius 

Vilniaus rajone auga. Pateiktame paveiksle matoma pastarųjų 5 metų gyventojų skaičiaus dinamika. 

Daugumoje Lietuvos savivaldybių gyventojų skaičius vis mažėja ir tik kelios gali pasigirti jų 

pagausėjimu.  

Gyventojų skaičiaus dinamika Vilniaus rajone 

 
1 pav. 

Pagal seniūnijų pateiktus duomenis, rajone gyvena 17 430 pensinio amžiaus asmenų, tai 

sudaro 17,2 proc. bendro rajono gyventojų skaičiaus. 5061  rajono gyventojas yra neįgalūs, iš jų 

4668 – suaugę neįgalieji ir 393 – neįgalūs vaikai iki 18 metų. Neįgalūs rajono gyventojai sudaro 5 

proc. bendro rajono gyventojų skaičiaus. Pensinio amžiaus asmenys ir darbingo amžiaus neįgalieji 

sudaro 20,1 proc. visų rajono gyventojų. 
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4.2 2015 M. BIUDŽETAS IR EKONOMINĖ VEIKLA 

4.2.1 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

 Remiantis Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos savivaldybių indekso 2015 m. 

 rezultatais Vilniaus rajono Savivaldybė gerai tvarkėsi „Biudžeto“ srityje – 2014 m. biudžeto skola 

sudarė 23,5 proc. (kitų mažų savivaldybių vidurkis - 44,7 proc.). Be to, pradelstų mokėjimų 

apskritai nebuvo.  

2015 metams Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 56174,7 tūkst. Eur pajamų ir 

68114,3 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms biudžetą. Specialioji tikslinė dotacija sudarė 20094,5 

tūkst. Eur, iš jų: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta – 3 641,1 

tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti –16 016,4 tūkst. Eur, valstybės investicijų programoje 

kapitalo investicijoms finansuoti – 226,2 tūkst. Eur, kita tikslinė dotacijos sudarė 210,8 tūkst. Eur. 

Prognozuojamos pajamos – 32 682,8 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 2366,2 tūkst. Eur, aplinkos 

apsaugos specialioji programa -107,2 tūkst. Eur , biudžetinių įstaigų pajamos – 924,0 tūkst. Eur. 

Savivaldybės praeitų metų biudžeto lėšų likutis metų pradžiai – 7072,6 tūkst. Eur ir skolintos lėšos 

– 4867,0 tūkst. Eur. 

Per 2015 metus biudžeto planas padidintas 5219,9 tūkst. Eur, iš jų: valstybės investicijų 

programoje kapitalo investicijoms finansuoti – 752,7 tūkst. Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 

277,2 tūkst. Eur, kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 48,9 tūkst. Eur, mirusiojo 

Lietuvos piliečio palaikams pervežti – 7,7 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamos programoms 

finansuoti – 19,3 tūkst. Eur, kompensuotos lėšos iš agentūrų už Europos Sąjungos finansuojamų 

investicinių projektų vykdymą – 443,5 tūkst. Eur, vietiniams keliams taisyti ir rekonstruoti – 3552,4 

tūkst. Eur, kompensacijoms už nekilnojamąjį turtą – 22,8 tūkst. Eur, pedagogų skaičiui optimizuoti 

– 46,8 tūkst. Eur, minimaliai mėnesinei algai didinti – 287,7 tūkst. Eur , kitos neišvardytos pajamos 

– 8,6 tūkst. Eur ir sumažintas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 152,2 

tūkst. Eur bei išlaidoms, patirtoms pritaikant informacines sistemas euro įvedimui kompensuoti – 

95,5 tūkst. Eur. 

 2015 metais buvo pasirašyta kredito linijos sutartis su komerciniu banku 4867,0 tūkst. Eur 

sumai. Patikslintas 2015 metų Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas sudarė 61394,6 

tūkst. Eur, įvykdymas – 67429,6 tūkst. Lt, gauta 6035,0 tūkst. Eur viršplaninių pajamų, daugiausia 

iš gyventojų pajamų ir žemės mokesčių.  
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Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų gavimas 2013 - 2015 m.(tūkst. eurų) 

 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

GPM iš VMI 17398,0 24922,7 30592 

GPM iš iždo 4742,2 4740,8 5205,9 

Turto mokesčiai 1627,7 2306,9 2699,0 

Kitos pajamos ir mokesčiai 3171,7 3611,3 3924,1 

Dotacijos 24941,7 25683,7 25008,6 

Iš viso mokesčiai ir dotacijos 51881,3 61265,4 67429,6 

Skolintos lėšos 3686,5 4543,2 4228,2 

Iš viso: 55567,8 65808,6 71657,8 

5 lentelė 

 Pagal pateiktus 5 lentelėje duomenis matome, kad Vilniaus rajono savivaldybė kasmet 

surenka vis daugiau pajamų.  

 Vilniaus rajono savivaldybė, vykdydama investicinius projektus, skolinosi iš 

komercinių bankų griežtai laikydamasi savivaldybių skolinimosi limitų . Paskolos visada buvo 

grąžinamos laiku arba anksčiau numatytų terminų. 

Išlaidų planas sudarė 73334,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 68728,2 tūkst. Eur arba 93,7 proc. 

Didžiausia biudžeto lėšų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 45,8 proc., socialinei apsaugai 

– 13,5 proc., bendroms valstybės paslaugoms – 13,6 proc., ekonomikai ir žemės ūkiui – 9,6 proc., 

aplinkos apsaugai - 5,5 proc., komunaliniam ūkiui – 5,3 proc., kultūrai – 4,8 proc. ir kitoms 

reikmėms – 1,9 proc.   

 

2015 metų savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas 

 

2 pav. 
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 Licencijuojamų veiklų reguliavimo srityje 2015 m. Vilniaus rajone buvo pasiekti 

geresni finansiniai rezultatai negu 2014 m. surenkant valstybinę rinkliavą, padidėjimas 48,3 proc.  

2015 m. į Savivaldybės biudžetą įplaukė 162,4 tūkst. Eur valstybinės žemės nuomos 

mokesčio, tai yra 4,1 proc. daugiau negu 2014 m.  

 2014 metais valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimų suma juridiniams 

asmenims  siekė 100,06 tūkst. Eur,  gyventojams -  21,6 tūkst. Eur, iš viso 121,66 tūkst. Eur  2015 

metais apskaičiuota mokesčio suma yra mažesnė: juridiniams asmenims - 90,99 tūkst. Eur, 

gyventojams - 21,84 tūkst. Eur, iš viso 112,83 tūkst. Eur. 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytiems asmenims 2015 metais 

suteikta 38,7 tūkst. Eur žemės nuomos mokesčio lengvatų. 

Savivaldybės biudžete žemės mokesčio pajamos 2015 m., palyginti su 2014 m., išaugo 1,5 

karto ir sudarė 1481,4 tūkst. Eur Taip pat taikytos teisės aktų numatytos lengvatos, kurių suma 2015 

m. sudarė 793,6 tūkst. Eur (2014 m. – 602,6 tūkst.  Eur). 

Savivaldybės biudžeto pajamos iš nekilnojamojo turto mokesčio 2015 m. sudarė 1175 

tūkst. Eur. Šiam mokesčiui apskaičiuoti taikomas Tarybos sprendimu patvirtintas 0,6 proc. tarifas. 

Iki 2015 m. Vilniaus rajone buvo taikomas 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas apleistam ir 

nenaudojamam turtui. 2015 m. šis tarifas buvo padidintas iki 2 proc. ir liks galioti 2016 m. Toks 

tarifo padidinimas skatina savininkus geriau prižiūrėti turimą turtą, siekti, kad šis nebūtų įtrauktas į 

Nenaudojamų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą. 

2015 metais Vilniaus rajono savivaldybė administravo vietos bendruomenių programos 

vykdymą. Per šią programą seniūnijos gavo 65,2 tūkst. Eur, kuriuos vietos bendruomenių tarybų 

sprendimais panaudojo daugiausia viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, vaikų ir jaunimo 

užimtumui, kultūrinei švietėjiškai bei sporto ir sveikatinimo veiklai organizuoti.  

4.2.2 SAVIVALDYBĖS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR 

ĮGYVENDINIMAS 

 

Vilniaus rajono savivaldybė – viena iš pavyzdinių, sėkmingai pritraukianti investicijas, 

panaudojanti ES paramą – nuo 2007 metų skirta per 60 mln. eurų paramos iš ES struktūrinių, 

Klimato kaitos specialiosios programos ir kitų fondų. Tai leidžia užtikrinti darnią rajono teritorijų 

plėtrą bei sistemingą infrastruktūros vystymąsi, kokybiškas ir prieinamas švietimo, laisvalaikio bei 

socialines paslaugas, palankią aplinką verslo ir turizmo plėtrai. 

 2015 m. buvo baigti įgyvendinti  47 projektai, kurių vertė siekia 7 mln. 879 tūkst. Eur. Šiuo 

metu įgyvendinami 6 projektai, kurių vertė 2 mln. 47 tūkst. Eur 2015 m. buvo pateiktos 3 projektų 

paraiškos, kurių bendra vertė 184 tūkst. Eur. Savivaldybės įnašas projektams koofinansuoti per 

2015 metus siekė 1 mln. 74 tūkst. Eur. 
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2015 metais buvo baigti įgyvendinti 47 projektai (projektų vertė 7 mln. 879  tūkst. Eur.) 

Priemonė Projektų skaičius Projektų bendra vertė, tūkst. Eur 

Apšvietimo infrastruktūros sukūrimas 2 171 

 Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas 

(modernizavimas), sumažinant energijos 

suvartojimo sąnaudas 

7 1480 

 Biokuro katilų įrengimas visuomeninės 

paskirties pastatuose 
3 233 

Teritorijų planavimas 7 615 

Universalių daugiafunkcinių centrų 

įrengimas 
4 1513 

Bendruomenės centrų įrengimas ir aplinkos 

sutvarkymas 
7 1833 

Kultūros objektų sutvarkymas 4 1212 

Sporto aikštynų įrengimas 5 363 

Vaikų žaidimų aikštelių įrengimas 8 459 
6 lentelė 

 Universalaus daugiafunkcinio centro Šumsko miestelyje įrengimas – 663 tūkst. Eur.  Šumsko 

mstl. projekto lėšomis buvo rekonstruotas nenaudojamas darželio pastatas, kuriame įrengtas 

universalus daugiafunkcinis centras.  

 Sužionių ambulatorijos pastato rekonstravimas pritaikant bendruomenės centrui, gyvenvietės 

aplinkos sutvarkymas, pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę – 587 tūkst. Eur. Projekto lėšomis 

buvo rekonstruotas nenaudojamas ambulatorijos pastatas siekiant pritaikyti jį bendruomeninei 

veiklai vykdyti ir plėtoti, šalia jo buvo sutvarkyta aplinka, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė. 

Minėto pastato dalyje veikia gydytojo kabinetas, kuris projekto metu buvo atnaujintas Savivaldybės 

lėšomis. Taip pat buvo įrengta Sužionių kaimo rekreacinė zona.  

 Universalaus daugiafunkcinio centro Lavoriškių kaime įrengimas – 458 tūkst. Eur. Projekto 

metu buvo atnaujinta nenaudojama Lavoriškių ambulatorijos pastato dalis. Atnaujintose patalpose 

įrengta renginių salė, aerobikos/treniruoklių salė, popamokinės veiklos patalpa, kompiuterinė klasė.  

 Mostiškių gyvenvietės visuomeninių pastatų modernizavimas ir atnaujinimas, pritaikant 

bendruomenės poreikiams, aplinkos sutvarkymas pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę – 457 

tūkst. Eur. Įgyvendinus projekto veiklas buvo sukurta ir kompleksiškai išplėtota bendruomeninė 

infrastruktūra, įsikūrė bendruomenės centras, įrengta biblioteka-skaitykla, įsteigtas bendruomenės 

sporto kompleksas, sutvarkyta bendruomeninė aplinka.  
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 Tradicinių amatų centro įkūrimas buvusiame Houvalto dvare Maišiagaloje - 436 tūkst. Eur. 

Šiuo projektu Maišiagalos buvusioje dvaro sodyboje įrengtas tradicinių amatų centras.   

 Universalaus daugiafunkcinio centro Rudausių kaime įrengimas – 366 tūkst. Eur. Rudausių 

k. buvo rekonstruotas senas pirties pastatas, kuriame buvo įrengtas universalus daugiafunkcinis 

centras. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigytas visas būtinas inventorius. 

 Apšvietimo infrastruktūros sukūrimas Vilniaus rajono Paberžės seniūnijos Visalaukės k. ir 

Paberžės k.  - 89 tūkst. Eur. Projekto metu įrengtas Vilniaus rajono savivaldybės Paberžės 

seniūnijos Visalaukės k. Šviesos g., Žaliosios g. ir Jaunimo g.  bei Paberžės k. Tolimosios g. 

apšvietimas. Apšviesto ruožo ilgis 1480 m, įrengti 39 apšvietimo stulpai ir 40 šviestuvų.  

 Apšvietimo infrastruktūros sukūrimas Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijos: Aliejūnų k., 

Antakalnių k., Buivydų k., Rokiškių k., Verkšionių k. – 82 tūkst. Eur. Projekto metu buvo įrengtas 

apšvietimas Vilniaus rajono savivaldybės Dūkštų seniūnijos 5 kaimuose. Apšviesto ruožo ilgis 2500 

m, įrengti 41 apšvietimo stulpai ir 43 šviestuvai. 

 Mostiškių universalaus daugiafunkcinio centro aprūpinimas įranga ir baldais  – 26 tūkst. 

Eur. Projektas papildė įgyvendintą projektą ,,Mostiškių gyvenvietės visuomeninių pastatų 

modernizavimas ir atnaujinimas, pritaikant bendruomenės poreikiams, aplinkos sutvarkymas 

pagerinant gyventojų gyvenimo kokybę“.  

Projektai pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Švietimo įstaigų pastatų 

atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas‘‘: 

 Vilniaus rajono Šumsko pagrindinės mokyklos pastato renovavimas - 340 tūkst. Eur; 

 Vilniaus rajono Mostiškių vaikų darželio pastato renovavimas - 297 tūkst. Eur; 

 Vilniaus rajono Rukainių vaikų darželio pastato renovavimas - 246 tūkst. Eur; 

 Vilniaus rajono Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos vidurinės mokyklos pastato renovavimas 

- 200 tūkst. Eur;  

 Vilniaus rajono Medininkų mokyklos-darželio pastato renovavimas - 185 tūkst. Eur; 

 Vilniaus rajono Rudausių mokyklos – darželio pastato renovavimas- 182 tūkst. Eur. 
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Atlikę pastatų renovavimą, matome Savivaldybės realius sutaupymo skaičius: 

Įstaiga 

suvartojimai 

prieš 

renovaciją, 

GWh 

suvartojimai 

po 

renovacijos, 

GWh 

sutaupymai 

per metus, 

GWh 

energijos 

kaina, 

Eur/GWh 

sutaupymai per 

metus, Eur 

Juodšilių 

poliklinika 
0,18 0,1 0,08 90000 7200 

Maišiagalos 

ambulatorija 
0,03 0,01 0,02 150000 3000 

Medininkų 

ambulatorija 
0,03 0,01 0,02 30000 600 

Nemenčinės 

poliklinika 
0,16 0,08 0,08 50000 4000 

Nemenčinės 

lopšelis-darželis 
0,43 0,21 0,22 90000 19800 

Nemėžio lopšelis-

darželis 
0,28 0,14 0,14 90000 12600 

Kalvelių darželis 0,26 0,12 0,14 90000 12600 

Maišiagalos 

darželis 
0,16 0,08 0,08 90000 7200 

Pagirių 

daugiafunkcinis 
0,12 0,06 0,06 90000 5400 

Parčevskio 

gimnazija ir 

Nemenčinės 

darželis 

1,033 0,453 0,58 90000 52200 

Pelėdžiuko darželis 0,34 0,18 0,16 90000 14400 

Rudaminos "Ryto" 

gimnazija 
0,46 0,16 0,3 90000 27000 

Sužionių mokykla 0,31 0,14 0,17 90000 15300 

Avižienių gimnazija 0,656 0,279 0,377 90000 33930 

Pagirių gimnazija 0,808 0,286 0,522 90000 46980 

Medininkų darželis 0,094 0,032 0,062 130000 8060 

Rukainių darželis 0,08 0,024 0,056 130000 7280 

Mostiškių darželis 0,112 0,028 0,084 130000 10920 

Iš viso:   3,151  288470 

7 lentelė *Šaltinis: įstaigų metinės ataskaitos apie šilumos suvartojimą 

 

Pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Biokuro katilų įrengimas 

visuomeninės paskirties pastatuose“: 

 Biokuro katilinės įrengimas Čekoniškių vidurinėje mokykloje – 140 tūkst. Eur;  

 Renovuota Buivydžių vidurinės gimnazijos šilumos trasa – 51 tūkst. Eur;  

 Biokuro katilinės įrengimas Vilniaus rajono Anavilio vaikų darželyje – 42 tūkst. Eur.  

Projektai pagal priemonę ,,Teritorijų planavimas“ 

 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono 

bendrąjį planą U zonos) bendrojo plano parengimas - 248 tūkst. Eur;  
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 Vilniaus rajono savivaldybės miestelių bendrųjų planų parengimas – 160 tūkst.Eur;  

 Vilniaus rajono teritorijos inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 

parengimas  - 55 tūkst. Eur;  

 Nemenčinės miesto bendrojo plano parengimas  - 54 tūkst. Eur; 

 Šumsko miestelio bendrojo plano parengimas – 49 tūkst. Eur;  

 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies urbanizuotos zonos (pagal Vilniaus rajono 

bendrąjį planą ZRg Sudervės zonos) bendrojo  plano parengimas - 27 tūkst. Eur;  

 Vilniaus rajono savivaldybės dalies (13 seniūnijų) gyvenamųjų vietovių ribų nustatymo ar 

keitimo planas – 22 tūkst. Eur. Šiuo projektu buvo numatytos ar pakeistos gyvenamųjų vietovių 

teritorijų ribos, nustatytas tikslus jų skaičius. 

Šie planai detalizuoja savivaldybės bendrojo plano sprendinius, užtikrina darnią plėtrą, 

visuomenės viešąjį interesą, gamtos apsaugą ir racionalų inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo 

struktūros plėtojimą, todėl parengus šiuos planus išduodami tikslesni reikalavimai ir nustatytos 

planavimo sąlygos. Nereikia rengti detalesnių planų, nes nustatyti reglamentai yra pakankami. 

 

Projektai pagal Vilniaus rajono vietos veiklos grupės strategiją: 

 8 projektai vaikų žaidimų aikštelėms įrengti. Projektų metu 

įrengtos 28 vaikų žaidimų aikšteles: Riešės, Avižienių, Nemėžio, 

Juodšilių, Mickūnų, Bezdonių, Nemenčinės, Sužionių, Nemenčinės 

m., Rudaminos, Pagirių, Lavoriškių ir Zujūnų seniūnijose po 2 

žaidimų aikšteles, Medininkų ir Dūkštų seniūnijose po 1 žaidimų 

aikštelę. Projektų vertė siekia 459 tūkst. Eur. Kiekvienoje žaidimų aikštelėje įrengta žvyro danga 

bei sumontuoti tokie įrenginiai, kaip žaidimų namelis su čiuožykla, laipynė, smėlio dėžė, sūpuoklės, 

svertinės sūpynės, karuselė, du suoliukai, šiukšlių dėžė. 

 Vilniaus rajono Rukainių bendruomenės centro statyba– 403 tūkst. Eur. Vietos projekto 

tikslas pastatyti Vilniaus rajono Rukainių bendruomenės centro pastatą, siekiant kurti patrauklią 

gyvenamąją aplinką Rukainių kaime. Paramos lėšomis nugriautas senas apdegęs mokyklos pastatas 

bei pastatytas naujas, skirtas bendruomenės centro veiklai. 

 Vilniaus rajono Grigaičių bibliotekos pastato rekonstrukcija, siekiant pritaikyti jį 

bendruomenės centro veiklai – 198 tūkst. Eur. Paramos lėšomis atliktas Vilniaus rajono Grigaičių 
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bibliotekos pastato kapitalinis remontas, siekiant pritaikyti jį bendruomenės centro veiklai bei 

sudaryti tinkamas sąlygas bendruomeninei veiklai vykdyti ir plėtoti. 

 Vilniaus r. Maišiagalos sen. Maišiagalos mstl., Maišiagalos buvusios dvaro sodybos pastato 

stogo rekonstrukcija- 137 tūkst. Eur. Paramos lėšomis buvo rekonstruotas  Maišiagalos buvusios 

dvaro sodybos pastato stogas. 

 Nemenčinės miesto dirbtinės dangos minifutbolo, krepšinio aikštynų, teniso korto įrengimas -  

94 tūkst. Eur. Paramos lėšomis įrengta sintetinės gumos dangos lauko teniso aikštelė (su sienele 

skvošui žaisti), pritaikyta žaisti mini futbolą ir krepšinį, automobilių stovėjimo aikštelė, sporto 

aikštelės aptvėrimas bei šalia įrengtų aikštelių sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant pėsčiųjų takus ir 

mažos architektūros elementus. 

 Vilniaus rajono Maišiagalos sen., Karvio gyvenvietės kapinių sutvarkymas ~ 80 tūkst. Eur. 

Paramos lėšomis įrengtas privažiavimas į žemės sklypą ir automobilių stovėjimo vietos, 

suformuotas teritorijos projektinis paviršius, įrengti takai, šulinys ir aptverta sklypo teritorija. 

 Pikeliškių dvaro parko sutvarkymas ~ 78 tūkst. Eur. Vykdant projektą buvo sutvarkyta dalis 

dvaro parko teritorijos pritaikant ją viešiesiems renginiams, buvo įrengti pėsčiųjų takai, renginių 

aikštelė ir privažiavimai. 

 Vilniaus rajono Lavoriškių seniūnijos Slabados kaimo viešosios erdvės sutvarkymas– 78 

tūkst. Eur. Vietos projekto tikslas- sutvarkyti Vilniaus rajono Lavoriškių sen. Slabados k. 

visuomenės reikmėms skirtą teritoriją, siekiant sukurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo 

vietovėje. Vykdant vietos projekto veiklas sutvarkyta visuomenės poreikiams skirta teritorija. 

Įrengtos atskiros poilsio zonos bei erdvė vaikams žaisti.  

 Vilniaus rajono Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos stadiono įrengimas - 75 

tūkst. Eur. Vietos projekto lėšomis suremontuota futbolo aikštelė, atnaujinta aikštelės veja ir 

įrengti stacionarūs futbolo vartai, įrengta krepšinio/tinklinio aikštelė su stacionariais krepšinio 

stovais, 3 juostų kietos dangos bėgimo takas. Prie įrengtų objektų sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant 

pėsčiųjų takus ir mažos architektūros elementus.  

 Vilniaus r. Zujūnų vidurinės mokyklos sporto aikštelės įrengimas - 72 tūkst. Eur. Vietos 

projekto lėšomis įrengta sintetinės dangos sporto aikštelė su 3 juostų bėgimo taku, sumontuotas 

sporto aikštelės aptvėrimas. Šalia įrengtų objektų sutvarkyta viešoji erdvė ir įrengti pėsčiųjų takai ir 

mažos architektūros elementai.   
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 Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos Rakonių kaimo mokyklos sporto aikštelės įrengimas 

- 63 tūkst. Eur. Paramos lėšomis suremontuota futbolo aikštelės veja, įrengta krepšinio aikštelė, 3 

juostų kietos dangos bėgimo takas. Prie įrengtų objektų sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant pėsčiųjų 

takus ir mažos architektūros elementus. 

 Vilniaus rajono Skaidiškių sporto aikštelės įrengimas ir aplinkos sutvarkymas - 59 tūkst. 

Eur. Vietos projekto lėšomis įrengta futbolo aikštelė, paplūdimio tinklinio aikštelė, automobilių 

stovėjimo aikštelė bei šalia įrengtų aikštelių sutvarkyta viešoji erdvė įrengiant pėsčiųjų takus ir 

mažos architektūros elementus, atnaujintas įvažiavimas į žemės sklypą. 

 Paplūdimio ir poilsio zonos įrengimas Vilniaus rajono Buivydžių I k., Bažnyčios gatvėje ~ 30 

tūkst. Eur. Vietos projekto lėšomis įrengta vieta, pritaikyta maudynėms, ir zona, skirta 

rekreaciniams vietos gyventojų poreikiams, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas žmonių poilsiui 

gamtoje.  

Projektai, kurie buvo įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų: 

 Maišiagalos dvaro pritaikymas kultūros poreikiams – 561 tūkst. Eur. Šis projektas papildė 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos jau įgyvendinamus du projektus – „Tradicinių amatų 

centro įkūrimas buvusiame Houvalto dvare“ ir „Vilniaus r. 

Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., Maišiagalos buvusios 

dvaro sodybos pastato stogo rekonstrukcija“. Įgyvendinusi šį 

projektą, Vilniaus rajono savivaldybės administracija galėjo iš 

karto  rekonstruoti visą kultūros paveldo statinį, tai užtikrino 

esamo kultūros paveldo išsaugojimą ir panaudojimą 

visuomenės reikmėms. 

 Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

pastato renovavimas- 30 tūkst. Eur.  

2015 m. buvo vykdomi 6 projektai, pradėti įgyvendinti ankstesniais metais, kurių pabaiga 

numatoma 2016 m. (Projektų vertė – 2 mln. 47 tūkst. Eur): 

 Projektai pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Visuomeninės 

paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas‘‘. 

1. Vilniaus rajono Rukainių vidurinės mokyklos pastato renovavimas ~ 521 tūkst. Eur.   

2. Vilniaus rajono Kyviškių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas~ 434 tūkst. Eur. 
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3. Vilniaus rajono Mostiškių pagrindinės mokyklos pastato renovavimas ~ 420 tūkst. Eur.  

4. Vilniaus rajono Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės mokyklos pastato renovavimas ~ 300 

tūkst. Eur. 

 Projektai pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemonę „Biokuro katilų 

įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose“ 

5. Biokuro katilinės įrengimas Mickūnų vidurinėje mokykloje – 259 tūkst. Eur.  

6. Biokuro katilinės įrengimas Medininkų šv. Kazimiero vidurinėje mokykloje – 113 tūkst. Eur.  

Katilinių patalpos buvo rekonstruotos, jose buvo įrengti nauji katilai, kūrenami biokuru 

(medžio granulėmis ir skiedromis). Kuro padavimas į katilines automatizuotas. Įrengtos biokuro 

katilinės prisidės prie aplinkos užterštumo ir išmetamų į aplinką šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekio sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių naudojimo. Bus padidintas energinis efektyvumas. 

Švietimo įstaigos bus tinkamai šildomos, mažiausiomis sąnaudomis ir minimaliai terš aplinką.  

2015 m. pateiktos 3 projektų paraiškos (vertė 184 tūkst. Eur): 

 Geoterminio šildymo įrengimas Visalaukės mokykloje-daugiafunkciniame centre (68 tūkst. 

Eur); 

 Geoterminio šildymo įrengimas Eitminiškių pagrindinėje mokykloje (67 tūkst. Eur);  

 Geoterminio šildymo įrengimas Vilniaus. r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko Vėliučionių 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje (48 tūkst. Eur). 

Šiuo metu paraiškos yra vertinamos. 2016 m. pavasarį planuojama pasirašyti projektų 

finansavimo ir administravimo sutartis. 

  Dėl didėjančių investicijų didėja užimtumas, sukuriama daugiau darbo vietų. Iš 

pateiktų duomenų matyti, kad 2014m. tiesioginės investicijos vienam gyventojui turi tendenciją 

augti. 

Tiesioginės užsienio investicijos 2010-2014 m., Eur 

Apskritis, rajonai 2010 2011 2012 2013 2014 

Lietuvos Respublika      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
3 286 3 672 4 072 4 321 4 404 

Kauno apskritis      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
1 927 2 225 2 521 2 196 2553 

Kauno m. sav.      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
2 883 3 605 3 810 3 171 3574 
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Kauno r. sav.      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
568 645 635 478 1146 

Vilniaus apskritis      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
7 672 8 582 9 649 10 796 11442 

Vilniaus m. sav.      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
11 122 12 411 13 911 15 460 16313 

Vilniaus r. sav.      

Tiesioginės užsienio investicijos vienam 

gyventojui, Eur 
1 534 1 839 1 867 1 735 1808 

8 lentelė *Statistikos departamento duomenys. 

 

Materialinės investicijos, tūkst. Eur

Apskritis, rajonai 2011 2012 2013 2014 

Lietuvos Respublika     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 5 068 977 5 305 553 5 151 526 5 594 813 

Kauno apskritis     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 779 789 869 357 787 534 986 511 

Kauno m. sav.     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 467 396 496 368 432 650 559 886 

Kauno r. sav.     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 109 787 159 288 132 777 189 536 

Vilniaus apskritis     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 1 846 942 2 156 038 1 939 734 2 205 040 

Vilniaus m. sav.     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 1 415 455 1 771 749 1 612 011 1 832 082 

Vilniaus r. sav.     

Materialinės investicijos, tūkst. Eur 189 422 168 914 135 740 189 551 

9 lentelė *Statistikos departamento duomenys. 

 

4.2.3 VERSLO APLINKA IR PARAMA 

 

 Statistikos departamento duomenimis, Vilniaus rajone  2015 metų pabaigoje buvo 

įregistruoti 4842 ūkio subjektai.  Palyginti su 2015 metų pradžia, jų skaičius padidėjo 5,74 proc. 

Lietuvoje įregistruotų ūkio subjektų metinis prieaugis siekė  atitinkamai 2,44 proc.  

 2016 m. sausio 1 d. duomenimis, Vilniaus rajone veikė 2383 ūkio subjektai, jie sudarė 

49,21 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų, veikiančių savivaldybės 

teritorijoje. Palyginti su 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, veikiančių ūkio subjektų skaičius 

padidėjo 8,73 proc., Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų metinis prieaugis siekė 6,23 proc. 
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Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų pokytis Vilniaus r. 

Vilniaus rajono 

ūkio subjektai 

iš viso pagal 

ekonomines 

veiklas 

Metai 
Įregistruoti ūkio subjektai 

metų pradžioje | vnt. 

Veikiantys ūkio subjektai 

metų pradžioje | vnt. 

2010 3065 1422 

2011 3188 1544 

2012 3424 1570 

2013 3775 1797 

2014 4181 1944 

2015 4564 2175 

2016 4842 2383 

10 lentelė *Statistikos departamento duomenys 

 

Veikiančių ūkio subjektų dinamika Vilniaus rajone 2010-2016m.
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11 lentelė *Statistikos departamento duomenys 

 

 2010-2016 m. pradžios laikotarpiu įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius 

Vilniaus rajono savivaldybėje stabiliai augo (žiūr. aukščiau pateiktą lentelę) . Nuo 2010 metų per 

metus veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone vidutiniškai išauga 137 subjektais . 

 Daugiausia Vilniaus rajono veikiančių įmonių 2016 m. pradžioje sudarė didmeninės ir 

mažmeninės prekybos - 27,78 proc.(+ 49 įmonės; +8 proc.), apdirbamosios gamybos - 10,66 proc. 

(+19 įmonių; +8 proc.), statybos - 9,57 proc. (+ 32 įmonės; +14%), profesinės, mokslinės ir 

techninės veiklos - 9,15 proc.  (+ 25 įmonės; +1 proc.) ir transporto ir saugojimo - 9,11 proc.  (+ 9 

įmonės; +4 proc. ).  Mažiausiai valstybiniame viešojo valdymo ir gynybos, kasybos ir karjerų 

eksploatavimo, vandens tiekimo sektoriuose bei finansinės ir draudimo veiklos. (žr. pateiktą pav.) 
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Veikiantys ūkio subjektai 2016m. pradžioje pagal veiklos sritis, proc.(Statistikos 

departamento duomenys) 

10,66%

1,13%
0,67%

9,57%

27,78%

9,11%

2,94%

2,98%

0,50%

2,85%

9,15%

3,36%

0,04%

4,91%

1,68%

3,65%

6,63%
2,14%

0,25%

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

Apdirbamoji gamyba

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir

regeneravimas

Statyba

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto

priemonių ir motociklų remontas

Transportas ir saugojimas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

Informacija ir ryšiai

Finansinė ir draudimo veikla

Nekilnojamojo turto operacijos

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Administracinė ir aptarnavimo veikla

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis

draudimas

Švietimas

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

Kita aptarnavimo veikla

 

 12 lentelė *Statistikos departamento duomenys 

 Uždaroji akcinė bendrovė išlieka tarp populiariausių teisinių formų (įregistruota 1730 

uždarųjų akcinių bendrovių), tačiau mažosios bendrijos atranda savo nišą Vilniaus rajone ir mažina 

UAB poreikį (per metus įkurtos 102 mažosios bendrijos, 34 vienetais daugiau nei 2014 m.). 

Individualių įmonių populiarumas nyksta ir jų išregistruojama daugiau nei įregistruojama naujų. 

 Vilniaus rajono veikiančių įmonių pasiskirstymas pagal teisines formas pavaizduotas  

paveiksle:  

Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal teisines formas 2016 m.pradžioje

Uždaroji akcinė bendrovė; 

72,60%

Individualioji įmonė; 7,64%

Mažoji bendrija; 4,28%

Viešoji įstaiga; 3,69%

Žemės ūkio bendrovė; 

0,59%

Kitos; 11,20%

 

13 lentelė *Statistikos departamento duomenys 

 2015 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybė 

pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 6 vietą (2014 m. 
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buvo 7 vieta), o pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, skaičių ir mokėtiną sumą - 1 vietą, 

kaip ir 2014 m., tarp rajonų savivaldybių. 

  

Informacija apie 2015 metais savivaldybėse įsigytus verslo liūdijimus, VMI duomenimis 

 

Savivaldybės 

pavadinimas 
gyventojų 

skaičius 
gyventojų su 

lengvatomis 

skaičius 

mokėtina 

suma (Eur) 
lengvatų 

suma (Eur) 

Vilniaus m. sav. 23 251 11 581 2 383 021 977 403 
Kauno m. sav. 10 260 7 327 873 434 471 957 
Klaipėdos m. sav. 4 948 2 081 396 542 99 344 
Panevėžio m. sav. 3 681 2 887 308 165 185 983 
Šiaulių m. sav. 3 680 2 786 314 291 145 993 
Vilniaus r. sav. 3 353 1 487 153 830 10 174 
Kauno r. sav. 3 159 534 124 687 9 011 
Alytaus m. sav. 2 387 1 904 167 540 97 142 
Klaipėdos r. sav. 2 166 950 93 185 24 439 
Palangos m. sav. 2 069 1 248 162 874 55 965 

14 lentelė 

 Pažymėtina, kad pastaraisiais metais žmonių, vykdančių individualią veiklą pagal 

verslo liudijimus, skaičius turi tendenciją didėti - nuo 2227 (2012 m.) jis išaugo iki 3 353 (2015 m.). 

 Pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, savivaldybės turi ribotas 

galimybes tiesiogiai remti verslą. Savivaldybėms nesuteikta teisė reguliuoti įmonių steigimo tvarkos 

ir su tuo susijusių mokesčių ar tiesiogiai kurti darbo vietas.  

 Rūpindamasi gyventojų verslumo lygiu Vilniaus rajono savivaldybė turi įkūrusi  

Smulkaus ir Vidutinio verslo (toliau SVV)  rėmimo fondą. Fondo veiklą administruoja ir 

sprendimus priima Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sudaryta 10 narių SVV rėmimo fondo lėšų 

skirstymo komisija. 2015 m. Vilniaus rajono savivaldybė iš dalies kompensavo išlaidas 13 

verslininkų, ūkininkų ir fizinių asmenų, kurie įstatymu nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine 

veikla Vilniaus rajono teritorijoje. 

 Vilniaus rajono savivaldybė didžiuojasi ne tik tuo, kad rajono verslininkai užsiima 

ūkine, gamybine veikla, kuria naujas darbo vietas rajono gyventojams, bet ir sukuria prekes ir 

paslaugas, kurias vertina ne tik Vilniaus rajonas, Lietuva, bet ir užsienio šalys. 

 

4.3. SAVIVALDYBĖS ŪKIS  

4.3.1 KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 

 

2015 m. Vilniaus rajono savivaldybė siekė efektyvesnės kelių priežiūros, norėdama 

užtikrinti, kad rajono gyvenvietės, kaimai ir viensėdžiai būtų patogesni gyventi, taptų lengviau 

pasiekiami sutvarkytais keliais ir gatvėmis ir kad gyvenvietėse būtų skiriama daugiau dėmesio 

eismo dalyvių saugumui.  
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 2014 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos fondas sudarė 2,598 mln. Eur, o 2015 

m. Kelių priežiūros ir plėtros programos fondas (toliau KPPP) padidėjo beveik 27 proc. ir sudarė 

3,552 mln. Eur. Padidėjęs fondas leido 26 proc. daugiau pakloti asfaltbetonio dangos nei 2014 m. 

bei leido atnaujinti daugiau kaip 5 kilometrų senos dangos. Vilniaus  rajono savivaldybė taip pat 

padidino lėšų skyrimą iš savo biudžeto kelių priežiūrai, remontui, rekonstrukcijai, 2015 buvo skirta 

545,9 tūkst.Eur, tai dvigubai daugiau nei 2014 metais. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas 

Savivaldybė stengėsi panaudoti racionaliai, atsižvelgdama į kiekvienos seniūnijos poreikius.  

 Nors finansavimas keliams tiesti, taisyti bei prižiūrėti nuo 2015m. padidėjo, ir 

Vilniaus rajono gatvių/kelių danga gerinama kasmet, tačiau gyventojų nepasitenkinimas dėl kelių 

būklės pavasario ir rudens laikotarpiais nemažėja. Šiuo laikotarpiu pažliugus kelių dangai ir 

pravažiavus sunkiasvorei technikai vietinės reikšmės keliai su žvyro ar grunto danga lieka sunkiai 

išvažiuojami. Vilniaus rajone, kaip nedaugelyje šalies savivaldybių, auga gyventojų skaičius. 

Kasmet išduodama apie tūkstantį statybos leidimų, dažniausiai gyvenamųjų namų statybai, 

tvirtinami parengti gyvenamųjų teritorijų detalieji planai. Daugeliu atvejų organizatoriai pasirašo 

sutartis dėl privažiavimo kelių projektavimo ir įrengimo. Šios sutartys yra neįpareigojančios ir 

grindžiamos geranoriškumo principu. Pradėjus statybas, gadinami ir visi gretimi esantys seniūnijos 

keliai. Sparčiai augant Vilniaus rajono priemiestinėms gyvenvietėms, didėja eismo intensyvumas, 

esama rajono transporto infrastruktūra neužtikrina rajono ekonominės, socialinės plėtros, neigiamai 

veikia aplinką, netenkina gyventojų bendruomenės. Vilniaus rajono savivaldybei skiriamos  

didesnės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos negali iš karto išspręsti rajono gyvenviečių 

svarbių gatvių rekonstravimo problemų. Dar kartą reikia pabrėžti, kad pagal Kelių priežiūros ir 

plėtros programos (KPPP) lėšų skirstymo metodiką nepakankamai objektyviai įvertinamos mūsų 

rajono, kaip priemiestinio rajono, plėtros tendencijos. Kartu pažymėtina, kad tik nuo 2015m. 

ženkliau padidėjo KPPP lėšos, iki tol esamų kelių būklė kasmet tik blogėjo, todėl kalbėti po metų 

apie akivaizdų rajono vietinės reikšmės kelių būklės pagerėjimą būtų nelogiška. 

 

2015 m. kelių priežiūros ir plėtros programos, tikslino finansavimo ir rezervo lėšos: 

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos: Lėšos  

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas pagal 

seniūnijas vietiniams keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti 

2882, 36 tūkst.Eur 

 

Tikslinio finansavimo lėšų pagal objektus:  

Zujūnų seniūnijos Šilėnų kaimo vietinės reikšmės keliui, kuris 

jungiasi su rajoniniu keliu Nr. 5212 Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė, 

rekonstruoti 

250 tūkst.Eur 



 - 28 - 

Vietinės reikšmės keliui nuo Vilniaus miesto ribos iki krašto kelio Nr. 

108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė rekonstruoti 

250 tūkst.Eur 

Mickūnų seniūnijos Galgių kaimo Mokyklos gatvei rekonstruoti 80, 51 tūkst.Eur 

Avižienių seniūnijos Bukiškio kaimo vietinės reikšmės keliui, kuris 

jungia Mokyklos gatvę su Liepų gatve, kapitališkai remontuoti 89, 49 tūkst.Eur 

Iš viso: 3552.36 tūkst.Eur 

15 lentelė 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos  ir savivaldybės lėšų 

panaudojimo palyginamoji lentelė 

Metai KPPP lėšos + tikslinio 

finansavimo lėšų 

Savivaldybės biudžeto lėšos 

2012 1876,07  tūkst. Eur 300,3 tūkst. Eur 

2013 2411,7 tūkst. Eur 392,4 tūkst. Eur 

2014 2598,7 tūkst. Eur 289,6 tūkst. Eur 

2015 3552.36 tūkst.Eur 545,9 tūkst.Eur 

  16 lentelė 

Už gautas lėšas seniūnijos įrengė per 11 km naujos asfaltbetonio dangos  bei atnaujino per 

5km esamos asfaltbetonio dangos. 2015 m. baigta 4,4 km ilgio Vietinės reikšmės kelio nuo Vilniaus 

miesto ribos iki krašto kelio Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė rekonstrukcija. Šio objekto 

rekonstrukcijos darbai, Lietuvos automobilių kelių direkcijai skiriant tikslinių lėšų,  vyko nuo 2006 

m.   

Pagal 2012-02-23 Tarybos sprendimą Nr. T3-35, patvirtintą susisiekimo komunikacijų 

statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašą, 

Vilniaus rajono gyventojai ar įmonės turi galimybę kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės 

administraciją dėl kelių/gatvių/ asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo. 

Savivaldybės mokamų darbų vertė negali viršyti 50 % visos vertės. 

2015 metais bendro finansavimo galimybe pasinaudojo daugiausia gyventojų, bendruomenių. 

Atliktų darbų vertė sudaro 145,9 tūkst. Eur. Išnagrinėjus  prašymus, komisijos sprendimu, 50% 

darbų finansavimas buvo skirtas ir įgyvendinti 3 objektų darbai: 

1. Vilniaus r., Zujūnų sen., Antežerių k., Žaliosios gatvės atkarpai asfaltuoti buvo skirta 8 

298,14 Eur parama; 

2. Vilniaus r., Zujūnų sen., Buivydiškių k., Karšuvos gatvės atkarpai asfaltuoti (nuo Sūduvių 

g. sankryžos iki Tvenkinių g. sankryžos) buvo skirta 12 640,35 Eur parama; 

3.  Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs., Raisteniškių gatvės atkarpai asfaltuoti buvo skirta 

51 991,33 Eur parama. 
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2015 m. buvo įrengta 19 vnt. greitį mažinančių kalnelių už 5,5 tūkst. Eur (mato vienetų – 

107,5 m), buvo įrengta 108 vnt. kelio ženklų už 14,5 tūkst. Eur. 

4.3.2 ŠILUMOS TIEKIMAS 

 

 Siekdama užtikrinti efektyvesnį šilumos tiekimą Vilniaus rajone, Savivaldybė 

modernizuoja šilumos tinklus, kuriuose didžiausi perdavimo nuostoliai, rekonstruoja dalį katilinių, 

pritaikant jas biokurui naudoti. Pagal finansines galimybes Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos 

šilumos ūkio objektams rekonstruoti ir atnaujinti.  

 Prieš šildymo sezoną atliekami visų šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, 

praplovimo darbai, katilinių profilaktiniai darbai,  gyvenamųjų namų šilumos punktų ir šildymo 

sistemų paruošimas šildymo sezonui, esant poreikiui atliekamas remontas, pakeičiama uždaromoji 

armatūra bei atliekami kiti eiliniai darbai. 

 Vilniaus rajono savivaldybė ekonominio sunkmečio ir brangių gamtinių dujų kainų 

metu, siekdama palengvinti mokesčių naštą už šilumos energijos tiekimą, Vilniaus rajono 

gyventojams subsidijuoja dalį šilumos tiekėjų nustatytų faktinių šilumos kainų. 

 

Subsidijos už centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją (mln. Eur) 

 

3 pav. 

Kompensacijos gyventojams už šildymą kietu kuru ir šaltą vandenį (mln. Eur) 

 

4 pav. 
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Siekiant prisidėti prie efektyvaus šiluminės energijos vartojimo 2015 m. šilumos ūkio sektoriuje 

vykdyti projektai: 

1. „Centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija Nemenčinės mieste ir Bezdonių 

miestelyje.“ - Projekto vertė 305 tūkst. Eur. Savivaldybė prie projekto finansavimo prisidėjo 

6 tūkst. Eur, likusią sumą – 163 tūkst. Eur finansavo UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“; 

2. „Didžiųjų Kabiškių katilinės rekonstrukcija, kurą akmens anglį keičiant biokuru“. 

Įgyvendinus projektą  numatoma įrengti modernų biomasės ritiniais kūrenamą 550 kW 

galingumo katilą. Projektą planuojama įgyvendinti 2016 metais. Planuojama projekto vertė 

116 tūkst. Eur. Numatoma savivaldybės prisidėjimo suma 78 tūkst. Eur.  

 

4.3.3 GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS BEI NUOTEKŲ TVARKYMAS 

 

Vilniaus rajone daug dėmesio skiriama aplinkosauginiams, su vandentvarka susijusiems 

projektams įgyvendinti. Vilniaus rajono savivaldybė, įgyvendindama Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamus projektus, savo lėšomis prisideda prie jų vykdymo.  

Iš viso 2015 metais vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Savivaldybė 

iš savo biudžeto skyrė 635 093,20 Eur, tai yra net 64 proc. daugiau nei 2014 m.   

213 649,31 Eur iš tos sumos buvo skirta prisidėti prie Savivaldybės vykdomų vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo investicinių projektų įgyvendinimo, kurie didžiąja dalimi yra 

finansuojami ES paramos lėšomis.   

421 443,89 Eur Savivaldybė skyrė kitiems vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros objektų darbams atlikti. Iš jų didžiausi darbai  : 

1. Buitinių nuotekų slėginio vamzdyno Bukiškio k. rekonstrukcija  – 144 800,00 Eur; 

2. Vandens nugeležinimo įrenginiams Vėliučionių kaime sumontuoti –  47 780,00 Eur; 

3. Vandens nugeležinimo įrenginiams Mickūnų miestelyje sumontuoti – 38 930,00 Eur; 

4. Vandens gręžinių Medininkų k. ir Mickūnų mstl. pergręžimo darbai – 26 895,00 Eur; 
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2015 metais vykdytų vandentvarkos plėtros investicinių projektų sąrašas  

Eil. 

Nr. 

Projekto 

pavadinimas 

Projekto vertė, 

Eur 

ES 

Sanglaudos 

fondo lėšos, 

Eur 

Savivaldybė

s lėšos, Eur 

LR 

valstybės 

biudžeto 

lėšos, Eur 

Pastabos 

1. Vandentiekio ir 

nuotekų tinklų plėtra 

Vilniaus rajone 

(Zujūnuose, Riešėje, 

D. Riešėje) 

5 068 258,99 

 

 

4 303 182,39  258 819,85  506 256,75  2015 metais projektui įgyvendinti skirta 
117 662,64 Eur Savivaldybės lėšų.  

2015 m. pabaigoje projektas buvo 

įgyvendintas. Projekto metu nutiesta 
49,271 km nuotekų tinklų bei 18,520 km 

vandentiekio tinklų. Prie vandentiekio 

tinklų suteikta galimybė prisijungti 1 539 
gyventojams, prie nuotekų tinklų - 3 091 

gyventojui. 

2. 

 

 

 

 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Vilniaus 

rajone (Paberžėje ir 

Anavilyje) 

 

 

3 880 690,69 

 

 

 

 

3 672 228,20 

 

 

 

 

 

 

208 462,49 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2015 metais projektui įgyvendinti skirta 

32 016,54 Eur Savivaldybės lėšų.  

Nuo statybos pradžios 2015 m. pabaigoje 

paklota 18 km vandentiekio ir nuotekų 

tinklų bei sumontuotos 5 nuotekų 

siurblinės. 

Pagal projektą planuojama nutiesti 15,8 

km vandentiekio bei 15,8 km nuotekų 

tinklų, numatoma nuotekų valymo 

įrenginių bei vandens gerinimo įrenginių 

statyba. Įgyvendinus projektą, bus 

suteikta galimybė prisijungti prie 

centralizuotų vandentiekio tinklų 1808 

gyventojams, analogiškai ir prie nuotekų 

tinklų.  

3. Vandens teikimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Avižienių 

kaime (Avižienių 

sen., Vilniaus r. sav.) 

1 213 241,51 

 

 

999 254,82 36 992,30 176 994,39 Dėl nevykdytų rangovo įsipareigojimų 

projekto įgyvendinimas užsitęsė. 2015 

m. pabaigoje projektas buvo 

įgyvendintas. 

Įgyvendinus projektą suteikta galimybė 

105 gyv. pasinaudoti kokybišku 

geriamojo vandens tiekimu ir 299 gyv. 

nuotekų tvarkymu. Įvykdžius projektą 

nutiesta 3,62 km vandentiekio ir 11,03 

km nuotekų tinklų. Už savivaldybės lėšas 

liko rekonstruoti nuotekų tinklus palei 

Sudervės gatvę. 

4. Vandens teikimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

plėtra Vilniaus 

rajone (Skaidiškėse, 

Marijampolyje, 

Rukainiuose) 

6 013 369,73 

 

 

5 693 738,88 319 630,85 - 2015 metais projektui įgyvendinti skirta 

63 970,13 Eur Savivaldybės lėšų.  

Per 2015 m. vykdant projektą  

Marijampolyje paklota 7,98 km 

vandentiekio tinklų, 9,89 km nuotekų 

tinklų, pastatytos 7 nuotekų siurblinės. 

Rukainiuose paklota 5,93 km 

vandentiekio tinklų, 5,53 km nuotekų 

tinklų, pastatytos 3 nuotekų siurblinės. 

Pagal projektą planuojama nutiesti apie 

15,1 km nuotekų tinklų ir apie 17,4 km 
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17 lentelė 

 

Savivaldybė iš savivaldybės biudžeto lėšų subsidijuoja geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų 

tvarkymą (mln.Eur) 

 

 
5 pav. 

 

4.3.4 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

2015 metais surinkta 32 267,60 t mišrių komunalinių atliekų, tai yra 3,5 proc. daugiau 

nei praeitais metais, tai parodo aktualią komunalinių atliekų augimo tendenciją visoje 

Lietuvoje. Dėl šių priežasčių Vilniaus rajonas ypatingą dėmesį skiria komunalinių atliekų 

klausimui. 

Įgyvendinant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ 

(pagal projektą numatyta pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius ir nupirkti bei 

išdalyti kompostavimo dėžes) Vilniaus rajono savivaldybė gavo 9312 vnt. kompostavimo 

dėžių, 2015 m. apie 9000 vnt. išdalyta. Kompostavimo dėžės skirtos atliekų turėtojams 

kompostuoti žolę, lapus, vaisių, augalų liekanas ir kitas tinkamas kompostuoti maisto atliekas 

namų ūkio sąlygomis. 

Siekdama pagerinti atliekų tvarkymą Vilniaus rajono savivaldybė planuoja įsigyti 

antrinių žaliavų surinkimo konteinerius, skirtus individualių namų valdų savininkams. 2016 m 

planuojama aprūpinti apie 1/2 Vilniaus rajone esančių individualių gyvenamųjų namų ūkių.  

 

 

 

 

vandentiekio tinklų, rekonstruoti 

Skaidiškių gyv. nuotekų valyklą, 

Rukainių ir Marijampolio gyvenvietėse 

pastatyti naujus nuotekų valymo 

įrenginius bei vandens gerinimo 

įrenginius. Prie naujų vandentiekio ir 

nuotekų tinklų planuojama sudaryti 

galimybę prisijungti 1328 gyventojams. 
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4.3.5 DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS BEI MODERNIZAVIMAS 

 

Savivaldybės administracija aktyviai vykdo darbus, susijusius su daugiabučių namų 

administravimu ir modernizavimu, jų priežiūra ir kontrole.  

2015 m. daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo lėšomis buvo atlikta remonto 

darbų už  213 969,42 Eur, tai yra 3,4 karto  daugiau nei 2014 m. 

Vykdant 2013-03-15 Aplinkos ministerijos „Daugiabučių namų modernizavimo 

skatinimas, II etapas“ projektą, su gyventojais suderinti ir parengti investiciniai planai bei 

gautas preliminarus banko įstaigos sutikimas kredituoti daugiabučių namų atnaujinimo darbus. 

2015 metais dvylikai daugiabučių  namų, esančių Kalvelių k., Nemėžio k., Skaidiškių k., 

Nemenčinės m., Kreivalaužių k., Buivydiškių k., atliktos viešojo pirkimo procedūros 

projektavimo ir statybos darbams.  

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procese atliekami fasado sienų, taip 

pat ir cokolio šiltinimo, nuogrindos sutvarkymo, stogo šiltinimo, langų keitimo, balkonų 

įstiklinimo keitimo, šildymo sistemos pertvarkymo darbai. Pagal iš anksto pateiktus gyventojų 

pageidavimus kai kuriuose namuose planuojama pakeisti buitinių nuotekų, geriamojo vandens 

tiekimo, lietaus nuotekų sistemas ir kt. 

Šiuo metu Vilniaus rajone vyksta 4 daugiabučių namų, esančių Kalvelių k., Buivydiškių 

k., Skaidiškių k., kompleksinė renovacija. Tiems gyventojams, kurie turi teisę į šildymo išlaidų 

kompensaciją, renovacija nieko nekainuoja, kadangi valstybė dengia 100 proc. išlaidų, ir tai 

žmonėms yra didelė paskata renovuoti būstą. 

Bankui pratęsus 2016 m. kredituoti daugiabučių namų atnaujinimo darbus bus atnaujinti 

visi namai, kurių gyventojai sutiko dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo programoje. 7 

namams parengti techniniai projektai, gauti statybos leidimai, laukiama finansavimo iš banko 

darbams pradėti. 

4.3.6 KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIAIS MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMAS BEI 

MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS  

 

Vilniaus rajono savivaldybėje įsteigta 70 priemiestinių maršrutų, kurie suskirstyti į 9 

kryptis. Keleivių vežimo priemiestiniais maršrutais  paslaugas pagal keleivių vežimo sutartis  teikia 

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas  ir 5 vežėjai.  

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas aptarnauja 61,4 procento visų priemiestinių maršrutų 

Nemenčinės, Paberžės, Rukainių ir Čekoniškių kryptimis. 2015 m. šių krypčių 43 maršrutais 

pervežta per 1 mln. keleivių.  Savivaldybės įmonei Vilniaus rajono autobusų parkas įteiktas prestiži-

nis apdovanojimas „Gazelė 2015“, kuris kasmet skiriamas sparčiausiai augančioms šalies bendro-

vėms ir įmonėms. Savivaldybės įmonė pripažinta viena sėkmingiausiai dirbančių ir besivystančių, o 
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vertinti buvo pastarųjų ketverių metų veiklos rezultatai. Vienas svarbiausių konkurso kriterijų - ino-

vatyvumas, šiuolaikiškumas ir pažanga. Konkurse dalyvavo daugiau nei 4 tūkst. bendrovių ir įmo-

nių, o vienas prestižinių apdovanojimų nukeliavo ir į Vilniaus rajoną. 

2015 metais SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas iš savo lėšų ir lizingo būdu įsigijo 6 

autobusus. Iš viso 2015 m. pabaigoje SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas turėjo 44 autobusus. 

2015 metais Vilniaus rajono vežėjai, dirbantys pagal sutartis,  aptarnavo 2328 tūkst. 

keleivių. 

Aptarnavimo apimtys pagal aptarnaujamų maršrutų kiekį 

61,4

38,6

SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas

Kiti vežėjai

 

6 pav. 

Vilniaus rajono savivaldybė kompensuoja vežėjams jų patirtus nuostolius, susidariusius 

dėl Savivaldybių tarybos patvirtintų nepakankamo dydžio tarifų, taip pat kompensuoja negautas 

pajamas dėl keleiviams suteiktų lengvatų, numatytų Savivaldybės tarybos sprendimais bei Lietuvos 

Respublikos transporto lengvatų įstatyme. Minėtos kompensacijos mokamos nustatytais terminais, 

skolų vežėjams savivaldybė neturi.  

Vežėjų patirtų nuostolių bei negautų pajamų palyginamoji lentelė už 2013-2015 

metus, tūkst. Eur 

 

Metai 
Vežėjų patirti 

nuostoliai 

Vežėjų negautos 

pajamos (suteiktos 

lengvatos) 

Iš viso 

2013 584,5 499,6 1 084,1 

2014 580,1 470,7 1 050,8 

2015 692,6 434,9 1 127,5 
18 lentelė 

 

2015 metais buvo tęsiami keleivinio transporto maršrutų tvarkaraščių derinimo prie 

gyventojų poreikių darbai. Tobulinant priemiestinių autobusų eismo tvarkaraščius buvo keičiamos 

valandos, įvedami papildomi reisai, keičiamos trasos, tikslinami atstumai. Dėl įvairiausių pakeitimų 

buvo suderinti 65 tvarkaraščiai.  
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Mokinių pavėžėjimas 

 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos mokiniams pavėžėti šiuo metu jau turi 

iš viso 24 mokyklinius autobusus, iš jų: 13 geltonųjų ir 11 kitų mokyklinių autobusiukų.  

 2015 m. Vilniaus rajono savivaldybė įsigijo 5 mokyklinius autobusiukus, kuriuos 

skyrė Bezdonių Julijaus Slovackio, Lavoriškių Stepono Batoro, Rudaminos Ferdinando Ruščico, 

Rukainių gimnazijoms ir Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinei mokyklai bei gavo 1 geltonąjį 

autobusiuką iš Švietimo ir mokslo ministerijos, kuris skirtas Avižienių gimnazijai. 

 2015 metais rajone buvo pavežamas 3931 mokinys ir 35 neįgalieji vaikai 

maršrutiniais, specialiaisiais, privačiu (tėvų, globėjų) bei mokykliniais autobusiukais, vaikams 

pavėžėti iš viso 2015 metams buvo skirta 666 tūkst. eurų.  

 Be to, 2015 m. Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerija skyrė 144 tūkst. eurų 

Vilniaus rajono savivaldybei 4 mokykliniams autobusiukams įsigyti, kurie skirti Kalvelių 

Stanislavo Moniuškos, Medininkų šv. Kazimiero, Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijoms ir 

Kyviškių pagrindinei mokyklai. 

 

4.4  ŽEMĖS ŪKIS IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

4.4.1 ŽEMĖS ŪKIS 

 

Žemės ūkis yra svarbus ekonominiu, socialiniu, etnokultūriniu bei gamtosaugos 

požiūriu. Lietuvai būdingi nedideli ūkiai, tai būdinga ir Vilniaus rajonui.  Žemės ūkis, kurio reikšmė 

neabejotina gyventojų gerovei, yra remiama įvairiomis priemonėmis. Nors savivaldybė negali turėti 

įtakos grąžinant žemę, bet savo ruožtu kitais būdais padeda žemdirbiams. 

 Savivaldybė atleidžia žemdirbius nuo žemės mokesčio. Vilniaus rajono seniūnijose 

dirba vyr. specialistai, atsakingi už žemės ūkio funkcijų vykdymą. Nuolat palaiko ryšį su 

žemdirbiais, lankosi rajono seniūnijose, aiškina klausimus, susijusius su Europos Sąjungos ir Kaimo 

rėmimo programos lėšų panaudojimu, ir kt. Tuo tarpu žemės ūkio specialistai organizuoja ir 

įgyvendina Vyriausybės nustatyta tvarka kaimo plėtrą bei paramą žemės ūkiui. Savivaldybė 

atleidžia visus Vilniaus rajono gyventojus nuo žemės mokesčio mokėjimo iki 5 ha ir žemės nuomos 

mokesčio iki 3 ha. Kitose Vilniaus apskrities savivaldybėse tokių lengvatų nėra. Savivaldybė nuolat 

investuoja į melioracijos statinių priežiūrą. 

 Vilniaus rajone yra 5643 veikiantys ūkiai, bendras žemės plotas 21387,59 ha (2014 

m.-5443). 2015 metais įregistruoti 427 ūkiai (2014 m. – 406), likviduoti 79 ūkiai (2014 m. – 52), 4 

ūkiai perkelti į kitą rajoną (2014 m. – 1), 1375 ūkiai su ūkininkais iki 40 metų (2014 m.- 1294). 

 Dauguma Vilniaus rajono gyventojų, nors ir neregistruoti kaip ūkininkai, užsiima 

žemės ūkio veikla. Mūsų rajone yra užregistruota 6 950 žemės ūkio ir kaimo valdų Lietuvos 
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Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. 2015 metais 4 150 valdų buvo atnaujinta, vadinasi, 

tai yra pretendentai gauti paramą iš Europos Sąjungos su sąlyga, kad laikysis keliamų ES 

reikalavimų. 

 Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2015 metais pasėlius ir žemės ūkio 

naudmenas deklaravo 4 067 subjektai, bendras plotas 37 314,14 ha, įbraižyti 28609 laukai. Palyginti 

su 2014 metais, deklaruojančių subjektų sumažėjo 149, deklaruotas plotas padidėjo 613,7 ha. Šis 

reiškinys kartojasi per paskutinius 4 metus. Paramos prašoma suma 2015 m. – 3 391,433 Eur. 

 Žemės ūkio ekologinė produkcija 2015 m. (pagal EKOAGROS duomenys) užsiima 60 

rajono žemės ūkio subjektų (iš jų 3 bendrovės: KB „Nortonas“, ŽŪK „Skanaus“ ir TŪB „Mėta“). 

Rajone yra 2 ekologinės gamybos žuvininkystės ūkiai: UAB „Akvilegija“ (Kalvelių sen.) ir UAB 

„Arvydai“ (Bezdonių sen.).  

 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos laisvėje gyvenančių medžiojamųjų 

gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo 

komisija 2015 m. gavo 27 gyventojų prašymus dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos 

atlyginimo. Kiekvienas prašymas buvo nagrinėtas, tam komisijos nariai vyko į vietą apžiūrėti ir 

nustatyti padarytos žalos dydį. Komisijos posėdžiuose buvo priimti sprendimai dėl žalos atlyginimo 

ar neatlyginimo. 

 2015 metais į Savivaldybę kreipėsi  Lavoriškių ir Dūkštų seniūnijų gyventojai dėl 

vilkų padarytos žalos atlyginimo. Papjauta iš viso 18 avių, priskaičiuota žala sudarė 2081,67 (du 

tūkstančius aštuonis šimtus vieną eurą 67 centus) eurų, kuri buvo išmokėta iš Savivaldybės aplinkos 

apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. 

 2015 m. buvo surinkta 260 bičių šeimų laikytojų paraiškų. Paraiškos paramai gauti 

pateiktos už 6667 bičių šeimas ir jiems bus išmokėta 37267 eurų parama. 

 Ūkininkai 2015 m. naudojosi Specialiosios kaimo rėmimo programomis, tokiomis 

kaip palūkanų ir draudimo įmokų kompensavimas. Palūkanos per 2015 m. buvo kompensuojamos 1 

žemės ūkio subjektui už 14422 eurus. Dėl draudimo įmokų kompensavimo 2015 m. žemės ūkio 

subjektai nesikreipė. Buvo administruojama paraiška už gamtos išteklių apsaugos gerinimą 

akvakultūros įmonėse. Parama buvo skirta 1 akvakultūros įmonei už 92700 eurų. 

  Vilniaus rajono savivaldybė konsultuoja ūkininkus buhalterinės apskaitos  ir kitais 

žemės ūkio paramos klausimais bei išduoda archyvines pažymas gyventojams, sulaukusiems 

pensinio amžiaus, pristatyti į Sodros teritorinius skyrius. 

 2015 metais Savivaldybė dėmesį skyrė ir melioracijos statiniams.  
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2015 m. Savivaldybės lėšos skirtos melioracijos darbams: 

Savivaldybės lėšos panaudotos: 

1. Danilavos, Glitiškių, Kenos, Maišiagalos, Migūnų, Riešės ir Šumsko kadastrinių vietovių 

melioracijos statinių (tiltai – 10 vnt.) priežiūros darbams - 4216,68 Eur. 

2. Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Rugiagėlių g., melioracijos griovyje V (pk. 4+46) pralaidos 

remontui – 13930,84 Eur. 

3. Vilniaus r., Buivydžių sen., Padabčių k. avarinės (g/b d-1,5 m) pralaidos per griovį Č-1 

remontas - 10318,88 Eur. 

4. Programinei įrangai Magnet Field12 atnaujinti – 278,30 Eur. 

 Iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų Sužionių (Petravos k.), Paberžės 

(Santakos k.), Kalvelių (Užtilčių ir Didžiosios Kuosinės kaimuose), Maišiagalos, Marijampolio 

(Terešiškių kaime - 2 vnt., Benkartų ir Galinės kaimuose), Avižienių (Riešės k.) seniūnijose esančių 

tiltų priežiūrai buvo skirta 4216,68 Eur. 

 2015 metais buvo įregistruota, išregistruota ir atlikta techninių apžiūrų 

traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų: 

 Veiksmas 2014 m. 2015 m. 

1. Įregistravimo, išregistravimo ar duomenų keitimo operacijų 

skaičius per metus, vnt. 

990 1219 

2. Atlikta techninių apžiūrų, vnt. 1214 3282 

3. Surinkta valstybės rinkliavos už registravimo ir duomenų 

keitimo darbus,eurų. 

15955 16945,45 

4. Surinkta valstybės rinkliavos už techninės apžiūros darbus, 

eurų. 

8027 16105,61 

19 lentelė 

Pagal bendrą traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro objektų skaičių 

Vilniaus rajono savivaldybė Lietuvoje antra.  

Vilniaus rajono savivaldybėje buvo organizuoti 

konkursai: Artojų varžybos - 2015, „Metų ūkis 2015“ 

ir  Rudeninis arimas. Rudeninio arimo nugalėtojas - 

Zenon Borkovski (Sudervės sen.) užėmė 

Respublikiniame rudeninio arimo konkurse garbingą 

3 vietą. 2015 m. rugsėjo mėn. Vilniaus  rajonas 

dalyvavo Respublikinėje šventėje „Derlius 2015“. 
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4.4.2 TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

 

 Savivaldybė vykdo rajono teritorijų planavimą, savivaldybės bendrojo plano 

sprendinių įgyvendinimą pagal Savivaldybei priskirtą savarankišką funkciją. Vilniaus rajono 

teritorijos bendrasis planas buvo patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio 

specialiuoju planu, patvirtintu 2014-12-17 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-

571 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano patvirtinimo“, 

todėl 2015 metais buvo galima tiksliau planuoti, operatyviau priimti sprendimus dėl žemės 

paskirties keitimo ir su tuo susijusiomis statybomis. Taip pat 2015-11-20 savivaldybės sprendimu 

Nr. T3-523 buvo pritarta  Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros ir 

susisiekimo sistemos plėtros specialiojo plano koncepcijai. 

Buvo vesti bendrųjų planų konkretizuotų sprendinių 

viešojo svarstymo su visuomene susirinkimai: Bezdonių 

mstl., Sudervės ZRg zonos, Nemenčinės miesto, 

Mickūnų mstl., Maišiagalos mstl., “U” funkcinės zonos; 

aptarti pateikti pasiūlymai, parengti protokolai, atlikti 

pakeitimai brėžiniuose ir aiškinamuosiuose raštuose. 

Buvo organizuoti svarbių savivaldybei objektų aptarimai 

su visuomene: Medininkų kaimo dalies prie Medininkų pasienio kontrolės punkto vietovės lygmens 

detaliojo plano, žemės sklypo Vilniaus rajono autobusų parkui suformuoti Nemenčinėje, Švenčionių 

g. detaliojo plano, biatlono trasos integravimo į miesto infrastruktūrą. 

 Parengtos medžiagos dėl būtinumo rengti poveikio aplinkai vertinimą: UAB 

“Geležinkelių aplinkosaugos centras” atliekų tvarkymo planas Skersabalių geležinkelio stoties 

bazėje, plastiko atliekų perdirbimo UAB “Šilputa” Skaidiškėse, antrinių žaliavų perdirbimo UAB 

“Ekoperdirbimas” Skaidiškėse, netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo UAB “Soverta” 

Lavoriškėse, ūkininko paukštyno Kalvių kaime, Medininkų sen., statybinių atliekų laikymo, 

perdirbimo UAB “Sapira LT” Melekonių kaime, atliekų tvarkymo aikštelės UAB “LITIRA” 

Skaisterių kaime, statybinių atliekų perdirbimo UAB “Vilnius Town Group” Zujūnų karjere, 

Zujūnų karjero II etapo, Vilniaus paukštyno mėsos cecho praplėtimo Rudaminoje, statybinių atliekų 

perdirbimo ir pavojingų medicininių atliekų laikymo Vaidotuose.  

 Savivaldybės taryboje patvirtinti 94 detalieji planai, administracijos direktoriaus 

įsakymu –  253 (2014 m. – 353) planai. Iš viso 347 detalieji planai.  Vyrauja gyvenamųjų teritorijų 

planavimo objektai, o kitos paskirties komercijos ar pramoninių teritorijų yra suplanuota 29. 

Suplanuota 23,1 ha ploto teritorijų, skirtų verslui ir ūkinei veiklai. Bendrai detaliaisiais planais 

suplanuota 608 ha teritorijos, suformuota 510 sklypų įvairaus naudojimo būdo. Parengta 10  

sprendimų detaliojo plano koncepcijoms tvirtinti savivaldybės taryboje. 
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 Parengta 16 savivaldybės tarybos sprendimų visuomenės poreikiams skirtoms 

teritorijoms suformuoti (esamoms kapinėms, paplūdimiams, prekyvietėms ar rekreaciniams 

objektams projektuoti). 

 Parengta 120 (2014 m. – 90) Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų dėl 

gatvių pavadinimų ir trasų nustatymų su grafine medžiaga, nustatytais posūkių taškais. Suteikta 170 

naujų gatvių pavadinimų (2014 m. - 90 naujų gatvių pavadinimų) ir 63 kiti pertvarkymai. Atlikti 73 

gatvių pertvarkymai, nustatant naujus adresus. Per 2015 metus nustatytas 4781 naujas adresas. 

 Vykdomas Kaimų ribų nustatymo projektas 13 seniūnijų kaimų – nustatytos ribos, 

atliktos gyventojų apklausos, projektas šiuo metu derinamas VĮ Registrų centre. Jau derinamas II 

etapas 10 likusių seniūnijų. 

 

4.5  ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS, TURIZMAS 

4.5.1 ŠVIETIMAS 

 

 Švietimas – viena iš prioritetinių savivaldybės sričių. Didžioji savivaldybės biudžeto 

dalis skiriama būtent šiai sričiai. Bendradarbiaudami su vietos gyventojų bendruomenėmis, 

pedagogais, tėvais, jaunimu, stipriname švietimo įstaigų socialines funkcijas ir kuriame atviras 

mokyklas, švietimo įstaigas visiems vaikams. Užtikriname kokybiškų ir prieinamų paslaugų teikimą 

visame rajone pagal gyvenamąją vietą. Efektyviai sprendžiame mokinių pavėžėjimo klausimą. Su 

vaikais ir jaunimu dirba aukštos kvalifikacijos, kompetentingi pedagogai. Užtikriname nuolatinį bei 

tikslingą pedagogų kvalifikacijos kėlimą. Skatiname vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, asmenybės 

formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Sėkmingai ir planingai vykdome jaunų rajono gyventojų 

profesinio orientavimo ilgalaikes ir trumpalaikes programas, atsižvelgdami į poreikius, 

individualius polinkius ir galimybes. Tikslingai planuojame, organizuojame ir įgyvendiname 

projektinę veiklą.  

 Sėkmingai vykdome visų tipų švietimo įstaigų renovaciją, modernizaciją ir naują 

statybą. Užtikriname optimalų psichologinį ir fizinį saugumą švietimo įstaigose.  

 Tikslingai vykdome narkomanijos, alkoholizmo, savižudybių prevencinę veiklą, 

aktyviai bendradarbiaudami su policija ir socialinės pagalbos įstaigomis. Stipriname vaikų ir 

paauglių psichinę ir fizinę sveikatą, tobuliname jų socialinius įgūdžius ir kompetencijas.  

 Ypatingą dėmesį skiriame vaikų užimtumo politikai, papildomam ir neformaliajam 

ugdymui, tradicijų puoselėjimui, vasaros poilsiui, socializacijai. Kryptingai vykdome gabių ir 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymą, motyvavimą ir skatinimą.  
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Švietimo įstaigų tinklas 

 2015 metais Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas apima 45 bendrojo 

ugdymo mokyklas, iš jų:  

gimnazijų – 21,  

vidurinių mokyklų – 3,  

pagrindinių mokyklų – 11,  

pagrindinių mokyklų - daugiafunkcinių centrų – 2,  

pradinių mokyklų – 2,  

mokyklų - darželių – 5 ir mokykla - daugiafunkcinis centras - 1;  

22 neformaliojo švietimo įstaigas, iš jų:  

ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 18,  

muzikos mokyklų – 2,  

meno mokykla – 1,  

sporto mokykla – 1. 

7 pav. 

 2015 m. akredituotos penkios vidurinio ugdymo programos (Bezdonių Julijaus 

Slovackio, Buivydžių, Egliškių šv. Jono Bosko, Lavoriškių Stepono Batoro, Mickūnų) vidurinėse 

mokyklose, šios švietimo įstaigos tapo gimnazijomis. Mostiškių pagrindinė mokykla tapo 

pagrindine mokykla - daugiafunkciniu centru. 
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 2015 m. priėmus Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 3 str. 3 dalies pakeitimą 

vidurinės mokyklos tipas išlieka iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir tai leidžia likusioms vidurinėms 

mokykloms (Medininkų šv. Kazimiero, Valčiūnų, Zujūnų) siekti gimnazijos statuso.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8 pav. 
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10 pav. 

 Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. pradėjo veikti 3 naujai įsteigtos ikimokyklinio ugdymo 

grupės bendrojo ugdymo mokyklose (Valčiūnų, Zujūnų vidurinėse ir Kyviškių pagrindinėje 

mokyklose) ir viena ikimokyklinio ugdymo grupė Avižienių lopšelio – darželio renovuotose 

patalpose; o nuo spalio mėn. dar 2 ikimokyklinio ir 1 priešmokyklinio ugdymo grupė Sudervės 

Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos naujai pastatytame priestate. 

 Todėl kiekvienais metais nepatekusių vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas skaičius 

mažėja.  

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų vaikų 

skaičius pagal  ikimokyklinio ugdymo programą
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11 pav. 
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Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų vaikų 

skaičius pagal priešmokyklinio ugdymo programą
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12 pav.  

2015-2016 m. m. visi tėvų (globėjų) prašymai ugdyti vaikus pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą buvo patenkinti. Priešmokyklinio ugdymo grupės veikia vaikų lopšeliuose – 

darželiuose, vaikų darželiuose, mokyklose - darželiuose, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, 

gimnazijose.  

 

Priešmokyklinis ugdymas skaičiais visų tipų 

švietimo įstaigose  

709 709

pateikta tėvų prašymų priimta į priešmokyklinio ugdymo grupes 

 

13 pav. 
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Priešmokyklinis ugdymas skaičiais visų tipų 

švietimo įstaigose 

311

370

28

311

370

28

lietuvių k. lenkų k. rusų k. 

pateikta tėvų (globėjų) prašymų priimta į priešmokyklinio ugdymo grupes 

 

14 pav.  

 Mokestis už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo grupėse Vilniaus rajone yra kone 

mažiausias Respublikoje, pavyzdžiui, palyginti su Vilniaus miesto savivaldybe mokestis yra 

mažesnis 28,97 eurais, kai Vilniaus rajone tėveliai už mėnesį moka vidutiniškai 34,80 eurus, o 

Vilniaus mieste – 66,77 eurus. Toks kainų skirtumas atsirado dėl to, kad Vilniaus rajono 

savivaldybė dotuoja 30 procentų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo išlaidų.  

 Vilniaus rajone už dieną tėvai moka 0,43 euro centų, t.y. 8,6 eurų per mėnesį 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdymo reikmėms tenkinti. Vilniuje tėvai moka už dieną 0,72 euro 

centų, t.y. 14,50 eurų per mėnesį ugdymo reikmėms tenkinti. 

 Savivaldybė taip pat taiko papildomas lengvatas nuo 50 iki 100 proc. tėvams už vaikų 

išlaikymą atsižvelgdama į jų socialinę padėtį bei kitas priežastis.  

 

Vadovų atestacija 

 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose 2015 m. dirbo 128 vadovai. Iš jų: 87 

atestuoti, t.y. 67,9 proc.: 27 atestuoti antrajai vadybos kategorijai, t.y. 21,1 proc.; 60 - trečiajai 

vadybos kategorijai, t.y. 46,9 proc.; 41 vadovas neatestuotas, t.y. 32,0 proc.  

 2015 m. atestuoti aukštesnei klasei 33 vadovai, o 28 vadovams nustatyta atitiktis 

turimai vadybinei kategorijai.  

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacija 

 Lyginant 2014 ir 2015 metus, mokytojų, neturinčių kvalifikacinės kategorijos, 

skaičius sumažėjo 0,3 proc.; turinčių mokytojo kvalifikacinę kategoriją skaičius padidėjo 0,9 proc.; 

vyresniojo mokytojo padidėjo 0,3 proc.; mokytojo metodininko padidėjo 1 proc.; 0,1 proc. padidėjo 

vyresniųjų pagalbos mokiniui specialistų skaičius. 
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2015 m. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose dirbo 1069 mokytojai 

Dirbančių 

pagrindinėse 

pareigose 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

skaičius 

Neatestuotų 

mokytojų ir 

pagalbos 

mokiniui 

specialistų 

skaičius 

Suteiktos kvalifikacinės kategorijos 

Mokytojams Pagalbos mokiniui specialistams 

 

1155 

(2013 m. spalio 1 

d.) 

 

68 

(5,9 proc.) 

Mokytojo Vyresn. 

mokytojo 

Mokyt. 

metod. 

Eks- 

perto 

Specia- 

listo 

Vyresn. 

spec. 

Metodi- 

ninko 

232 

(19,4 proc.) 

590 

(51,1 proc.) 

222 

(19,2 proc.) 

15 

(1,3 proc.) 

23 

(2 proc.) 

15 

(1,3 proc.) 

4 

(0,3 proc.) 

1102 

(2014m. spalio 1 

d.) 

75 

(6,8 proc.) 

185 

(16,8 proc.)  

554 

(50,3 proc.) 

221 

(20,1 proc.) 

16 

(1,4 proc.) 

32 

(2,9 proc.) 

13 

(1,2 proc.)  

6 

(0,5 proc.)  

1069 

(2015 m. spalio 1 

d.) 

69 

(6,5 proc.) 

171 

(15,9 proc.) 

541 

(50,6 proc.) 

225 

(21, 1 proc.) 

15 

(1,4 proc.) 

29 

(2,7 proc.) 

14 

(1,3 proc.) 

5 

(0,5 proc.) 

20 lentelė 

 

 

15 pav. 

  

Vaiko gerovės komisija 

 Pagrindinis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos 

uždavinys padėti vaikui pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, ugdyti gyvenimo įgūdžius, atsakomybės 

už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms. Vaikui, kuriam pritaikius 
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minimalias priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių, gali būti skiriama 

vaiko vidutinės priežiūros priemonė – apgyvendinimas vaikų socializacijos centre. Vidutinės 

priežiūros priemonės skyrimas - paskutinis žingsnis, išsekus visoms kitoms galimybėms pakeisti 

vaiko elgesį, kuomet vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ar kitų žmonių gyvybei, sveikatai.  

 2015 metais įvyko 15 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu svarstyti 45 

klausimai dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar 

panaikinimo. Tarpusavyje suderintos minimalios priežiūros priemonės, taikytos 16 rajono vaikų, 7 

vaikams skirta vidutinės priežiūros priemonė, 1 vaikui pratęstas vidutinės priežiūros vykdymo 

terminas ir pakeistas vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo, 2 vaikams vidutinės priežiūros 

priemonė panaikinta nepasibaigus jos vykdymo terminui. Bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais, vaikams skiriama visapusiška, tikslinga pagalba, kuri padeda formuoti tinkamą vaikų 

elgesį, gerina jų santykius su aplinkiniais. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vaikams skirta/pratęsta kartų 

1. Įpareigojimas lankytis pas specialistą 20 

2. Įpareigojimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio, 

vidurinio ar profesinio mokymo programas 

14 

3. Įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje 1 

4. Įpareigojimas dalyvauti socialinio ugdymo, 

reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir 

kitose programose 

3 

5. Įpareigojimas lankyti vaikų dienos centrą 2 

6. Vidutinė priežiūros priemonė 8 

21 lentelė 
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16 pav. 

 Vaikų skaičius, kuriems skirta minimali ar vidutinė priežiūros priemonė, palyginti su 

2014 metais išlieka panašus, tačiau savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija nagrinėja 

vis sudėtingesnius atvejus, susijusius ne tik su problemomis dėl mokymosi bei mokyklos lankymo, 

tačiau ir su nepilnamečių nusikalstamumu: vagystėmis, turto sugadinimais, alkoholio ir narkotinių 

medžiagų vartojimu, bėgimu iš namų, smurtu ir prievarta prieš kitus asmenis. 

 

Prevencija 

 Vilniaus rajono švietimo įstaigose vykdomos ankstyvosios prevencijos, socialinių 

įgūdžių ugdymo programos bei mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinės programos. Taip pat dauguma švietimo įstaigų dalyvauja tokiose 

tęstinėse ankstyvosiose smurto ir patyčių prevencijos programose kaip „Zipio draugai“, „Obuolio 

draugai“ bei „Įveikime kartu“. 2014-2015 m. m. Bezdonių Julijaus Slovackio ir Maišiagalos Ldk 

Algirdo gimnazijos dalyvavo vienoje žinomiausių patyčių prevencijos programoje „Olweus“. 2015-

2016 m. m. ši programa pradėta įgyvendinti Pagirių gimnazijoje ir Sudervės Mariano 

Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje. 

 Kovo mėnesį jau 6-ą kartą Lietuvoje vyko veiksmo savaitė „Be patyčių“. Prie šios 

iniciatyvos prisidėjo ir Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigos. Veiksmo savaitės metu buvo 

rengiami seminarai, užsiėmimai ir renginiai, orientuoti į patyčių prevenciją, dalytasi gerumo ir 

patyčių mažinimo idėjomis, skatintas draugiškumas, tolerancija bei pagarba vienas kitam.  
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Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos veikla 

 2015 metais sėkmingai ir tikslingai vyko Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės 

tarnybos (toliau PPT) veikla. Tarp organizuojamų bei vykdomų projektų, mokymų, konsultacijų, 

PPT kuruoja profesinį orientavimą ir karjeros ugdymą Vilniaus rajono mokyklose bei dalyvauja 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Ugdymo karjerai infrastruktūros 

bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“. Pagrindinis projekto tikslas – 

sukurti, atnaujinti bei įdiegti ugdymo karjerai infrastruktūrą bendrojo ugdymo mokyklose, 

užtikrinant profesinio orientavimo (ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo) 

tęstinumą ir prieinamumą, lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.  2015 metais 

įgyvendinant projektą, Vilniaus rajono bendrojo ugdymo mokykloms buvo perduoti 34 nešiojami 

kompiuteriai, kuriais naudosis mokyklų karjeros specialistai. Taip pat penkių didžiausių rajono 

ugdymo įstaigų (Nemenčinės Gedimino gimnazija, Nemenčinės K. Parčevskio gimnazija, Nemėžio 

šv. R. Kalinausko gimnazija, Pagirių gimnazija ir Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija) 

mokiniams nupirkti planšetiniai kompiuterių komplektai (iš viso 140 vienetų), kurie skirti 

profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai paslaugoms teikti. Perduotos įrangos vertė daugiau nei 

87 tūkst. eurų. 

 

Vaikų vasaros poilsio organizavimas 

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija kasmet finansuoja vaikų ir jaunimo 

socializacijos programas per viešai skelbiamą Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo 

konkursą. 2015 metais vaikų ir jaunimo socializacijai vasaros atostogų metu gautos 44 paraiškos iš 

37 bendrojo ugdymo įstaigų bei 7 visuomeninių organizacijų. Dieninėse ir išvažiuojamosiose 

stovyklose šiais metais iš viso dalyvavo 1 424 Vilniaus rajono savivaldybės vaikai ir jaunuoliai. 

Šioms programoms finansuoti buvo skirta 14 980,15 Eur.  

Be to, Vilniaus rajono savivaldybės administracija iš dalies finansavo ir rajono savivaldybės 

mokyklų  išvykas į tarptautines varžybas bei stovyklas.  

 

Jaunimo reikalų koordinavimas 

 2015 m. pradėjus įgyvendinti Jaunimo garantijų iniciatyvą daugiau dėmesio skirta 

niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo užimtumo problemai, 

todėl bendradarbiaujant su Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų darbuotojais bei jaunimo ir su 

jaunimu dirbančiomis organizacijomis buvo periodiškai renkama informacija apie neaktyvius 

jaunus žmones, kurie turės galimybę gauti pirminės intervencijos paslaugas. Bendradarbiaujant su 

Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriumi, Jaunimo reikalų departamentu prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Karvio Šv. Juozapo parapijos atvira jaunimo erdve 
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„kitOks kaimas“ bei VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centru“ 2015 m. rugsėjo 21 d. organizuotas 

informacinis seminaras „Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas Vilniaus rajono 

savivaldybėje“. Seminaro tikslas – pristatyti Jaunimo garantijų iniciatyvos programą, jos siūlomas 

galimybes visiems nedirbantiems, nesimokantiems ir mokymuose nedalyvaujantiems 15–24 metų 

jaunuoliams. 

 Vilniaus rajono švietimo ir viešosios įstaigos bei nevyriausybinės organizacijos 

skatintos dalyvauti įvairiose akcijose bei projektuose, paragintos teikti paraiškas Lietuvos ir 

Lenkijos jaunimo mainų fondo projektų finansavimo 2015 m. konkursui, kurį paskelbė Jaunimo 

reikalų departamentas prie SADM. Paraiškas konkursui pateikė 2 Vilniaus rajono gimnazijos bei 

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“, kurio projektas „Susidraugaukime“ gavo finansavimą. 

Siekiant paskatinti Vilniaus rajono jaunimo įsitraukimą bei sustiprinti bendradarbiavimą tarp 

Vilniaus rajono savivaldybės institucijų ir jaunimo organizacijų liepos 28 d. buvo organizuoti 

jaunimo atstovų rinkimai į naujai steigiamą Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. 

Susirinkę jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų atstovai atviro balsavimo būdu išrinko 4 

savo atstovus, kurie kartu su Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovais visuomeniniais 

pagrindais veiks prie Vilniaus rajono savivaldybės tarybos kaip nuolatinis kolegialus jaunimo 

reikalus koordinuojantis organas.  

 Bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu prie SADM naujai išrinktos 

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariams rugsėjo 30 d. buvo organizuota 

grupinė konsultacija, kurios metu suteikta informacija apie jaunimo tarybos veiklos galimybes, 

aptartos Vilniaus rajono jaunimo problemos ir galimi jų sprendimo būdai. 2015 metais įvyko du 

Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu išrinkti jaunimo reikalų tarybos pirmininkas ir 

pirmininko pavaduotojas, aptartos Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos 

sritys.    

 

Socialinė parama mokiniams 

 Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, 

jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui 

per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.  

 Vilniaus rajono savivaldybė, vadovaudamasi Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 

2014-08-29 sprendimu T3-301 patvirtintu Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo 

tvarkos aprašu, nustatyta tvarka rūpinosi, kad visi socialiai remtini mokiniai gautų kokybišką 

maistą. 2015 m. gegužės mėn. įvykusiame švietimo įstaigų vadovų pasitarime buvo aptartos 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pažymoje „Dėl audito metu nustatytų klaidų, pažeidimų, 
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neatitikimų“ pateiktos pastabos, pasidalyta patirtimi, kaip organizuoti maisto produktų ar maitinimo 

paslaugų viešuosius pirkimus bei teisingai parengti sutartis. 

 Vilniaus rajono švietimo įstaigose kasmet mažėja mokinių, gaunančių nemokamą 

maitinimą, skaičius. Jeigu 2013 m. nemokamus pietus gavo 3763 mokiniai,  2014 m. - 3227 

mokiniai, tai  2015 m. nemokamus pietus gavo jau tik 2785 mokiniai. Mažėjimo tendencija gali būti 

susijusi su minimalios algos augimu, nedarbo lygio mažėjimu. Todėl galima teigti, kad Vilniaus 

rajone mažėja socialiai remtinų šeimų. 
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17 pav. 

Ugdymo aplinka 

 Rajono savivaldybės mokyklose veikia 45 mokyklų bei jų skyrių bibliotekos, kurių 

bendras fondas sudaro 301,3 tūkst. vnt. dokumentų, iš jų 4,5 tūkst. vnt. skaitmeninių laikmenų. 

Bibliotekose įrengtos 235 kompiuterizuotos skaitytojų darbo vietos su interneto prieiga.  

 Savivaldybės švietimo įstaigose jau yra 99 interaktyvios lentos, 458 daugialypės 

terpės projektoriai, 2192 kompiuteriai, iš kurių 2053 prijungti prie interneto, 36 mokyklose veikia 

belaidžio interneto ryšys. Elektroninį dienyną naudoja 31 rajono savivaldybės mokykla.  

 

Projektinė veikla 

 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos aktyviai dalyvauja tarptautiniuose 

mokyklų partnerysčių projektuose ,,Comenius“, ,,eTwinning“ bei ,,Nordplus“. 

  Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla dalyvauja vietos projekte „Aktyvaus 

laisvalaikio leidimo formų, susijusių su sveikatingumu, užsiėmimų organizavimas Mostiškių 

kaime“ Nr. LEADER-11VILNIUS-02-017, finansuojamame iš Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšų. 
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Pasiekimai 

 Vilniaus rajono mokiniai sėkmingai dalyvavo įvairių mokomųjų dalykų rajoninėse, 

regioninėse, respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose bei konkursuose. 

 

2015 m. respublikinių bei tarptautinių olimpiadų ir konkursų rezultatai: 

Dalykas Vieta Laimėtojas 

Respublikinė lenkų kalbos 

olimpiada 

III vieta Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko 

gimnazija – Agnieška Sobieska,  

III G klasė 

Respublikinė muzikos 

olimpiada 

III vieta Nemenčinės Konstanto Parčevskio 

gimnazija – Julijan Germanovič, II G 

klasė 

Respublikinė biologijos 

olimpiada 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro pagyrimo raštas 

Nemenčinės Konstanto Parčevskio 

gimnazija – Julijan Germanovič,  II 

G klasė 

Mickūnų vidurinė mokykla – 

Konstanty Keda, 10 klasė 

Respublikinė rusų kalbos 

(užsienio) olimpiada 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro pagyrimo raštas 

Avižienių gimnazija -  specialiojo 

prizo laimėtoja (už rašto užduotį) – 

Evelina Tovianska, III G klasė 

Respublikinis anglų kalbos 

konkursas 

(9-10 kl.) 

Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo 

ministro pagyrimo raštas 

Rudaminos ,,Ryto“ gimnazija  - 

specialiojo prizo laimėtoja (už šaunų 

kryžiažodžių sprendimą) – Marijus 

Jasinskas, I G klasė 

 

Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra‘2015“ 

 

Pateko į 50-tuką geriausių 

Lietuvoje 

Marijampolio Meilės Lukšienės 

gimnazija – Kotryna Grybauskaitė,  

1 klasė, Nykštuko grupė 

Pagirių gimnazija – Ryčard Lebed, 

10 (II G) klasė, Junioro grupė 

22 lentelė 

 Respublikinio skaitovų konkurso ,,Kresy 2015“ etapo I vietos laimėtojas, Nemenčinės 

Konstanto Parčevskio gimnazijos mokinys, Edgar Kreivelis atstovavo Lietuvai Tarptautiniame 

skaitovų konkurse „Kresy 2015“ Balstogės mieste, Lenkijos Respublikoje. 

 28 vyresniųjų klasių mokiniai - 2015 m. tarptautinių, respublikinių, rajoninių 

olimpiadų bei konkursų laureatai - iš Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų lenkų mokomąja kalba 
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buvo apdovanoti vertingomis Lenkijos Respublikos privataus rėmėjo dovanomis – planšetiniais 

kompiuteriais.  

 Kiekvienais metais Lietuvos Edukologijos universitete pavasarį vyksta Nacionalinis 

mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas. 2015 metų konkurse dalyvavęs Vilniaus r. 

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos mokinys Julijan Germanovič, surinko daugiausiai 

taškų ir buvo pirmas.  

 2015 m. balandžio 24 d. Elektrėnų meno mokykloje vyko 15-tas fortepijoninių 

ansamblių konkursas festivalis „Skambinu su draugu“, kuriame dalyvavo ir jaunieji Nemenčinės 

muzikos mokyklos pianistai. Jaunieji atlikėjai pelnė diplomą ir specialią nominaciją „Už 

džiaugsmingą muzikavimą kartu“. Taip pat muzikos mokyklos duetas pelnė pagrindinį konkurso 

„Grand prix“ apdovanojimą. 

 2015 m. lapkričio 21 d. Klaipėdos universiteto Menų akademijoje vyko IV Lietuvos 

mokinių muzikos olimpiados finalinis etapas, kuriame dalyvavo Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto 

Parčevskio gimnazijos II G (10) klasės mokinys Julijan Germanovič ir tapo bronzos medalio 

laimėtoju. Be to, Julijan Germanovič gavo įvertinimą už puikų muzikos rašto skaitymą iš lapo. 

2015 metų lapkričio mėnesį Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko Respublikinis moksleivių 

skaitovų konkursas. Vilniaus rajono Avižienių gimnazijos 7c klasės mokinė Viktorija Macytė 

įtaigiu žodžiu, mimika bei emocija paveikusi klausytojus ir vertinimo komisiją, Viktorija tapo 

Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso laureate.  

 2015 m. lapkričio 26 dieną, Nacionalinėje Dailės Galerijoje, vyko nacionalinis vaikų 

dailės darbų konkurso ,,Viduramžių Lietuvos valdovai ir Lietuvos didieji kunigaikščiai“ finalas. Iš 

2000 konkurse dalyvavusių dalyvių, kurie atvyko iš įvairiausių Lietuvos miestų ir miestelių, į finalą 

pateko Vilniaus r. Kyviškių pagrindinės mokyklos 8 klasės Ivonos Gilevskos kūrybinis darbas 

,,Mindaugas“. Savo grupės amžiuje Ivonos Gilevskos kurtas Kalėdinis piešinys iškovojo pagrindinį 

prizą – kruizinę kelionę jūra su TALLINK maršrutu Ryga – Stokholmas – Ryga. 

 

Egzaminai  

 2015 metais brandos egzaminus laikė 725 (2014 m. – 744, 2013 m. - 777) mokiniai iš 

visų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių švietimo įstaigų, iš jų 549 Vilniaus rajono 

savivaldybės mokyklų dvyliktokai (2014 m. – 577, 2013 metais – 590).  

 Daugiausiai savivaldybės mokyklų abiturientų laikė šiuos valstybinius brandos 

egzaminus: 

užsienio kalba (rusų) – 293 (53,4 proc.),   

lietuvių kalba ir literatūra – 287 (52,3 proc.).  
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 Palyginti su praėjusiais metais daugiau abiturientų pasirinko laikyti užsienio (anglų) 

kalbą – 223 mokiniai (t.y. 40,6 proc., 2014 m. – 25,3 proc.) ir matematiką – 188 mokiniai (t.y. 34,2 

proc., 2014 m. – 35,2 proc.). 

 Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientai 2015 metais geriau negu visos 

Lietuvos abiturientai išlaikė šiuos egzaminus: istorijos, informacinių technologijų, geografijos, 

užsienio kalbos (anglų), o 2014 metais be išvardytų valstybinių brandos egzaminų geriau negu visos 

Lietuvos abiturientai išlaikė matematikos, fizikos, biologijos, užsienio kalbų (vokiečių, rusų) 

brandos egzaminus. 

 

 

18 pav. 

 2015 metais visi Vilniaus rajono abiturientai, pasirinkę laikyti valstybinius užsienio 

kalbų (anglų, rusų, vokiečių) ir geografijos brandos egzaminus, juos išlaikė.  

 Paminėtina, kad 100 proc. savivaldybės mokyklų mokinių laikė gimtosios lenkų 

kalbos (322) ir gimtosios rusų kalbos (16) mokyklinį brandos egzaminą. 

 100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus gavo 13 Vilniaus rajono 

savivaldybės mokyklų abiturientų iš Pagirių gimnazijos (3, vienas iš jų už du egzaminus), 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos (3), Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos (2), 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos (1), Mickūnų gimnazijos (1), Maišiagalos kun. Juzefo 

Obrembskio gimnazijos (1), Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos (1), Rudaminos „Ryto“ 

gimnazijos (1). Šimtukus abiturientai gavo už užsienio kalbų (anglų, rusų), istorijos bei 

informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus.  
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100 balų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus gavo 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Mokomoji 

kalba 

Dalykas Švietimo įstaiga 

1 AUGUSTĖ DUDUTYTĖ lietuvių Užsienio 

kalba (anglų) 

Pagirių gimnazija 

Istorija 

2 ALEKSANDRAS 

VERETENIKAS 

lietuvių Užsienio 

kalba (anglų) 

3 MANTAS SAVANIAKAS lietuvių Informacinės 

technologijos 

4 VIOLETA NEVEDOMSKA lenkų Užsienio 

kalba (rusų) 

Rudaminos Ferdinando 

Ruščico gimnazija 5 DOMINIKA OLICKA lenkų 

6 JAKUB ČERNIAVSKI lenkų 

7 LUKAS ČETYRKO lietuvių Užsienio 

kalba (anglų) 

Nemėžio šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazija 

8 EVELINA KUBAREVIČ lenkų Užsienio 

kalba (rusų) 

9 GRAŽINA BRAZULEVIČ lenkų Užsienio 

kalba (rusų) 

Maišiagalos kun. Juzefo 

Obrembskio gimnazija 

10 KATAŽYNA PARŠUTO lenkų Užsienio 

kalba (rusų) 

Mickūnų gimnazija 

11 EDGARAS 

RYBAČEVSKIS 

lietuvių Užsienio 

kalba (anglų) 

Rudaminos „Ryto“ 

gimnazija 

12 ANETA GABĖC lenkų Užsienio 

kalba (rusų) 

Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos gimnazija 

13 BEATA RYNKEVIČ lenkų Užsienio 

kalba (rusų) 

Nemenčinės Konstanto 

Parčevskio gimnazija 

22 lentelė 

 Šie abiturientai 2015 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos posėdyje buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis.  
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Valstybinių brandos egzaminų 100 balų įvertinimų 
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19 pav. 

 

 Be to, dvi abiturientės gavo brandos atestatus su pagyrimu - Pagirių gimnazijos 

mokinės Augustė Dudutytė ir Eglė Mameniškytė.                                                                                                                                         

 

 

 
20 pav. 
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21 pav. 

 

Abiturientų įstojimas 

 Pagal švietimo įstaigų pateiktus duomenis 2015 m. į  universitetus ir kolegijas įstojo 

335 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų abiturientai, tai yra 61 proc. visų abiturientų 

(2014 m. - 61 proc.; 2013 m. - 58 proc.; 2012 m. - 63 proc.; 2011 m. - 60 proc.; 2010 m. - 63 proc.).  

 Į universitetus šiemet  įstojo  33 proc. abiturientų (2014 m. - 33 proc.; 2013 m. - 31 

proc.; 2012 m. - 36 proc.; 2011m. - 37 proc.); į  kolegijas įstojo 28 proc. abiturientų (2014 m. - 28 

proc.; 2013 m. - 27 proc.; 2012 m. - 27 proc.; 2011 m. - 23 proc.).  

 

22 pav. 
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 2015 m. 16 Vilniaus rajono abiturientų įstojo į aukštąsias ir profesines mokyklas 

užsienyje, o tai sudaro 3 proc. (1– Belgijoje, 1- Danijoje, 1 – Vokietijoje,  13 - Lenkijoje).  

 Abiturientų skaičius, kurie po mokyklos baigimo niekur neįstojo, nes pasirinko 

darbinę veiklą arba išvažiavo į užsienį, išliko panašus. 2015 m. tokių abiturientų Vilniaus rajone  

buvo 170,  tai sudarė  19 proc.   (2014 m. - 20 proc., 2013 m. - 21 proc., 2012 m. – 21 proc., 2011 

m. – 21 proc.). 

2015 m.  geriausiai į aukštąsias mokyklas įstojo šių švietimo įstaigų abiturientai:  

Mickūnų gimnazija (85 proc.), 

Pagirių gimnazija  (81 proc.), 

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio  gimnazija (79 proc.), 

Avižienių gimnazija (73 proc.), 

Zujūnų vidurinė mokykla (70 proc.), 

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija (69 proc.), 

Nemenčinės Gedimino gimnazija (68 proc.), 

Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija (68 proc.), 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija (66 proc.), 

Rudaminos ,,Ryto“ gimnazija  (66 proc.), 

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija  (64 proc.).  

Į universitetus įstojo daugiausia šių gimnazijų abiturientų:                                                                                                                     

Pagirių gimnazija  (63 proc.), 

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija (58 proc.), 

Mickūnų gimnazija (54 proc.), 

Avižienių gimnazija (47 proc.).  

Į kolegijas daugiausiai įstojo šių švietimo įstaigų abiturientų: 

Zujūnų vidurinė mokykla (50 proc.), 

Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija (47 proc.), 

Valčiūnų vidurinė mokykla (44 proc.), 

Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazija (36 proc.), 

Buivydžių  gimnazija (36 proc.), 

Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija (34 proc.). 
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23 pav. 

Pilietinis ir etninis ugdymas  

 Siekiant stiprinti mokinių pilietinį ugdymą rajono švietimo įstaigose vyko Lietuvos 

valstybinių švenčių minėjimo mokykliniai bei rajoniniai renginiai, buvo organizuojamos parodos, 

viktorinos bei pilietinės akcijos.  

 Prie pilietinio ugdymo stiprinimo prisidėjo Vilniaus rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose sausio 13-ąją vykę renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienai paminėti, ir 2015 m. rugsėjo 

mėn. Vilniaus rajono savivaldybėje įvykęs Konstitucijos egzaminas, kuriame savo konstitucines 

žinias patikrino 19 rajono švietimo įstaigų dalyvių. 

 Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų istorijos mokytojų metodinis būrelis, 

ruošdamasis Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo 100-osioms metinėms, 

organizavo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarams skirtą viktoriną. Viktorina vyko dviem 

etapais. Finaliniame etape Rudaminos „Ryto“ gimnazijoje dalyvavo 10 mokyklų. Nugalėtojais tapo 

Pagirių gimnazijos atstovai. 

 Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko rajoninis renginys, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Abiejų Nemenčinės gimnazijų bendruomenės 

organizavo įspūdingą šventę, kurią vainikavo „Vienybės tilto“ nutiesimas. 

  Be to, vienu iš pagrindinių ugdymo uždavinių yra lokalinio patriotizmo puoselėjimas 

tarp jaunų žmonių. Stiprinant bendruomeniškumo jausmą kiekvienoje Vilniaus rajono švietimo 

įstaigoje vyko renginiai („Mokslo ir žinių diena“, „Motinos diena“, ,,Senelių diena“ ir kt.), kurie 

telkia vietos bendruomenes.  
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 Taipogi svarbus būsimiems Lietuvos piliečiams tapatumo jausmas su visa Lietuvos 

visuomene. Būtent socialinei atsakomybei ugdyti, kaip ir visoje Lietuvoje, Vilniaus rajone vyko 

akcijos, kuriose mokyklos aktyviai dalyvavo („Darom-2015“, „Saugumo ir sveikatingumo diena“ ir 

kt.). 

          2015 metai Lietuvoje paskelbti Etnografinių regionų ir Mykolo Kleopo Oginskio metais bei 

tarptautiniais Šviesos ir Pašvęstojo gyvenimo (vienuolių) metais. Mokyklose buvo organizuojami 

įvairūs renginiai, o mokyklų bibliotekose - parodos. 

 Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose lenkų mokomąja kalba vyko 

renginiai, skirti svarbioms lenkų tautos datoms paminėti - tai gegužės 3 d. (Gegužės trečiosios 

Konstitucijos diena) ir lapkričio 11 d. (Lenkijos nepriklausomybės diena).  

 Patriotiniam katalikiškam ugdymui stiprinti Vilniaus rajono savivaldybėje 2015 m. 

organizuota 3-ia Vilniaus rajono piligriminė kelionė kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais, kurioje 

dalyvavo apie 150 dalyvių iš įvairių Vilniaus rajono švietimo įstaigų, bei religinės poezijos 

konkursas ,,Pašvęstasis gyvenimas – dovana ir užduotis“, vykęs Maišiagalos kun. Juzefo 

Obrembskio gimnazijoje ir skirtas Pašvęstojo gyvenimo metams paminėti bei atskleisti Pašvęstųjų 

asmenų vaidmenį visuotinės bažnyčios gyvenime. 

Neformalusis švietimas 

 2015 metų spalio – gruodžio mėn. visi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, turėjo galimybę rinktis papildomas neformaliojo vaikų 

švietimo programas. Vilniaus rajono savivaldybė pagal Tarybos patvirtintą Neformaliojo vaikų 

švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarką vieno vaiko, pasirinkusio lankyti NVŠ 

lėšomis finansuojamą programą, ugdymui skyrė 15 eurų per mėnesį. Šias neformaliojo vaikų 

švietimo programas lankė 471 rajono vaikas (11 programų) ir jų ugdymui buvo panaudoti iš NVŠ 

krepšelio lėšų 21 195 eurai. 

NVŠ teikėjas Programa Vykdymo vieta Vaikų skaičius 

Asociacija „Hobby 

Folk“ 

„Pasaulio tautų šokiai“ Nemenčinės DKC 

 

123 mokiniai 

VšĮ „American 

English School“ 

„Bendrauk drąsiai“  Paberžės „Verdenės“ gimnazija, 

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio 

gimnazija 

49 mokiniai 

„Viešojo kalbėjimo pagrindai“ Nemenčinės Konstanto Parčevskio 

gimnazija 

20 mokinių 

„Viešojo kalbėjimo menas“ Paberžės „Verdenės“ gimnazija 17 mokinių 

Asociacija „Lietuvos 

šaulių sąjunga“ 

„Lietuvos šaulių sąjungos 

Vilniaus rajono jaunųjų šaulių 

ugdymo programa“ 

Riešės gimnazija, 

Paberžės „Verdenės“ gimnazija 

38 mokiniai 
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VšĮ „Lietuvos 

šachmatų mokykla“ 

„Šachmatų pamokos 

pradedantiesiems Vilniaus 

rajone“ 

Juodšilių „Šilo“ gimnazija 12 mokinių 

Asociacija „Paberžės 

-Glitiškių apylinkės 

bendruomenė“ 

„Sakralinis giedojimas gitaros 

skambesy“ 

Paberžės parapijos namai 31 mokinys 

VšĮ „STEP AS“ „Asmenybės potencialo 

atskleidimas ir lyderio savybių 

ugdymas“ 

Riešės gimnazija,  

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko 

gimnazija 

46 mokiniai 

Asociacija ,,Vilniaus 

rajono Kalvelių 

kaimo sporto klubas 

„Ave.Ko.“ 

„Vaikų ir jaunimo futbolo 

treniruotės“ 

Kalvelių Stanislavo Moniuškos 

gimnazija 

39 mokiniai 

VšĮ „Sostinės 

krepšinio mokykla“ 

„Krepšinis“ Riešės gimnazija,  

Nemenčinės „Gedimino“ gimnazija  

76 mokiniai 

Laisvoji mokytoja 

Eglė Razgūnaitė-

Žulpienė  

„Profesionalūs sportinių šokių 

užsiėmimai Nemenčinės 

mieste“ 

Nemenčinės DKC 20 mokinių 

23 lentelė 

 Dauguma Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų neformaliajam švietimui 

skirtas valandas išnaudoja nuo 80 iki 100 proc.  

Neformaliojo švietimo grupių Vilniaus rajono švietimo įstaigose lankomumas: 

Mokiniai pagal klases NŠG lankomumas procentais 

1-4 kl. 86 proc. 

5-8 kl. 77 proc. 

9-10 kl. 72 proc. 

11-12 kl. 66 proc. 

24 lentelė 

          2015 m. organizuota daug rajoninių meno ir muzikos renginių: festivalių, švenčių ir  

koncertų.  Pats reikšmingiausias iš jų - Vilniaus rajono gimnazijų, vidurinių ir pagrindinių mokyklų 

Meno festivalis. Šiais metais Meno festivalis buvo kitoks – jis tapo festivaliu - konkursu. Vertinimo 

komisija, vadovaujama Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojo J. G. Mincevičiaus, 

atsižvelgdama į kolektyvų balsų kultūrą (daugiabalsiškumą), intonaciją, skambesio darnumą, 

repertuaro parinkimą ir sceninę kultūrą išrinko geriausius meno kolektyvus. Meno festivalio - 

konkurso laureatais tapo: Nemenčinės Gedimino gimnazijos merginų choras (vadovė Miglė 

Matuliauskaitė), Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos jaunučių choras (vadovė Jasia 

Mackevič), Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos mišrus choras (vadovė Alicija Rusecka), 

Zujūnų vidurinės mokyklos choras (vadovė Rita Rutulienė), Avižienių gimnazijos vokalinis 
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ansamblis „Akademija“ (vadovė Elžbieta Karpovič), Kalvelių „Aušros“ gimnazijos muzikos 

studijos folkloro grupė (vadovė Valentina Fedorovič). Dar 22 meno kolektyvai buvo apdovanoti 

Švietimo skyriaus diplomais bei padėkos raštais. 

 Gruodžio mėn. Rudaminos meno mokykloje įvyko Lietuvos vaikų ir moksleivių 

televizijos konkurso „Dainų dainelė“ savivaldybės etapas, kuriame dalyvavo 46 atlikėjai iš Vilniaus 

rajono muzikos, meno ir bendrojo ugdymo mokyklų, ir į zoninį konkurso etapą atrinkta 10 atlikėjų. 

Formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose 2015 m. buvo ugdomi  852 mokiniai: 

Nemenčinės muzikos mokykloje - 154,  Pagirių muzikos mokykloje -124, Rudaminos meno 

mokykloje - 216, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje - 358 mokiniai. 

 Nemenčinės muzikos mokykla organizavo Vilniaus krašto vokalinių ansamblių 

festivalį „Pavasario atspindžiai“ bei respublikinį fortepijoninės muzikos festivalį „Pabaltijo 

sąskambiai“, skirtą Mykolo Kleopo Oginskio metams paminėti. Šios mokyklos solistai, 

instrumentiniai, vokaliniai ansambliai, duetai, tercetai, akordeonų orkestras, pučiamųjų, styginių 

instrumentų ir įvairios sudėties ansambliai dalyvavo daugiau nei 20-yje tarptautinių, respublikinių, 

regioninių konkursų, festivalių, kuriuose buvo pelnyti laureatų bei diplomantų vardai. 

 Pagirių muzikos mokykla organizavo Fortepijoninės muzikos festivalį 

„Šiuolaikiniame muzikos pasaulyje“, Muzikos ir meno mokyklų mokinių solinio dainavimo 

konkursą - festivalį „Pavasario vyturiai“ bei metodinį - praktinį seminarą tema „Muzikos ir žodžio 

sąveika vokalo formavime“.  

 Rudaminos meno mokykla organizavo pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalį 

„Skambantis pavasaris“, styginių instrumentų projektą - koncertą „Ansamblių vakaras“. 2015 m. 

lapkričio mėnesį Rudaminos meno mokykloje vyko Vilniaus apskrities muzikos ir meno mokyklų 

akordeono muzikos festivalis – konkursas „Rudens kaskados“ ir V smuiko muzikos festivalis 

„Šokio ritmu: nuo senovės iki šių dienų“. Be to, mokyklos auklėtiniai dalyvavo tarptautiniame 

Pabaltijo šalių jaunųjų stygininkų orkestro projekte Vokietijoje ir Latvijoje. Dailės klasės mokiniai 

parengė parodą „Spalvų pasaulyje“ Rudaminos kultūros centre, vykdė vaikų ir jaunimo 

socializacijos programą ,,Muzikos takais“. Iš viso Rudaminos meno mokyklos solistai, ansambliai, 

choras, akordeonų orkestras, styginių ir pučiamųjų instrumentų ansambliai 2015 m. dalyvavo 

daugiau negu 20-yje tarptautinių, respublikinių, regioninių konkursų, festivalių, kuriuose pelnė 

laureatų ir diplomantų vardus.  

 Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai 2015 metais 

Tarptautinėse varžybose, kurios vyko Italijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, iškovojo 9 aukso, 

9 sidabro ir 3 bronzos medalius. Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir 

respublikinėse varžybose sporto mokyklos auklėtiniai iškovojo 22 aukso, 12 sidabro ir 19 bronzos 



 - 62 - 

medalių. Septyniolika sporto mokyklos auklėtinių yra pakviesti į Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ar 

jaunių biatlono, slidinėjimo, lengvosios atletikos, šaudymo ir žolės riedulio rinktines.  

Švietimo finansavimas 

 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo įstaigos buvo finansuojamos iš 

tikslinės valstybės dotacijos (mokinio krepšelio), savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos lėšų ir 

kitų šaltinių. 2015 metų švietimui skirtos biudžeto lėšos, Eur: 

Lėšų šaltinis Suma (Eur) 

Mokinio krepšelio lėšos 

Neformaliajam vaikų švietimui skirtos mokinio krepšelio lėšos 

Iš viso mokinio krepšelio lėšos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 220 548 

73.061 

16 293 609 

 

 

Savivaldybės lėšos, skirtos savarankiškoms funkcijoms finansuoti 11 429 815 

0 Savivaldybės lėšos, skirtos investiciniams projektams 1 608 424 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti  616 426 

Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti 896 575 

Iš viso: 30 844 849 

25 lentelė 

Bazinis mokinio krepšelio dydis 2015 metais – 980 eurų.  

Rajono ugdymo įstaigų projektavimo, pastatų renovacijos, statybos-rekonstrukcijos ir 

remonto darbai 2015 m. 

2015 m. švietimo  įstaigų atnaujinimo darbams 

skirtos lėšos Valstybės 

investicinė 

programa; 839898; 

16%

Valstybės 

biudžetas; 

2088803; 42%

"Wspólnota 

Polska" draugija; 

314000; 6%

Savivaldybės 

biudžetas; 

1863528; 36%

 

24 pav. 
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 2015 metais buvo renovuota ir modernizuota ypač daug savivaldybės švietimo įstaigų 

pastatų. Renovuoti Mostiškių, Rukainių vaikų darželiai, Medininkų, Rudausių mokyklos-darželiai, 

juose įrengtas geoterminis šildymas, kuris daugiau nei du kartus sumažino šildymo išlaidas. Baigta 

Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos pastato  renovacija - rekonstrukcija, pastatytas 

sporto salės su valgykla priestatas, atlikti renovacijos modernizavimo darbai Avižienių, Bezdonių 

Julijaus Slovackio, Rukainių gimnazijose, Kyviškių, Mostiškių, Šumsko pagrindinėse mokyklose, 

buvo tęsiami vidaus patalpų remonto darbai Pagirių gimnazijoje. Apšiltintos Mickūnų, Nemėžio šv. 

Rapolo Kalinausko gimnazijos, Vėliučionių pradinio ugdymo skyriaus pastatų sienos, stogas, 

parengtas projektas Mickūnų gimnazijos vidaus patalpoms modernizuoti. 

 Renovuotos ir rekonstruotos Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos, Kyviškių, 

Šumsko pagrindinių mokyklų, Anavilio vaikų darželio, Buivydžių gimnazijos Buivydžių 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus, Nemenčinės muzikos mokyklos katilinės, renovuotos šiluminės 

trasos Buivydžių, Mickūnų gimnazijose, o Čekoniškių pagrindinėje mokykloje naujai įrengtas 

centrinis šildymas. Visos minėtos katilinės kūrenamos biokuru.  

 Taip pat šiais metais baigtas statyti ir pradėjo veikti Sudervės Mariano Zdziechovskio 

pagrindinės mokyklos priestatas trims priešmokyklinėms grupėms, renovuotas - rekonstruotas 

Avižienių vaikų darželio pastatas, pradėta Riešės vaikų darželio pastato rekonstrukcija - renovacija, 

Paberžės ,,Verdenės‘‘ gimnazijos pradinių klasių priestato statyba. 

 Parengti Nemėžio šv Rapolo Kalinausko, Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazijų, 

Buivydiškių, Bezdonių, Marijampolio vaikų darželių, Skaidiškių mokyklos-darželio techniniai 

renovacijos - rekonstrukcijos projektai. 

 Įrengtas Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos stadionas, Rakonių, Riešės šv. 

Faustinos Kovalskos pagrindinių mokyklų, Paberžės šv. Stanislovo Kostkos gimnazijos, Zujūnų 

vidurinės mokyklos sporto aikštynai, šalia ugdymo įstaigų įrengta nemažai vaikų žaidimo aikštelių. 

 Švietimo skyriaus lėšomis įrengtos Valčiūnų vidurinės mokyklos ikimokyklinės 

grupės patalpos, atliktas Dūkštų pagrindinės mokyklos I-o aukšto grindų, durų, elektros instaliacijos 

keitimas, Riešės šv. Faustinos Kovalskos pagrindinėje mokykloje pakeisti langai, atliktas dalinis 

Bezdonių ,,Saulėtekio‘‘ pagrindinės mokyklos stogo remontas, Kalvelių ,,Aušros‘‘, Kalvelių 

Stanislovo Moniuškos, Rudaminos ,,Ryto‘‘ gimnazijose pakeisti laiptų turėklai, Medininkų 

mokykloje-darželyje atliktas sanitarinių mazgų remontas, Valčiūnų vaikų darželyje - lubų remontas, 

Kabiškių mokykloje-darželyje, Veriškių pradinėje mokykloje pakeisti šviestuvai, elektros 

instaliacija, Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijoje atlikti grindų, Rakonių pagrindinėje mokykloje 

laiptinių remontai. 
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 2015 metais į švietimo objektų modernizavimą investuota virš 5 mln. Eur, iš jų virš 2 

mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 0,314 mln. Eur WP lėšos, likusios VIP arba valstybės 

biudžeto lėšos.  

4.5.2 KULTŪRA 

 

 Svarbu išlaikyti bei ugdyti jauno žmogaus poreikį kultūrai, gebėjimą ja didžiuotis ir 

vertinti. Kultūros srityje daug  dėmesio skiriama vietos jaunimui, rūpinamasi jų pomėgių ir 

kūrybinių interesų tenkinimu, skatinamas aktyvumas, domėjimasis paveldu, nukreipiant juos 

tinkama linkme, sudarant sąlygas nemokamai naudotis kultūros centrų inventoriumi, instrumentais 

ir kita technika. 

 Vilniaus rajono savivaldybėje veikia Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinis 

centras su 26 skyriais.  

Aktyvią kultūrinę veiklą vykdo muziejai: Nemenčinės Vilniaus krašto etnografinis muziejus 

ir jo 6 filialai.  Pasinaudojus ES parama buvo rekonstruotas  Maišiagalos Houvalto dvaras, kuriame 

po vienu stogu  įsikūrė tradicinių amatų ir kultūros centrai, biblioteka, darbo biržos filialas bei 

vietinė bendruomenė.  

Vilniaus rajono centrinė biblioteka jungia 43 bibliotekos padalinius, kuriuose galima 

naudotis nemokamomis interneto paslaugomis. 

2015 m. kovo 30 d. Vladislavo Sirokomlės muziejus sulaukė garbingo svečio – dažyti 

Velykinių margučių atvyko prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri kartu su Vilniaus rajono 

savivaldybės mere Marija Rekst ir vietinės bendruomenės vaikais dalyvavo tradicinių margučių 

kūrybos dirbtuvėse bei susipažino su muziejuje rengiamomis edukacinėmis programomis –šiaudinių 

žaislų gamybos, pynimo ir kt. 
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2015 metais vyko ne tik tradiciniai, bet ir nauji renginiai. 2015 metais Nemenčinės 

daugiafunkcinio kultūros centro kolektyvai dalyvavo Lietuvos televizijos projektuose ir 

pramoginėse laidose LRT laidoje „Duokim garo“ ir LNK laidoje „Supermiestas“. Taip pat 

Nemenčinės kultūros centro meno kolektyvai dalyvavo festivalyje „Mrągowo 2015“ Lenkijoje bei  

respublikiniuose festivaliuose Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje. 

Apie Nemenčinėje įvykusį Respublikinį festivalį „Gėla - 2015“ rašė didžiausieji Lietuvoje 

internetiniai portalai. Festivalis įvertintas labai gerai. Tai buvo 2-as festivalis prie Nemenčinės 

ežero. 

Vykdant tarptautinį bendradarbiavimą ir mainų projektus, 60 šokėjų iš Nemenčinės 

dalyvavo 3-juose tarptautiniuose projektuose „Find the Connection“(Erasmus+), kurie vyko 

Lenkijoje. Minėti projektai tapo tęstiniais. Dar viena šokėjų grupė dalyvavo šiame projekte 2016 m. 

sausio mėnesį.  

Nemenčinėje ir NDKC Glitiškių skyriuje ištisus metus vyksta edukaciniai užsiėmimai. Visi 

norintieji gali mokytis dirbti su moliu, piešti, tapyti bei pažinti kitas dailės technikas, o taip pat groti 

gitara. Užsiėmimai yra orientuoti į įvairius įgūdžius turinčius lankytojus. 2015 metais atidarytas 
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naujai rekonstruotas ir renovuotas NDKC Sužionių skyriaus pastatas, kuriame įsikūrė ambulatorija, 

biblioteka ir vietos bendruomenė.  

2015 m. RDKC įgyvendino vieną Kultūros tarybos laimėtą projektą, skirtą etnokultūrinei 

veiklai, bei vieną, skirtą šviesos įrangai įsigyti . 

2015 metais suremontuoti Mickūnų ir Šumsko skyrių pastatai. Čekoniškių skyriuje padaryta 

būtina patalpų rekonstrukcija.  

4.5.3 SPORTAS 

 

 Sportas – vis didesnę reikšmę įgaunantis socialinis ir ekonominis reiškinys. Kūno 

kultūros ir sporto plėtrai didžiausią reikšmę turi pakankama sporto infrastruktūra bei gera jos būklė. 

Siekiant sudaryti sąlygas ir galimybę savivaldybės gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, 

vykdomi sporto bazių priežiūros, statybos, rekonstrukcijos darbai. Skatinamas jaunimo užimtumas, 

vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas, suteikiama galimybė atskleisti savo fizinius gebėjimus.  

 Vilniaus rajone veikia sporto mokykla, kurios lankymas yra nemokamas. Joje 

kultivuojamos įvairios sporto šakos. Per savo veiklą sporto mokykla išugdė ne vieną talentingą 

sportininką, kurie atstovauja sporto mokyklai, Vilniaus rajonui, Lietuvos Respublikai Pasaulio ir 

Europos čempionatuose, Pasaulio ir Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose. Sporto mokykla 

kartu su savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriumi organizuoja spartakiadas, bėgimo 

varžybas, Gedimino slidinėjimo maratoną ir kitas varžybas. 
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Vilniaus rajone įrengti 2 dideli  sporto aikštynai Rudaminoje ir Kalveliuose bei 11 sporto 

aikštelių. 

  Biatlonas (šiuolaikinė žiemos dvikovė)  – daugiausia žiemos metu kultivuojama sporto 

šaka. Vilniaus rajono jaunimas aktyviai užsiima šia sporto šaka. Vilniaus rajono biatlonininkai 

dažnai startuoja biatlono lenktynėse. Atsižvelgiant į tai yra vykdomas biatlono paskirties statybos 

projektas (60 % darbų įvykdyta). Jame numatyta biatlono šaudykla, asfaltuotos slidinėjimo – 

biatlono trasos, naujas administracinis sporto mokyklos pastatas. Vasario 24-25 dienomis, Madonos 

biatlono centre Smecers Sils vyko Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų biatlono čempionatas. 

Varžybas Madonoje jau antrus metus iš eilės organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centras (LMNSC), dėl nepalankių oro sąlygų Lietuvoje. Varžybose labai gerai startavo Vilniaus 

rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai, 

iškovodami 5 aukso ir 3 sidabro medalius. 

Kovo 10 d. Oslo biatlono centre  Holmenkollen stipriausi 

pasaulio biatlonininkai varžėsi individualiose 20 km 

lenktynėse. Varžybų starte stojo 99 sportininkai, tarp kurių 

trys Lietuvos atstovai: Karol Dombrovski iš Nemenčinės 

miesto, Tomas Kaukėnas iš Ignalinos ir Vytautas Strolia 

kilęs iš Anykščių. Labai gerai varžybose pasirodė  Karol 

Dombrovski, užėmęs 52 vietą ir pataikęs į visus 20 

taikinių.  Geri rezultatai džiugino visus.  

Vilniaus rajone rengiami  įvairių sporto šakų varžybos ir 

turnyrai, savivaldybės administracija skatina sportinę 

veiklą, pagal galimybę remia sporto renginius finansiškai. 

Kultūros, sporto ir turizmo skyrius kartu su savivaldybės sporto mokykla ir Nemenčinės miesto 
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seniūnijos organizacija „Maratony Kresowe“ organizavo 

Tarptautinį dviračių maratoną „Wilia-2015“ Nemenčinės 

apylinkėse. Nemenčinėje surengtos Tarptautinės bėgimo 

varžybos miesto gatvėmis. Vilniaus rajone vyko kroso 

pirmenybė, žolės riedulio, stalo teniso, salės futbolo, 

krepšinio pirmenybės.   

Šalia Vilniaus esančiuose Juodšiliuose jau dešimtą kartą 

vyko „Juodšilių pavasario“ varžybos, kurios 

organizuojamos nuo 2005 metų, todėl  2015 metai tai jubiliejinė šventė.  

 Vilniaus rajono Ferdinando Ruščico gimnazijos patalpose atidarytas Rudaminos 

bendruomenės laisvalaikio ir sporto mėgėjų klubas. Klubas yra vienas didžiausių Vilniaus rajone ir 

užima virš 200 kv. m. ploto. Sporto inventorius suvežtas iš įvairiausių pasaulio šalių – Amerikos, 

Japonijos, Lietuvos, Vokietijos. Klubas įrengtas apmąstytai ir  ekonomiškai, kadangi vienu metu 

vienoje iš dviejų salių gali sportuoti 30 žmonių. Sporto klubo treneriai visus norinčius sportuoti 

kviečia prisijungti.  

    

4.5.4 TURIZMAS 

 

Vilniaus rajonas, vadovaujantis paskutiniais apgyvendinimo įstaigų statistiniais 

duomenimis, patenka į prioritetinių turizmo plėtros regionų dešimtuką, užimdamas respublikoje 

dešimtąją vietą. Konkurencinėse pozicijose Vilniaus rajonui yra Anykščių ir Klaipėdos rajonų 

savivaldybės (11 ir 12 pozicijos).  

Pagrindinių turizmo informacijos teikėjų Vilniaus rajone yra turizmo informacijos centras 

(toliau – TIC) įsikūręs Vladislavo Sirokomlės muziejuje, Bareikiškių kaime. Nagrinėjant 

apsilankiusių turistų 2012 - 2015 m. duomenis, stebima visų lankytojų grupių augimo tendencija. 

Tačiau, skirtingai negu apgyvendinimo įstaigų duomenimis, TIC didžiąją dalį lankytojų sudaro 

vietiniai Lietuvos gyventojai. 
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25 pav. 

 

26 pav. 

TIC duomenimis, nagrinėjant ketvirtinius turizmo srautus, nestebima ryški sezoniškumo 

įtaka turistų lankomumui. Tai rodo, kad Vilniaus rajone turizmo ištekliai pakankamai gerai 

išnaudojami šaltuoju sezono metu. Viešinant Vilniaus rajono turizmo išteklus rajono vietovių 

istorinę raidą, papročius bei turistinius išteklius savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuoti 

informaciniai leidiniai ir pažintinis filmas, kuris buvo transliuotas  Lietuvos ryto televizijoje laidoje 

"Gyvenu čia". Turizmo informacijos centras dalyvavo tarptautinėje turizmo mugėje „Adventur – 

2015“, bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis rengė turistinių išteklių fotoparodas, 

suorganizavo konferenciją ,,Pažinkime savo kraštą”, kuriuos metu aptarta kaip pritraukti daugiau 
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turistų į rajoną, kaip suplanuoti kelionę ir ją organizuoti bei pristatytos aktyvios pramogos, kurias 

siūlo privatus verslas. 

Siekiant objektyviai įvertinti realius turistų srautus Vilniaus rajone pagal atvykstamojo 

turizmo rinkas problema kyla gretinant TIC lankytojų statistiką su apgyvendinimo įstaigų 

duomenimis. Apgyvendinimo įstaigos nefiksuoja vienadienių turistų srautų, o TIC nerodo turistų 

srautų visumos, o išskiria tik tą dalį, kuri kreipiasi į TIC dėl informacijos suteikimo. Plėtojantis 

informacijos pasiekiamumui interneto technologijomis TIC svarba kaip duomenų teikėjo apie 

lankomumą silpsta. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad reikia plėtoti informacines technologijas 

Vilniaus rajono turizmo paslaugoms ir produktams viešinti.   

 

4.6. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA 

4.6.1 SVEIKATOS APSAUGA 

 

 Rajono gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas organizuoja ir teikia 2 

viešosios ir 4 privačios įstaigos: 

1. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika, kurios sudėtyje yra Psichikos sveikatos centras ir 

Pirminės sveikatos priežiūros centras: 2 šeimos medicinos, Odontologijos, GMP skyrius, 12 

ambulatorijų, 4 bendrosios praktikos gydytojo kabinetai, 4 medicinos punktai, 3 palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligoninės; 

2. VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, kurios sudėtyje yra pirminės sveikatos 

priežiūros gydytojų kabinetai, 2 bendrosios praktikos gydytojo kabinetai, 4 medicinos punktai 

ir viena palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė; 

3. AB Pagirių šiltnamiai; 

4. UAB Riešės šeimos klinika; 

5. V. Staliulionienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas; 

6. UAB InMedica; 

Siekdamos užtikrinti ankstyvą ligų diagnostiką ir profilaktiką, turint tikslą sumažinti 

sergamumą ir mirtingumą rajone, asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė šešias 

profilaktikos programas. Joms vykdyti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

gauta 276,2 tūkst. eurų. Siekiant suaktyvinti gyventojų dalyvavimą profilaktinėse programose, 

tikslinėms grupėms siunčiami trumpieji pranešimai – kvietimai atvykti pas šeimos gydytoją. 

Pirminio lygio paslaugas teikiančio personalo veiklos rezultatus, vykdant intensyvią pacientų 

sveikatos priežiūrą ir profilaktiką, rodo gerų darbo rezultatų rodikliai. 2015 m. įstaigų pasiekti 

gerų rezultatų rodikliai geresni nei 2014 metais. Geresni rodikliai nei valstybės vidurkis: 

mirtingumas dėl savižudybių; asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų 
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darbe; mirtingumas dėl transporto įvykių; mirtingumas dėl kraujotakos sistemos ligų; 

mirtingumas nuo piktybinių navikų ir kt. 

Taip pat sėkmingai buvo vykdomos visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos, kurioms Savivaldybė skyrė 30,18 tūkst. eurų. 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuras vykdė sveikatos priežiūrą mokyklose ir atliko 

visuomenės sveikatos būklės stebėseną. Šiam tikslui panaudota (valstybės deleguotai funkcijai) 

360,65 tūkst. eurų.  

Siekiant praplėsti pacientų ištyrimo galimybes, pagerinti teikiamų paslaugų kokybę 

bei darbuotojų darbo sąlygas, buvo vykdoma eilė projektų. Baigta vykdyti „Slaugos namuose ir 

paliatyviosios pagalbos elektroninė paslauga“ viešosiose įstaigose, jai skirta 111 tūkst. eurų, 

projektas buvo finansuojamas iš ES fondų. 

VšĮ Vilniaus rajono centrinėje poliklinikoje užbaigtas projektas „Radiologinių 

paslaugų plėtra ir modernizavimas“, finansuotos valstybės investicijų programos, Savivaldybės 

ir įstaigos lėšomis – 0,46 mln. eurų, iš jų 28,96 tūkst. Eur skyrė savivaldybė. Centrinėje 

poliklinikoje įgyvendintas sterilizacinės atnaujinimo projektas, kurio bendra vertė – 67,0 tūkst. 

eurų, finansuotos valstybės investicijų programos, Savivaldybės (7,2 tūkst. Eur) ir įstaigos 

lėšomis. 

2015 m. rekonstruotame Sužionių bendruomenės namų pastate įrengtas Sužionių 

bendrosios praktikos gydytojų kabinetas, visiškai atnaujinta medicininė įranga ir baldai.  

Galima džiaugtis, kad savivaldybės lėšomis atnaujintos ir modernizuotos visos 

medicininės įstaigos, teikiančios paslaugos rajono gyventojams. 

Atvykstančių pacientų patogumui savivaldybės lėšomis rekonstruota VšĮ Vilniaus 

rajono centrinės poliklinikos automobilių stovėjimo aikštelė, įrengiant vietas neįgaliesiems. 

Siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą ir sumažinti eiles, pacientams, 

užsiregistravusiems gydytojų specialistų konsultacijoms, siunčiami trumpi pranešimai apie 

vizito laiką. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikė paslaugas didesnėmis apimtimis negu 

buvo numatyta sutartyse su Vilniaus teritorine ligonių kasa. Buvo suteikta virš sutartinių 

specializuotų ir Psichikos dienos stacionaro paslaugų už 127 tūkst. eurų. 

Greitosios medicininės pagalbos paslaugas teikia 6 brigados, išdėstytos rajono 

teritorijoje, siekiant užtikrinti operatyvumą. Padidėjo bendras iškvietimų skaičius traumų ir 

ūmių susirgimų sąskaita.  

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sėkmingai įgyvendino patvirtintus Savivaldybės 

taryboje įstaigų veiklos vertinimo rodiklius, finansiniai metai buvo sėkmingi. 

Siekiant išvengti medicinos personalo trūkumo ateityje, Savivaldybės remiamos 

studentų-rezidentų 2 studijų programos: šeimos gydytojo ir gydytojo kardiologo. 
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Įstaigų darbuotojams sudarytos visos sąlygos profesinei kvalifikacijai kelti. 

Kompiuterizuotos gydytojų ir slaugytojų darbo vietos. 

Ataskaitiniais metais stebima bendro sergamumo mažėjimo tendencija.  

Artimiausi rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų tikslai – aktyviai dalyvauti 

vykdant SAM 2014-2023 m. patvirtintas programas siekiant pagerinti sveiko gyvenimo 

trukmę, mažinti sveikatos netolygumus tarp miesto ir kaimo, užtikrinti sveiką senėjimą. 

4.6.2 SOCIALINĖ RŪPYBA 

 

Atsižvelgiant į vis didėjantį socialinių paslaugų poreikį rajone, socialinėms problemoms 

kokybiškai spręsti skiriama vis daugiau lėšų, socialinį darbą dirba vis daugiau specialistų, 

steigiamos naujos socialinių paslaugų įstaigos.  

 2015 m. buvo įsteigtas Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras. Centro pastatuose 

(atskiruose nameliuose) bus įkurtos 6 šeimynos, kiekvienoje šeimynoje gyvens iki 8 tėvų globos 

netekusių vaikų. Butų kambariai yra dviviečiai, patogūs ir jaukūs, kiekvienos šeimynos vaikai turės 

atskirą virtuvę, poilsio kambarius, sanitarines patalpas. Labai svarbu tai, kad šiems vaikams bus 

sukurta šeimai artima aplinka, bus išsaugoti biologiniai ryšiai su vaikui artimais žmonėmis, jiems 

bus užtikrinta saugi aplinka, vaikams bus formuojami visi savarankiško gyvenimo įgūdžiai: 

doriniai, šeimyniniai, darbiniai, socialiniai, meniniai, sveikos gyvensenos, higienos.  

 Siekiant vaikų bendruomeniškumo, centro administracinio pastato sale, vaikų žaidimų 

aikštele, sporto aikštele galės naudotis ne tik centre gyvenantys vaikai, bet ir visa Geisiškių bei kitos 

bendruomenės. Tokiu būdu be tėvų globos likę vaikai nebus izoliuoti ir užmegs ryšius su vietos 

bendruomene. 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centre taip pat bus teikiamos kompleksinės 

paslaugos šeimoms: konsultavimas, švietėjiška veikla, psichosocialinė pagalba, pagalba krizių 

atveju, pozityvios tėvystės mokymai, atstovavimas įvairiose institucijose bei kitos socialinės 

paslaugos. 

Socialinių paslaugų įstaigos rajone paskirstytos tolygiai, savo veiklą organizuoja pagal 

gyventojų poreikį socialinėms paslaugoms, teikia įvairias socialines paslaugas. 

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro  veiklai organizuoti 2015 metais 

Savivaldybė panaudojo 99 345 Eur savivaldybės biudžeto ir 34 637 Eur specialiosios tikslinės 

dotacijos lėšų.  

2015 metais Centre 109 neįgaliesiems buvo teikiamos socialinės priežiūros bei dienos 

socialinės globos paslaugos. Centrą lankė 47 negalią turintys asmenys, su jais dirbo 12 darbuotojų, 

iš jų - 3 socialiniai darbuotojai.  
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Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centro vykdoma veikla yra lanksti, parengta pagal 

lankytojų galimybes, nukreipta į jų tobulėjimą arba esamų įgūdžių lavinimą bei palaikymą. 

Nustačius socialinės globos poreikį vienišiems senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims buvo 

teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos Paberžės socialinės globos 

namuose.  Socialinės  globos  paslaugos  suteiktos  49  rajono  gyventojams. Tam tikslui panaudota 

65 193 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 53 978 Eur – iš specialiosios tikslinės dotacijos 

asmenims su sunkia negalia lėšų.  

Paberžės socialinės globos namuose socialinės globos paslaugos teikiamos gyventojams, 

kurie yra vieniši, arba artimieji neturi galimybės jų prižiūrėti. Didžioji dalis gyventojų yra vyresnio 

amžiaus, tai žmonės negalintys savarankiškai savimi pasirūpinti, kiti turi sunkią fizinę negalią, kuri 

taip pat neleidžia savarankiškai gyventi. 

Juodšilių seniūnijos bendruomenės centre rajono gyventojams teikiamos bendrosios 

socialinės paslaugos ir socialinė priežiūra vienišiems pagyvenusiems, neįgaliems asmenims ir jų 

šeimoms. Bendruomenės centro tikslas - spręsti gyventojų socialines problemas, padėti nugalėti 

vienatvės, senatvės ar netekties sukeltus padarinius. Per 2015 metus socialinių paslaugų centre 

bendrąsias socialines paslaugas gavo apie 100 asmenų. 

Prie bendruomenės centro įsikūrusiuose  Juodšilių seniūnijos savarankiško gyvenimo 

namuose „Po vienu stogu“ 2015 metais gyveno 15 rajono gyventojų, kuriems pagal individualius 

poreikius buvo ugdomi savarankiško gyvenimo įgūdžiai. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai 

aktyviai dalyvavo ir Bendruomenės centro veikloje. 2015 metais šioms dviems įstaigoms išlaikyti 

panaudota 109 115 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Dirbo 13 darbuotojų, iš jų - 4 socialiniai 

darbuotojai. 

Šeimos ir vaiko krizių centre 2015 metais gyveno ir trumpalaikę socialinę globą gavo 27 

be tėvų globos likę vaikai, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa. Intensyvios krizių įveikimo 

pagalbos bei intensyvaus darbo su šių vaikų tėvais dėka, 14 vaikų grįžo į biologines šeimas.  

18 asmenims, t.y. nepilnametėms motinoms su vaikais, smurtą patyrusiems šeimos nariams 

suteiktas laikinas apnakvindinimas bei socialinės priežiūros paslaugos.  

Šeimos ir vaiko krizių centre veikia vaikų dienos centras. 15 vaikų buvo teiktos priežiūros 

paslaugos dienos metu.  

Šeimos ir vaiko krizių centro veiklai užtikrinti panaudota 130 000 Eur iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų, 2 412 Eur - iš specialiosios tikslinės dotacijos asmenims su sunkia negalia lėšų. Dirbo 

21 darbuotojas, iš jų - 3 socialiniai darbuotojai. 

2015 metais ne Savivaldybės pavaldume esančiuose vaikų globos namuose buvo 

apgyvendinta 17 vaikų. Iš viso socialinės globos namuose gyveno 110 Vilniaus rajono vaikų.  
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Vilniaus rajone registruota viena Šv. Martyno šeimyna, kuri globoja likusius be tėvų 

globos vaikus iki 18 metų, iš jų 5 Vilniaus rajono vaikai. 

 

Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas iš  savivaldybės biudžeto lėšų 

 

 2012 m. 

(tūkst. Eur) 

2013 m. 

(tūkst. Eur) 

2014 m. 

(tūkst. Eur) 

2015 m.  

(tūkst. Eur) 

Paberžės socialinės globos namai 68,06 68,76 80,95 65,19  

Nemenčinės neįgaliųjų dienos 

užimtumo centras 

92,97 89,20 96,44 99,35  

Kalvelių šeimos ir vaiko krizių 

centras 

122,02 132,5 139,02 130,00  

Juodšilių seniūnijos 

bendruomenės socialinių paslaugų 

centras 

112,08 101,57 107,16 109,12  

Iš viso: 395,13 

 

392,03 

 

423,57 

 

403,65  

26 lentelė 

Pagalbą vienišiems senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams jų namuose  teikė 

lankomosios priežiūros darbuotojai. Pagalbos namuose paslaugas gavo 74 asmenys,  tam tikslui 

panaudota 75 520 Eur Savivaldybės lėšų. 

Organizuojamos buvo nemokamos transporto paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus 

asmenims.  Jie buvo vežami į sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitas institucijas. Šia paslauga 

pasinaudojo apie 550 neįgaliųjų, panaudota 31 159,6 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.  

Siekiant nors iš dalies suteikti neįgaliesiems savarankiškumą, buvo sprendžiamos 

neįgaliųjų aplinkos ir būsto pritaikymo problemos. 2015 metais būstas (aplinka) pritaikyta 5 

neįgaliesiems, panaudota  6 134,39 Eur iš Savivaldybės biudžeto ir 13 357,86 Eur - iš valstybės 

biudžeto lėšų. 

Įgyvendinant gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis programą, techninės 

pagalbos priemonėmis aprūpinti 296 asmenys, išduoti 335 vienetai techninės pagalbos priemonių 

(įvairių tipų vežimėlių, automatiškai reguliuojamų lovų, čiužinių nuo pragulų, naktinių kėdučių, 

vaikštynių ir kt.), kurios nemokamai pristatytos neįgaliesiems į namus.  

Savivaldybė, skatindama, kad likę be tėvų globos vaikai būtų auginami šeimose, o ne 

institucijose, 2015 m. visoms šeimoms, teisės aktų nustatyta tvarka globojančioms likusius be tėvų 

globos vaikus iki 18 m., mokėjo pagalbos pinigus. Pagalbos pinigai buvo mokami ir šeimoms ar 

asmenims, kuriems savivaldybė suteikti socialines paslaugas neturėjo galimybių. Pagalbos pinigams 

mokėti iš Savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 66 588,2 Eur.   
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Bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, 11221 nepasiturintis 

asmuo buvo aprūpintas parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiais skurstantiems 

asmenims. Išdalyta 287 tonų maisto produktų, šiai paramai panaudota 6 060 Eur. 

Per projektus remiamos 8 nevyriausybinės organizacijos Vilniaus rajono neįgaliesiems 

teikė neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, 

asmeninio asistento pagalbos, užimtumo įvairiuose amatų būreliuose, meninių bei kitų gebėjimų 

(lavinimo meno, kultūros, sporto) paslaugas. 

Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 

projektus, iš Savivaldybės biudžeto lėšų panaudota 13 812 Eur  ir  121 688 Eur - iš valstybės 

biudžeto lėšų. Šia paslauga pasinaudojo 296 neįgalūs rajono gyventojai ir jų šeimos nariai. 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinės pašalpos teikimas buvo perduotas Savivaldybėms kaip 

savarankiškoji funkcija, kuri finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Siekdama piniginės 

socialinės paramos teikimo  skaidrumo ir veiksmingumo Savivaldybė ne tik organizavo piniginės 

socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą, bet ir atliko išsamią individualių atvejų analizę, paramos 

gavėjų stebėseną, jų lankymą namuose, buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimų aktų surašymą ir 

pan. Kiekvienoje seniūnijoje sudarytos ir veikia Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos, 

kuriose svarstomos probleminės piniginės socialinės paramos teikimo asmenims situacijos. Vienas 

pagrindinių socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių 

gaunamos pajamos yra nepakankamos.  

 

Duomenys apie 2012-2015 metais socialinės pašalpos gavėjus ir jiems išmokėtas lėšas. 

 

Metai Asmenų 

(Vidutiniškai per mėn.) 

Panaudota lėšų (tūkst. Eur) 

2012 8770 7 228,37 

2013 6999 5 730,36 

2014 5249 4 173,45 

2015 4270 3 159,0 

27 lentelė 

 Pašalpos gavėjų skaičiaus dalis nuo gyventojų skaičiaus Vilniaus rajone sudaro 4,14 

proc., o vidutiniškai Lietuvoje 4,2 proc. 

 

Šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims, atsidūrusiems ypač sunkioje materialinėje 

padėtyje dėl sunkios ligos, neįgalumo, nelaimės šeimoje, kt. ir gaunantiems mažas pajamas, 

skiriamos vienkartinės pašalpos. 2015 m. išnagrinėjus gyventojų prašymus ir įvertinus 

materialines sąlygas, vienkartinės pašalpos skirtos 711 šeimų (asmenų), panaudota 29 158 Eur.  

Šeimoms, auginančioms vaikus, teikiama Išmokų vaikams įstatymu nustatyta parama. Ši 

parama skiriama iš valstybės biudžeto lėšų.  
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Išmokų šeimoms ir vaikams 4 metų dinamika. 
 

                                Išmokos 

pavadinimas 

2012 m. 

išmokėta 

(tūkst. 

Eur) 

2013 m. 

išmokėta 

(tūkst. 

Eur) 

2014 m. 

išmokėta  

(tūkst. Eur) 

2015 m. 

išmokėta 

(tūkst. 

Eur) 

1. Vienkartinė išmoka 

vaikui gimus 

493,69 479,18 453,08 510,2 

2. Išmoka vaikui 870,51 799,81 718,58 632,6 

3. Globos (rūpybos) 

išmoka 

537,82 501,88 448,22 410,6 

4. Išmoka įsikurti 

(našlaičiams) 

99,08 73,59 97,28 38,1 

5. Vienkartinė išmoka 

nėščiai moteriai 

15,63 12,42 11,3 11,2 

 Iš viso: 2016,73 1866,88 1728,456 1602,7 

28 lentelė 

Savivaldybė vykdo valstybinių šalpos išmokų (šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, 

šalpos kompensacijos, slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir kt.) 

skyrimą ir mokėjimą. Šalpos išmokos mokamos asmenims, kurie negalios, senatvės ar maitintojo 

netekimo atveju neįgijo teisės gauti išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų arba 

kitais atvejais, nustatytais Valstybinių šalpos išmokų įstatymu. Iš viso skiriamos ir mokamos 48 

rūšių šalpos išmokos.  

2012-2015 m. šalpos išmokoms panaudotos lėšos 

Metai Panaudota lėšų (tūkst. Eur) 

2012  6045,12  

2013 6167,26  

2014 6595,49  

2015 7523,05  
29 lentelė 

2015 m. šalpos išmokas vidutiniškai kas mėnesį gavo 4200 asmenų, 2014 m. – 4088 

asmenys. Palyginti su 2014 metais, 2015 metais šalpos išmokų gavėjų padaugėjo 112 bei žymiai 

padidėjo šalpos išmokoms panaudotų lėšų dydis.  

           2015 m. pabaigoje Savivaldybės būsto fondą sudarė 466 būstai, iš jų socialinio būsto 

nuomos sąlygomis buvo nuomojami 67 būstai. Savivaldybėje kasmet sudaromi Vilniaus rajono 

gyventojų, pageidaujančių gauti socialinį būstą, sąrašai. 2015 m. pabaigoje socialinio būsto laukė 

311 šeimų (asmenys), įrašytų į Vilniaus rajono gyventojų, laukiančių išsinuomoti socialinį būstą, 

sąrašą. 

          2015 m. socialiniu būstu buvo aprūpinta 12 -a šeimų arba asmenų be šeimos (2014 m. – 7 

šeimos), dar 6-ioms šeimoms buvo pagerintos gyvenamosios sąlygos: 2 šeimos buvo perkeltos iš 
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avarinių ar netinkamų gyventi patalpų, 4-ioms šeimoms skirtas papildomas plotas greta jų 

nuomojamų (arba nuosavų) patalpų.  

 

4.6.3 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA 

 

 Savivaldybės tikslas užtikrinti bendros vaiko teisių apsaugos sistemos funkcionavimą 

ir vaiko teisių apsaugos priemonių įgyvendinimą, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko teisę į šeimą ir 

jo geriausius interesus 

 Rajone yra įsteigtas Šeimos ir vaiko krizių centras, kuriame yra galimybė 

apgyvendinti vaikus iš socialinės rizikos šeimų ir intensyviai dirbti socialinį darbą su paimto vaiko 

šeima. Minėtas  centras pasitarnauja kaip prevencinė priemonė  darbe su socialinės rizikos 

šeimomis. Centre veikia 3 padaliniai.1-ajame  padalinyje teikiamos laikinosios globos paslaugos, 2-

ajame – laikinas  apnakvindinimas, 3-iajame padalinyje veikia  Vaikų dienos centras. Per 2015 

metus  laikinas apnakvindinimas  ir įvairios socialinės paslaugos  buvo suteiktos 18 žmonių iš jų 16 

vaikų (1 vaikui, turinčiam elgesio problemų) bei 2 motinoms. 3 vaikam nustatyta laikinoji globa. 

Visi vaikai, kurie buvo laikinai apnakvindinti, sugrąžinti į biologines šeimas, pasiteisinus darbui su 

socialinės rizikos šeimomis. Su 3 vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa, šeimomis socialinis 

darbas tęsiamas. 

 2015 m. buvo įvaikinta 13 vaikų. Iš jų 9 įvaikinti užsienio piliečių šeimose, 4 - 

Lietuvos Respublikos piliečių šeimose. 

 Vilniaus rajono savivaldybė, dirbdama su problematiškais vaikais bei jų šeimomis,  

bendradarbiauja su policija ir rajono mokyklomis, kuriose dirba socialiniai pedagogai, yra 

sutelkiamos nevyriausybinių institucijų, kaip VšĮ ,,Vaiko raidos centras”, VšĮ ,,Paramos vaikams 

centras”, VšĮ ,,Vaikų ir paauglių socialinis centras” bei  BĮ Vilniaus r. Šeimos ir vaiko krizių centro, 

pajėgos, sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Ypač didelę pagalbą jaučiame iš  Vilniaus r. 

centrinės poliklinikos  Psichikos  sveikatos centro. Savivaldybė vykdo Vaiko vidutinės ir 

minimalios priežiūros įstatymą. 2015 m.  16 vaikų buvo  nustatyta minimali priežiūra ir 8 vaikams  

paskirta vidutinė priežiūra.  

Vilniaus rajono savivaldybė kaip ir  2014 m. įsijungė  į respublikinę  Kalėdinių vaikų 

svajonių išsipildymo akciją. Buvo surinktos 442 vaikų svajonės, kurios buvo išpildytos visos 

bendruomenės dėka.  

Viena iš svarbiausių Savivaldybės funkcijų yra  susijusi  su sprendimų priėmimu  dėl 

globos (rūpybos) nustatymo likusiam be globos vaikui. Nustatant  vaikui globą (rūpybą), 

prioritetinis dėmesys skiriamas globai šeimoje, šeimynoje. Vaikams, kuriems nustatyta globa 

institucijoje iš viso yra 110; vaikams, kuriems nustatyta globa šeimoje iš viso yra 186. Per metus į 
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institucijas buvo nukreipta 16 vaikų, likusių be tėvų globos, kuriems nustatyta  globa (rūpyba), o 

globa  šeimoje nustatyta   per  metus 28 vaikams. Savivaldybė skatindama vaikų globą (rūpybą) 

šeimoje bei vykdydama perėjimo iš institucinės globos  į globą (rūpybą)  šeimoje, šeimynoje 

uždavinius, teikia pagalbos pinigus  globojamiems vaikams šeimoje, šeimynoje. Jeigu vaikas yra 

globojamas  šeimoje su kuriuo asmenys turi giminystės ryšius, Savivaldybė moka už kiekvieną 

vaiką  po 1 BSI (bazinę socialinę išmoką), jeigu globojamas vaikas neturi giminystės ryšių su 

globėju, Savivaldybė už kiekvieną vaiką moka  pagalbos pinigus po 2 BSI. 
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 BAIGIAMASIS ŽODIS 
 

 Vilniaus rajono vystymosi ir gerų rezultatų sėkmė yra čia gyvenantys ir dirbantys 

žmonės. Visais laikais svarbiausia bendruomenėje buvo abipusė pagarba, supratimas bei 

sąžiningumas.  

 Tikėti vienas kitu, o ne žlugdyti, paremti darbuose, o ne smerkti, pasidžiaugti drauge 

dėl  įgyvendintų projektų rezultatų, o ne ieškoti trūkumų, teikti idėjas, o ne kritikuoti kitus už 

iniciatyvas - to aš linkiu kiekvienam iš mūsų, juk mus vienija bendras tikslas - Vilniaus rajono 

gerovė.  

  Esame nemažai pasiekę, todėl norėčiau tęsti pradėtus darbus, kurių yra labai daug, ir 

dirbti visiems  kartu atsakingai, nuosekliai siekiant užsibrėžto tikslo ir rezultatų. Dirbkime kasdien 

taip, kad galėtume didžiuotis savo darbo rezultatais ateityje. Tikiu, kad kiekvieno sąžiningas indėlis 

ir tolerancija  prisidės prie rajono plėtros. 

 Mūsų tikslas - išgirsti žmonių lūkesčius ir padėti juos realizuoti. Sieksime plėsti 

ikimokyklinių įstaigų tinklą, išlaikyti kaimo mokyklas, tobulinti teikiamų socialinių paslaugų 

kokybę, gerinti inžinerinę infrastruktūrą, komunalinių paslaugų sistemą, interesantų aptarnavimo 

kokybę. Stengsimės sukurti kuo daugiau naujų darbo vietų, bendradarbiaujant su verslo atstovais, 

bet ir kuriant atitinkamą inžinerinę infrastruktūrą verslui plėstis. Skirsime ypatinga dėmesį socialiai 

nuskriaustiesiems rajono gyventojams. 

         Dėkoju visiems rajono gyventojams, Savivaldybės tarybos nariams, 

administracijos darbuotojams, įstaigų darbuotojams, kurie yra neabejingi tam, kas mus supa, bei 

savo darbu ir pasiūlymais prisideda prie Vilniaus rajono ateities. 

 

 

 


