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Brangūs Vilniaus rajono gyventojai,  

 
 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu bei mūsų Savivaldybės tarybos reglamento 

nuostatomis, teikiu 2018 m. mero ir administracijos 

veiklos ataskaitą. Sukako ketveri metai, kai 

tiesioginiuose merų rinkimuose išreiškėte pasitikėjimą 

manimi, o tai įpareigoja tęsti pradėtus darbus, siekti 

kryptingos rajono veiklos ir atstovauti gyventojų 

interesams.  

Džiaugiuosi, kad kartu su bendruomene, Tarybos nariais 

ir visa komanda pavyko nuveikti daug svarbių darbų ir 

duoti pradžią kitiems rajono projektams.  

Kartu su komanda visada pasisakėme už darbus, kuriuos 

gali pajausti kiekvienas rajono gyventojas, todėl ir toliau 

sėkmingai pritraukėme Europos paramą ir įgyvendinome 

projektus, dėl sausros nukentėjusius ūkininkus atleidome 

nuo žemės mokesčio, tęsėme kelių asfaltavimo, švietimo 

paslaugų kokybės gerinimo ir kitus darbus. 

2018-ieji dar kartą įrodė, kad Vilniaus rajono 

savivaldybė dėl savo darbo puikiai vertinama ir išorės 

ekspertų. Lietuvos laisvosios rinkos instituto 

paskelbtame savivaldybių indekse Vilniaus rajonas tarp 

54 mažųjų savivaldybių antrus metus iš eilės užėmė rekordiškai aukštą 6-8 vietą. 

 Kiekvieni metai atneša naujų iššūkių - tikrai žinome bendruomenės žmonių problemas 

ir poreikius, dirbame tam, kad gyventojai pajustų naudą. Žinoma, turime kur padirbėti kalbant apie 

kelius, daugiabučių namų renovaciją, ikimokyklinių grupių steigimą, kaimiškųjų teritorijų 

gyvenamosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimą. Iššūkių yra, tačiau konstruktyviai dirbant jie 

įgyvendinami.  

 Dėkoju verslininkams ir investuotojams už sukurtas darbo vietas. Savivaldybės tarybos 

nariams, administracijos komandai, seniūnams, įstaigų specialistams, miesto ir seniūnijų 

gyventojams už supratimą, geranorišką bendradarbiavimą, kartu nuveiktus ir ateityje suplanuotus 

darbus.  

Kviečiu visus ir toliau kurti Vilniaus rajono gerovę! 

 

Vilniaus rajono savivaldybės merė 

Marija Rekst 
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1. MERO VEIKLA IR VIEŠIEJI RYŠIAI 

 

 Neabejotinai didžiausias Vilniaus rajono turtas – pilietiški, aktyvūs, mylintys savo 

kraštą, puoselėjantys bei branginantys savo tradicijas, kiekvieną dieną dirbantys savo krašto labui 

žmonės. Džiaugiuosi, kad siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią Savivaldos veiklą, kurioje stiprūs 

ir svarbūs jaučiasi visi Savivaldybės gyventojai, 2018 metais pavyko išlaikyti pasitikėjimu ir 

atvirumu grįstą dialogą su visuomene.  

 Apie svarbiausias naujienas, aktualius ir gyventojams reikšmingus sprendimus bei 

įvykius informacija buvo teikiama Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt, socialiniame 

tinkle Facebook bei vietinėje ir respublikinėje spaudoje. 

  

Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

 Vilniaus rajonas – daugiatautis bei daugiakultūris kraštas. Čia savo gyvenimą kuria 

įvairių tautybių gyventojai, todėl Savivaldybei yra labai svarbu palaikyti tautos kultūrinį identitetą 

bei vystyti tarptautinį bendradarbiavimą. 

 

2018 metai Vilniaus rajone pasižymėjo 

ypatingu įvykiu - Lenkijos Prezidentas 

Andrzej Duda minėdamas dviejų šalių 

šimtmetį, pirmojo savo oficialaus vizito 

mūsų šalyje metu pirmiausia susitiko su 

Lietuvos lenkais. Susitikimo metu Andrzej 

Duda įteikė valstybinius apdovanojimus 

aktyviems Lietuvos lenkų bendruomenės 

atstovams. Lenkijos Respublikos ordino 

„Už nuopelnus“ Karininko kryžiumi buvo 

apdovanota ir Vilniaus rajono savivaldybės 

merė Marija Rekst.  

 

Siekiant įamžinti istorinę buvusiojo 

Lenkijos Respublikos Prezidento Lecho 

Kačynskio asmenybę, Lenkijos 

Respublikos ir Lietuvos Respublikos 

šimtmetį ir draugystę, atidengta atminimo 

lenta ir Maišiagalos Houvalto dvaro rūmų 

aikštei suteiktas Prezidento Lecho 

Kačynskio vardas.  

 

Taip pat 2018 metais Vilniaus rajono 

savivaldybės, seniūnijų, švietimo ir 

kultūros įstaigų atstovai aktyviai atstovavo 

bei reprezentavo Vilniaus rajoną užsienyje. 

Džiaugiamės, kad ir 2018 metais Vilniaus 

rajono savivaldybės delegacija, Lenkijos 

Prezidento kvietimu, turėjo garbę dalyvauti 

kasmetinėje Prezidento Derliaus šventėje 

Spala mieste, Lenkijoje. Vilniaus rajono 

savivaldybė pasižymi vienu didžiausiu 

tarptautinio bendradarbiavimo partnerių 

skaičiumi, todėl 2018-ieji buvo puiki proga

Atminimo lentos atidengimas Maišiagaloje. 

Lenkijos Prezidentas apdovanoja M.Rekst. 

Marija Rekst Prezidento Derliaus šventėje 
Lenkijoje. 
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įvertinti pastarąjį dvidešimtmetį plėtojamus ryšius ir jų svarbą ne tik Savivaldybei, bet svarbiausia – 

Vilniaus rajono bendruomenei. 

 Vilniaus rajono savivaldybė bei seniūnijos aktyviai bendradarbiauja su Lenkijos (34), 

Baltarusijos (2), Ukrainos (1), Vokietijos (1) miestais-partneriais (1 pav.). Džiaugiamės, kad bendrų 

siekių ir iniciatyvų dėka per daugelį bendradarbiavimo metų pavyko realizuoti nemažai kultūrinių, 

jaunimo užimtumo bei infrastruktūros projektų, prisidėti prie organizuojamų stovyklų bei mainų 

projektų mokyklų bendruomenėms, pasisemti patirties, keistis naudinga informacija ekonomikos, 

socialinės ir aplinkosaugos bei kitais svarbiais klausimais.  

 
Vilniaus rajono savivaldybės bei seniūnijų bendradarbiavimo partneriai 

 
1 pav. VRSA duomenys 

 

2018 metais Savivaldybė bei seniūnijos 

pasirašė bendradarbiavimo sutartis su 

Branevo apskritimi, Nowa Wieś Wielka 

valsčiumi bei Švietimo kuratoriumi Žešuvo 

mieste. Su Branevo apskritimi 

bendradarbiavimą švietimo ir kultūros 

srityje vystys Sužionių seniūnija. 

Užmegztos partnerystės dėka bus sudaryta 

galimybė bendruomenėms palaikyti ryšius 

bei prisidėti prie šiuose regionuose 

veikiančių įmonių plėtros. Už 

bendradarbiavimą su Nowa Wieś Wielka 

valsčiumi atsakinga Rukainių seniūnija 

įsipareigojo numatyti pagrindines veiklas 

švietimo, aplinkos apsaugos bei kultūros 

srityje. Po ketinimų protokolo pasirašymo 

su Švietimo kuratoriumi Žešuvo mieste, 

Vilniaus rajono švietimo įstaigų 

bendruomenėms neabejotinai atsivers 

daugiau galimybių vykdyti bendrus 

projektus, aktyviau įsitraukti į mokinių, 

mokytojų ir švietimo specialistų mainų 

procesą, keistis patirtimi, kartu organizuoti 

Ketinimų protokolo pasirašymas su 
Švietimo kuratoriumi Žešuvo mieste. 

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su 

Branevo apskritimi Maišiagalos Houvalto 

rūmuose. 
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bendrus renginius, konkursus, varžybas, olimpiadas ir konferencijas, tokiu būdu gerinant vaikų ir 

jaunimo mokymosi proceso kokybę bei tobulinant švietimo specialistų kompetencijas.

Oficialūs vizitai – sėkmingo bendradarbiavimo garantas 

 

2018-aisiais Vilniaus rajonas sulaukė daug 

ypatingų svečių. Lenkijos Prezidento 

Andrzejaus Dudos pirmojo oficialaus vizito 

Lietuvoje metu Vilniaus rajono Rudaminos 

Ferdinando Ruščico gimnazijoje 

apsilankiusi Prezidento žmona Agata 

Kornhauser-Duda nuoširdžiai džiaugėsi 

šiltu priėmimu,  rūpestingumu ir čia 

gyvenančių žmonių svetingumu. Ji išreiškė 

padėką už Lenkų kultūros puoselėjimą 

Vilniaus krašte. 

 

Savo vizitu pagerbė ir į Vilniaus rajono 

savivaldybę atvykęs Japonijos 

ambasadorius Lietuvoje Toyoei Shigeeda, 

kuris susitikime akcentavo 

bendradarbiavimo svarbą didinant Vilniaus 

rajono žinomumą bei turistų iš Japonijos 

pritraukimą.  

 

Pasidžiaugti pastarųjų metų pasiekimais, 

sėkmingai įgyvendintomis iniciatyvomis 

bei aptarti tolesnio bendradarbiavimo 

galimybes atvyko ilgamečiai partneriai bei 

Dūkštų jaunajai kartai puikiai pažįstami 

draugai iš Kosakovo valsčiaus. Taip pat 

praėjusiais metais Savivaldybėje viešėjo 

delegacija iš Poznanės apskrities bei 

pasibaigus kadencijai su atsisveikinimo 

vizitu ir padėkos žodžiais už nuoširdų bei 

glaudų bendradarbiavimą į Savivaldybę 

atvyko Suvalkų valsčiaus viršaitis. Su 

oficialiu vizitu Vilniaus rajono Juodšilių 

seniūnijos rašytojo Juzefo Mackevičiaus 

name lankėsi bei rašytojo atmintį pagerbė 

Lenkijos Respublikos ministrai. 
 

 

Džiaugiamės 2018 metais sulaukus gerumo akcijos organizatorių iš Lenkijos Staviskių miesto, 

kurie Vilniaus rajono bibliotekoms padovanojo įvairiausio žanro knygų. Vilniaus rajono 

savivaldybėje taip pat svečiavosi geranorišką labdaringą veiklą Vilniaus rajone vykdančios 

Asociacijos „Atviras namas“ atstovai iš Balstogės, pristatydami Vilniaus rajone vykdomą veiklą bei 

darnų, daugiau nei 20 metų vykstantį bendradarbiavimą su Buivydžių gimnazijos bendruomene ir 

Nemenčinės vaikų ir paauglių socialinio centro vaikais, kiekvienais metais Vilniaus rajono vaikams 

organizuojant smagias prieššventines išvykas į Lenkiją. Su Vilniaus rajono gyventojais savo gerumu 

4 metus dalijasi ir Mickūnų seniūnijos bendradarbiavimo partneriai iš Čenstakavos miesto, kurie 

kasmet apdovanoja rajono mažuosius ne tik dovanomis, bet ir rodomu dėmesiu bei pavyzdingumu, 

kaip dosniai dalytis savo gerumu su kitais.   

  

Lenkijos Prezidento žmonos vizitas Rudaminoje. 

Japonijos ambasadoriaus vizitas Savivaldybėje. 

Pasibaigus kadencijai su atsisveikinimo vizitu ir 

padėkos žodžiais už nuoširdų bei glaudų 

bendradarbiavimą, Savivaldybėje lankėsi 

Suvalkų valsčiaus viršaitis. 
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 Savivaldybei aktyviai vykdant Europos Sąjungos investicinius projektus 2018 metais 

sulaukta partnerių su vizitais dėl tarptautinių Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų 

įgyvendinimo galimybių.  

 

Lenkijos Ožyšo miesto delegacijos atstovų 

vizito metu buvo aptartos tarptautinio 

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo 

projekto įgyvendinimo galimybės bei 

nuspręsta kartu vykdyti tarptautinį projektą, 

kuris aprūpintų Vilniaus rajono sporto 

mokyklą nauja sporto įranga bei 

inventoriumi. 

 

Susitikime su ilgamečiais partneriais iš 

Ašmenos rajono buvo kalbama apie 

planuojamus įgyvendinti bendrus projektus 

vadovaujantis 2014-2020 metų Europos 

kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 

programa.  

 

Aptarti investicijų pritraukimo galimybių 

2018 metais buvo atvykę Koricino 

valsčiaus atstovai. Siekiant skatinti savo 

regionų pažangų ir tvarų augimą bei 

sėkmingai gerinti gyventojų gyvenimo 

kokybę, nutarta kartu teikti paraišką pagal 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo 

programoje „Interreg V–A Lietuva–

Lenkija“ numatytas prioritetines kryptis: 

„Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių 

naudojimo veiksmingumo skatinimas“ ir 

„Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų 

subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas 

ir veiksmingas viešasis administravimas“. 

 

2018 m. buvo vystomas ir tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. Siekiant skatinti 

socialinį atvirumą ir aktyvumą, užtikrinant 

Susitikimas su partneriais iš Ašmenos rajono. 

M,Rekst įteikta padėka už aktyvų 
bendradarbiavimą bei nuopelnus Valstybės sienos 

apsaugos tarnybai. 

Lenkijos Ožyšo miesto delegacijos atstovų vizitas 
Vilniaus rajono savivaldybėje. 

Savivaldybėje svečiavosi labdaringą veiklą 

Vilniaus r. vykdančios Asociacijos „Atviras 

namas“ atstovai iš Balstogės. 

Staviškių miesto (Lenkija) atstovų vizitas, 

kurio metu Vilniaus rajono bibliotekoms 
padovanota įvairiausio žanro knygų. 

 

Vilniaus rajono vaikus aplankė ir daugiau nei 
700 dovanų įteikė Kalėdų Senelis iš Čenstakavos 
miesto (Lenkijos Respublika). 
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saugią ir ramią rajono aplinką, pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus pasienio rinktine 

patvirtinant prevencinį priemonių planą 2018 metams bei 

įsipareigojant teikti siūlymus kuriant nusikalstamų veikų 

naujas prevencijos ir užkardymo priemones, dalytis gerąja 

praktika vykdant projektus ir organizuojant įvairius 

renginius. Apie tai, kad planuotos 2018 metų užduotys 

įvykdytos su kaupu, byloja ne tik bendrų prevencinių ir 

pažintinių projektų ir renginių atgarsiai, bet ir 

Savivaldybei įteiktas padėkos raštas už 

bendradarbiavimą, nuolatinę geranorišką pagalbą ir 

nuopelnus Valstybės sienos apsaugos tarnybai. Vilniaus 

rajone lankėsi bei Nemėžio totorių bendruomenę aplankė 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius su komanda. 

 

Glaudžių ryšių su visuomene kūrimas 

 

 Ryšys su Savivaldybės gyventojais stiprinamas minint atmintinas dienas ir šventes, 

dalyvaujant bendruomenių susirinkimuose, lankantis įstaigose ir aktyviai dalyvaujant renginiuose. 

Lankstumas, atvirumas, aktyvus socialinių ryšių su gyventojais bei bendruomenėmis palaikymas yra 

vienas iš pagrindinių savivaldos elementų.  

 

Dėmesys ir atvirumas švietimo įstaigų bendruomenei 

 

 Švietimas Vilniaus rajono savivaldybei yra prioritetinė sritis, tai atspindi ne tik palankūs 

Savivaldybės sprendimai, bet ir aktyvus Savivaldybės valdžios atstovų dalyvavimas švietimo 

renginiuose, kartu džiaugiantis tiek mažais, tiek dideliais laimėjimais. Pasveikinti geriausius 

mokytojus, išdidžiai pasidžiaugti aukštais mokinių pasiekimais ir būti arčiau švietimo bendruomenės 

– vienas iš pagrindinių žingsnių, stiprinančių vienybės ir bendrumo jausmą.  

 

2018 metai buvo kupini džiuginančių švietimo rezultatų, 

kurie Savivaldybės valdžios atstovų neliko nepastebėti. 

Pasveikinti geriausi respublikinių olimpiadų ir konkursų 

nugalėtojai bei gabiausi dalyviai, savo pasiekimais 

garsinantys Vilniaus rajoną.  

Iškilmingoje ceremonijoje pagerbti geriausieji rajono 

abiturientai, pelnę aukščiausius valstybinių brandos 

egzaminų rezultatus. Nepamiršti ir mokytojai, kurie savo 

darbu kiekvieną dieną prisideda prie vaikų pasiekimų 

pažangos.  

  

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamuose 

Mokytojų apdovanojimuose iškilmingai pasveikintos ir 

apdovanotos keturios Vilniaus rajono mokytojos, kurioms 

pavyko suburti savo mokyklų bendruomenę dalyvauti 

švietimo projektuose, skatinant jaunimą pažinti pasaulį bei 

mokytis naujų kalbų. 

2018 metais konkurso „Geriausia mokykla – geriausias 

mokytojas“ ceremonijoje mokytojų apdovanojimus pelnė 

bei prizus atsiėmė net 26 Vilniaus rajono mokytojai. 

Džiaugiamės bei dėkojame švietimo įstaigų vadovams bei 

Gabiausių mokinių apdovanojimai Houvalto dvare. 

Mokytojų apdovanojimuose apdovanotos 4 
Vilniaus mokytojos. 

Nemėžio totorių bendruomenę aplankė užsienio 
reikalų ministras Linas Linkevičius. 
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mokytojams už nelengvą, bet nepaprastai svarbų darbą ugdant Vilniaus rajono jaunąją kartą.  

 Kartu paminėta daug reikšmingų švietimo įstaigų renginių, sukakčių (Maišiagalos 

darželio 50-metis, Kalvelių „Aušros“ gimnazijos 25-metis) ir jaukių susitikimų. Džiaugiamės, kad 

prie apskritojo stalo pasiektas nė vienas svarbus susitarimas, aptartas ypač aktualus naujas mokytojų 

darbo apmokėjimo tvarkos įgyvendinimas Vilniaus rajono švietimo įstaigose, pasidžiaugta sėkmingai 

nuveiktais darbais bei pasidalyta naujais iššūkiais ir planais. Džiugu ir tai, kad Vilniaus rajono 

moksleiviai domisi savivaldos veikla. 2018 metais Savivaldybėje svečiavosi Rudaminos Ferdinando 

Ruščico gimnazijos bei Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos mokiniai, projekto 

„Pažink valstybę“ dalyviai.  

   

Bendrumas puoselėjant tautos ir kultūros vertybes  

 

Tradicijų puoselėjimas suartina visuomenę, todėl siekiame stiprinti Vilniaus rajono gyventojų 

svarbiausias tautines vertybes organizuodami tradicinius renginius. 

 

Šviežios duonos kvapas bei rudens gėrybių 

įvairovė – tai Vilniaus rajono derliaus 

šventės simbolis. Kiekvienais metais vis 

labiau laukiama, atvirumo ir svetingumo 

kupina Vilniaus krašto derliaus šventė 

suburia rajono gyventojus ir svečius kartu 

dalytis užauginto derliaus vaisiais bei 

padėkoti ūkininkams už jų sunkų kasdienį 

darbą bei Dievui už jo suteiktas malones. 

Džiaugiamės, kad 2018 metais 23-ąjį kartą 

vykusi tradicijų įkvėpta Vilniaus rajono 

rudens gėrybių šventė sulaukė dar daugiau 

rajono gyventojų ir svečių iš kaimyninių 

miestų bei valstybių dėmesio.  

 

Meistriškumas ir pagarbos dirbamai žemei 

virtinė kiekvienais metais taip pat atsispindi 

tradicinėse Vilniaus rajono artojų 

varžybose. Tęsdama gilias mūsų krašto 

žemdirbystės ir ūkininkavimo tradicijas, 

Vilniaus rajono savivaldybė 2018 metais 

surengė jau 10-ąsias jubiliejines artojų 

varžybas. Geriausiais 2018 metų rajono 

artojais tapo ir prizines vietas užėmė: Jan 

Butkevič iš Mickūnų seniūnijos (I vieta), 

M.Rekst Derliaus šventėje. 

Vilniaus rajono artojų varžybos. 

2018 m. konkurso „Geriausia mokykla – 

geriausias mokytojas“ ceremonijoje 

mokytojų apdovanojimus pelnė net 26 

Vilniaus r. mokytojai.  

2018 m. Savivaldybėje svečiavosi Rudaminos 

Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai, 

projekto „Pažink valstybę“ dalyviai. 

 

2018 m. Savivaldybėje svečiavosi Sudervės 

Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos 
mokiniai, projekto „Pažink valstybę“ dalyviai. 
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Zenon Borkovskij iš Sudervės ir Mirek Barkovskij iš Marijampolio seniūnijų. 

 2018 metais, po ilgos pertraukos, liaudies kultūros mylėtojus sukvietė tradicinis, XXI-

ąjį kartą organizuojamas Lenkų kultūros festivalis „Kwiaty Polskie“, pagerbiant žymaus Vilnijos 

krašto visuomenės veikėjo bei a. a. vicemero dr. Gabrielio Jano Mincevičiaus atminimą.  
 

Dvasinių vertybių puoselėjimas 

 

 2018-aisiais Vilniaus rajono savivaldybė minėjo 9-ąsias Kristaus karaliaus 

intronizacijos akto pasirašymo metinių iškilmes. Prieš devynerius metus priimta iniciatyva sėkmingai 

yra tęsiama iki šiol, organizuojami įvairūs religiniai renginiai, piligriminės kelionės ir kiti renginiai, 

tokiu būdu rūpinantis krikščioniškų tradicijų puoselėjimu tarp vaikų ir jaunimo.  

 

2018 metais jau 6-ąjį kartą vyko Vilniaus 

rajono savivaldybės organizuojamas 

tikinčiųjų piligriminis žygis, skirtas 

pagerbti Vilniaus krašto patriarchą, 

šviesaus atminimo kun. prelatą Juzefą 

Obrembskį. Kartu su puikiai nusiteikusiais 

piligrimais iš viso Vilniaus rajono žygiavo 

Vilniaus rajono savivaldybės valdžios 

atstovai ir administracijos darbuotojai.  

 

Praėjusieji metai pasižymėjo ir aktyviu 

dviračių žygiu, skirtu Lenkijos ir Lietuvos 

valstybių 100-mečiui. Vilniaus rajono 

savivaldybės valdžios atstovai kartu su 

Lenkijos Respublikos Senato pirmininko 

pavaduotoja Maria Koc, kitais Senato 

atstovais ir rajono įstaigų bendruomenėmis 

leidosi į ilgą 600 km kelionę nuo Sulejówek 

(Lenkija) link Vilniaus miesto. 

Džiaugiamės užgimusia iniciatyva, 

puoselėjančia ne tik abiejų šalių draugystę, 

bet ir abiejų regionų kultūros, tradicijų bei 

turistinių vietovių pažinimą. 

 

Visapusiškas gyventojų pilietiškumo ir bendruomeniškumo skatinimas 

 

2018-ieji buvo paskelbti Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio metais, todėl 

Savivaldybė aktyviai dalyvavo renginiuose, 

skirtuose Lietuvos šimtmečiui paminėti ir 

puoselėjo Lietuvos valstybingumo 

tradicijas. Stiprinti jaunuolių pilietinį 

aktyvumą, ugdyti patriotizmą, kultūrinį ir 

tautinį tapatumą – vienas svarbiausių 

Savivaldos uždavinių. 

Šia proga Vilniaus rajono atstovai dalyvavo 

iškilmingame Lietuvos nepriklausomybės 

šimtmečio minėjime Lietuvos Respublikos 

Seime, kur eksponavo neįprasto dydžio 

J. Obrembskio piligriminis žygis. 

Lenkijos ir Lietuvos  valstybių 100 mečio dviračių 

žygis. 

Šimtmečio verbos pristatymas LR Seime. 
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(230 x 65 cm) ir grožio šimtmečio verbą, 

kurios autorė Teresa Michalkevič iš Zujūnų 

seniūnijos. 

 

Garsūs Lietuvos šimtmečio minėjimo 

renginiai aktyviai sutelkė visus rajono 

gyventojus. Šimtai renginių Vilniaus rajono 

švietimo įstaigose, daugiafunkciniuose 

centruose bei jų kultūros skyriuose, 

bibliotekose, socialinių paslaugų centruose 

buvo skirti šiai svarbiai Lietuvos sukakčiai 

paminėti.  

 

 

Lietuvos šimtmečio minėjimas Valčiūnų gimnazijoje. 
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2.  SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 

 
2018-ieji – ketvirtieji savivaldybės tarybos 

kadencijos metai. Ataskaitiniais metais 

savivaldybės taryba, vadovaujama savivaldybės 

merės Marijos Rekst, tęsė savo darbus, 

įgyvendindama savo įgaliojimus savivaldybės 

tarybos posėdžiuose. Praėjusiais metais buvo 

sušaukta keturiolika tarybos posėdžių. 2018 m. 

priimti 424 svarbūs visam rajonui sprendimai, 

kuriais buvo siekiama užtikrinti kryptingą 

savivaldybės vystymąsi, strateginiame plėtros 

plane numatytų tikslų įgyvendinimą bei 

gyvenimo kokybės gerinimą. Didžiąją dalį 

Tarybos sprendimų projektų sudarė sprendimai 

dėl projektų rengimo ES struktūrinių fondų 

paramai gauti, Savivaldybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo, biudžeto 

valdymo, sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų 

darbo organizavimo, teritorijų planavimo 

klausimais. Savivaldybės tarybos posėdžio 

darbotvarkė ir Savivaldybės taryboje rengiami 

svarstyti sprendimų projektai yra skelbiami 

Teisės aktų informacinėje sistemoje ir 

savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt) 

ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki 

Savivaldybės tarybos posėdžio. Savivaldybės 

tarybos posėdžiai yra vieši, juose gali dalyvauti 

visi norintys, taip pat posėdžiai yra transliuojami 

savivaldybės interneto svetainėje, o nuo 2018 m. 

antrojo pusmečio Tarybos posėdžių transliaciją 

galima stebėti Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos Youtube kanale.  

 

Ataskaitiniais metais pasikeitė Tarybos sudėtis. 

Lapkričio 30 dieną, Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos posėdžio metu sąžiningai 

atlikti Tarybos nario pareigas, atstovauti 

gyventojų teisėms ir viešiesiems interesams 

prisiekė Darbo partijos nariai Gražina 

Tamašauskienė ir Vytautas Zinkevičius, 

pakeisdami šios partijos kolegas Albertą 

Gaidamovičių bei Kristiną Bortko.  

 

Šiuo metu savivaldybės tarybos daugumą 

sudaro  frakcija - Lietuvos lenkų rinkimų akcija 

– Krikščioniškų šeimų sąjunga. Taip pat yra 

sudarytos 3 mažumos (opozicijos) frakcijos. 
 

 

  

Vilniaus rajono merė Marija Rekst ir vicemerai Teresa Demeško 
bei Robert Komarovski. 

Vilniaus rajono savivaldybės nauji tarybos nariai Gražina 
Tamašauskienė ir Vytautas Zinkevičius. 

Vilniaus rajono taryba. 
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Tarybos sudėties paskirstymas pagal partijas 

 

Marija Rekst  - Vilniaus rajono savivaldybės merė 

Robert Komarovski – Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas 

Teresa Demeško - Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja 

 

 
 

 

Stanislav Adamaitis  

Tadeuš Andžejevski 

Irena Karpavičienė 

Miroslava Klim 

Vladislav Kondratovič 

Elvyra Lepilova 

Zigmund Marcynkevič 

Tatjana Markova 

Ana Miliuškevič 

Renata Sobieska 

Aleksandr Stankevič 

Anton Feliks Stankevič 

Ilona Makovska 

Leonard Tomaševič 

Michal Treščinski 

Stanislav Zajankovski 

Zigmont Ždanovič 

Edita Klimaševskaja 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vaidas Augūnas 

Petras Jurgilas 

Gintaras Karosas 

Jonas Vasiliauskas 

Artūras Želnys 

 

 

 

Algis Šatas 

Janina Lebrikienė 

Robert Duchnevič 

 

 

 

*Gražina Tamašauskienė  

* Vytautas Zinkevičius 

 

 

 

Svarbūs Savivaldybės tarybos sprendimai, priimti 2018 metais: 

• Įvertinus naujus darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus ir iššūkius dėl 

mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimo, Vilniaus rajono Taryba taip pat įdėjo daug pastangų ir ėmėsi 

visų įmanomų veiksmų, kad Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams ir kitam 

personalui būtų padidintas darbo užmokestis. Vilniaus rajono  savivaldybės taryba, svarstydama ir 

priimdama 2018 metų biudžetą, numatė švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams padidinti 

darbo užmokestį iki 20 proc., kitam švietimo įstaigų personalui iki 18 proc. 

• Vilniaus rajono savivaldybės taryba taip pat rūpinasi gyventojų sveikatos stiprinimu, 

medicinos darbuotojų atlyginimų didinimu ir sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybe. 

Kasmet skiriama lėšų ambulatorijų, komunalinėms ir transporto išlaidoms dengti, ilgalaikiam turtui 

įsigyti, remontams, rezidentams ruošti. 2018 m. vasario mėnesį Savivaldybės tarybos sprendimu buvo 

priimtas sprendimas pritarti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 

metų programai. Patvirtintoje programoje skirtos lėšos šeimos gydytojų atlyginimams padidinti. 

• Siekiant plėtoti veiksmingą kovą su prekyba žmonėmis, balandžio mėnesį Vilniaus 

rajono savivaldybės Tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas, kuriuo remiantis buvo 

sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija.  

Sudarytos komisijos tikslas analizuoti prekybos žmonėmis tendencijas, rinkti statistinius duomenis 

apie prekybos žmonėmis aukas, rengti kovos su prekyba žmonėmis planus, prevencinių priemonių 

sąrašą ir koordinuoti jų įgyvendinimą. Komisija bendradarbiauja su Vilniaus rajono savivaldybės ir 

valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, bendruomenėmis 

prekybos žmonėmis prevencijos ir prekybos žmonėmis aukų nustatymo ir pagalbos joms suteikimo 

klausimais. 

• 2018 metais, Lietuvos Respublikos Vyriausybei keliant klausimą dėl kelių priežiūros ir 

plėtros programos lėšų paskirstymo kriterijų tobulinimo, Savivaldybės taryba gegužės mėnesį priėmė 

sprendimą kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Lietuvos savivaldybių asociaciją, 

siūlydama keisti šiuo metu naudojamą Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skirstymo metodiką. 

*  2018 m. pasikeitę Tarybos nariai 
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Kreipimosi tikslas - pasiūlymas esamus kriterijus papildyti nauju -  eismo intensyvumo kriterijumi. 

Vilniaus rajonas yra priemiestinis, turintis intensyvų eismą ir skirstant kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšas, būtina atkreipti dėmesį į susiklosčiusią situaciją.  

• Siekiant palengvinti Vilniaus rajono ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius 

Vilniaus rajone patirtus nuostolius, rugpjūčio mėnesį Taryba priėmė sprendimą suteikti Vilniaus 

rajono ūkininkams finansinę paramą atleidžiant juos nuo žemės mokesčio. Vilniaus rajono 

savivaldybė yra vienintelė Lietuvos savivaldybė, kuri dėl sausros padarytos žalos atleido savo 

ūkininkus, deklaravusius pasėlius nuosavoje žemėje, nuo žemės mokesčio.  

• Spalio mėnesį Tarybos posėdyje nagrinėtas ypač aštrus ir daug diskusijų viešoje erdvėje 

sukėlęs klausimas apie bendrovės „K2 LT“ planus Vilniaus rajone, Nemėžio seniūnijoje, Daržininkų 

kaime, statyti laidojimo paslaugų centrą su kremavimo įranga. Reaguodama į bendrovės viešai 

paskleistą informaciją bei į vietos gyventojų nuomonę, gindama viešąjį interesą bei atsižvelgdama į 

Vilniaus rajono gyventojų lūkesčius, teisę į sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką gyvenamosiose 

vietovėse, Taryba priėmė sprendimą dėl galimybių studijos ir specialiojo plano rengimo, kurių tikslas 

– įvertinti poveikį aplinkai, reglamentuoti laidojimo namų, krematoriumų ir panašios paskirties 

pastatų statybos zonas/vietas. Pagal priimtą sprendimą ruošiama detali analizė, nustatanti tokios 

paskirties pastatų poreikį Vilniaus rajone. Galimybių studijos išvados bus teikiamos tvirtinti Tarybai. 

• Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui 

Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, priėmė 

sprendimą kompensuoti Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų, auklėtojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidas. Nuo 2019 metų sausio 1 d. mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų, važiuojančių į darbą nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę ir atgal atstumu, 

kelionės išlaidos bus kompensuojamos po 0,07 Eur už vieną kilometrą. 

• Gruodžio mėnesį Tarybos sprendimu patvirtintos kelionės lengvatos Vilniaus rajono 

mokiniams važiuojantiems vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais. Patvirtintos 

naujos lengvatos suteikia galimybę įsigyti važiavimo vietinio priemiestinio reguliaraus susisiekimo 

autobusais bilietą su 60 proc. nuolaida. Lengvatos skirtos bendrojo ugdymo programas vykdančių 

mokyklų mokiniams (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ugdymo programas), važiuojantiems Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais 

maršrutais. Suteiktos lengvatos padidina mokinių  galimybę lankyti būrelius, kultūrinius, švietimo ir 

pramoginius renginius. 

• 2018 metų gruodžio mėnesį Tarybos posėdyje buvo priimtas palankus sprendimas 

subsidijuoti gyventojams žymiai pabrangusią centralizuoto vandens ir nuotekų tvarkymo kainą. 

Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

nustatytą padidintą kainą. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, suprasdama paslaugų kainų 

padidinimą kaip papildomą finansinę naštą gyventojams, nusprendė nuo 2019 m. sausio 1 d. daugiau 

kaip už 3 mėnesius už šios paslaugos teikimą įsiskolinimo neturintiems gyventojams subsidijuoti iki 

31 proc. gyventojų mokamos vandens ir nuotekų tvarkymo kainos. 

• Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama pagerbti tragiškai žuvusio Lenkijos 

Respublikos prezidento, didelio Lietuvos draugo, lenkų teisininko, Gdansko universiteto 

profesoriaus, politinio veikėjo Lecho Kačynskio atminimą, sausio mėnesį priėmė sprendimą, 

suteiksiantį Vilniaus rajono Maišiagalos miestelyje esančiai Houvalto dvaro rūmų aikštei Lecho 

Kačynskio vardą.  
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3.  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLA 

 

3.1. DEMOGRAFINĖ RAIDA 

 

Lietuvoje šiuo metu gyvena 2,794 mln. 

žmonių, tai yra apie 14 900 mažiau nei 

praėjusių metų pradžioje. Tad per metus 

Lietuvos gyventojų sumažėjo maždaug 

tiek, kiek gyvena Riešės ir Pagirių 

seniūnijose kartu paėmus. Tuo tarpu, kai 90 

proc. visų savivaldybių gyventojų skaičius 

mažėja, pastarąjį dešimtmetį Gyventojų 

registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 

pastebimas tendencingas Vilniaus rajono 

savivaldybės gyventojų skaičiaus augimas,  

 

o 2018-ais metais džiaugiamės rekordiniu 

naujakurių skaičiumi. 2018-ais metais savo 

gyvenamąją vietą Vilniaus rajone deklaravo 

net 1 213 naujų gyventojų. 2019 sausio 

mėnesio duomenimis, Vilniaus rajone 

gyvena 103 481 gyventojas. 

 
Gyventojų skaičiaus didėjimo tendencijos Vilniaus rajone 2010-2019 metais 

 
2 pav. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos duomenys 

 

 Pernai, kaip ir 2017 metais, naujakuriai daugiausiai rinkosi Avižienių seniūniją, kurioje 

ne tik gyvena daugiausiai žmonių, palyginus su kitomis 22-omis seniūnijomis, bet ir sparčiausiai auga 

naujakurių skaičius. Gyventojų skaičiaus didėjimu jau kelis metus iš eilės pasižymi ir Riešės 

seniūnija, į kurią per 2018 m., palyginus su 2017 m., atvyko gyventi beveik 3 kartus daugiau 

naujakurių. Užtikrintai auga pagal gyventojų skaičių ir kitos seniūnijos: Zujūnų, Mickūnų, Sudervės, 

Bezdonių, Nemėžio bei Dūkštų. Didžiausios rajono gyvenvietės ir 2018 m. neužleido pozicijų 

vieninteliame rajono mieste – Nemenčinėje gyvena 5 193 gyventojai. Tuo tarpu didžiausias gyventojų 

skaičius Vilniaus rajono kaimuose yra fiksuojamas: Skaidiškių kaime (Nemėžio sen.) – 4 278 

gyventojai, Rudaminos kaime (Rudaminos sen.) –3 843 gyv. bei Pagirių kaime (Pagirių sen.) – 3 432 

gyv. 

 Remiantis seniūnijų pateiktais duomenimis, Vilniaus rajone gyvena 16 526 pensinio 

amžiaus asmenys, tai sudaro 15,97 proc. nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus ir tai yra 1,5 proc. 

mažiau nei 2018 m. (šalies vidurkis 17,7  proc.). Vilniaus rajonas yra vienas jauniausių Lietuvoje, 

nes dėl vidinės migracijos čia atsikrausto daug jaunų šeimų, didėja daugiavaikių šeimų skaičius. 

Žmones į Vilniaus rajoną vilioja mažesni mokesčiai, pigesni negu sostinėje žemės sklypai, gaivesnis 

oras ir graži gamta. 

 
Tuo tarpu, kai 90 proc. visų savivaldybių 

gyventojų skaičius mažėja, pastarąjį dešimtmetį 

gyventojų skaičius Vilniaus rajone dėl vidinės 

šalies migracijos auga. 
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2018 m. pirmą kartą buvo paskelbtas 

savivaldybių gerovės indeksas. Pasak 

tyrėjų, nacionalinės gerovės kūrimo 

procese gyvybiškai svarbus darnus atskirų 

šalies teritorijų vystymasis užtikrinant 

saugaus, sveiko, oraus, pilietiškai aktyvaus 

ir turiningo gyvenimo, mokymosi ir darbo 

galimybes kiekvienam gyventojui. Tam 

tikslui geriausiai leidžia įvertinti išsami ir 

savalaikė statistinė informacija apie 

gyvenimo gerovę kiekvienoje 

savivaldybėje. Svarbu pabrėžti, kad 

Vilniaus rajono savivaldybė tyrime pagal  

„sveikos demografijos“ rodiklį buvo 

įvertinta 4 vieta iš 60 savivaldybių (3 pav.) 

ir lenkė Vilniaus miestą. Šio tyrimo Sveikos 

demografijos lygiui nustatyti buvo 

analizuojami statistiniai duomenys, tokie 

kaip demografinės senatvės koeficiento ir 

neto migracijos rodikliai. 

  

 2018 m. visoje šalyje ir Vilniaus rajone buvo fiksuotas aukštesnis nedarbo lygis nei 

2017 m., tikėtina, kad tam nemažos įtakos turėjo 2017 m. pakeistos nedarbo draudimo išmokų 

taisyklės, gerokai padidinusios maksimalias nedarbo išmokas, prailginusios išmokų mokėjimo 

trukmę bei sumažinusios būtino stažo reikalavimą. 2018 m. yra pirmieji metai per dvidešimties metų 

laikotarpį, kuomet nekriziniu periodu nedarbas šalyje augo. Lyginant 2018 m. ir 2019 m. duomenis, 

bedarbių skaičius buvo didesnis 2019 m. nei per tą patį laikotarpį 2018 metais. 

 
Bedarbių procento  darbingo amžiaus gyventojų pokytis 

 2018-01-01 2019-01-01 Pokytis +/- 

Šalies vidurkis 8,7 8,9 0,2 

Vilniaus apskrities vidurkis 7,6 7,9 0,3 

Vilniaus miesto vidurkis 6,9 7,4 0,5 

Vilniaus rajono vidurkis 8,7 9,2 0,5 
1 lentelė. Lietuvos darbo biržos duomenys 

 

 Sprendžiant nedarbo problemą 2018 m. buvo vykdoma viena iš aktyviųjų darbo rinkos 

politikos priemonių, Užimtumo didinimo programa, kurios metu  buvo įdarbinti 234 asmenys. 

 Nedarbo lygiui mažinti turi įtakos Savivaldybės tarybos sprendimai dėl mokesčių 

lengvatų taikymo įmonėms, įsteigusioms ir išsaugojusioms naujas darbo vietas ne mažiau kaip 

vienerius metus, į kurias įdarbinami bedarbiai. 

 Bendradarbiaujant su Teritorine darbo birža buvo įgyvendintas Vietinių užimtumo 

iniciatyvų projektas, kuris tiesiogiai prisidėjo prie nedarbo lygio Vilniaus rajone mažinimo. 2018 m. 

Vietinės užimtumo iniciatyvos  projektu buvo sukurtos ir išlaikytos 89 darbo vietos, o  tai dvigubai 

daugiau nei 2017 m. Savivaldybė prie šio projekto prisidėjo Smulkiojo ir vidutinio fondo pagalba, 

teikdama paramą verslininkams, dalyvaujantiems Teritorinės darbo biržos projekte. 

 

3.2. BIUDŽETAS 

 

 2018 metams Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 78 536 300 Eur pajamų 

biudžetą. Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų sudarė 24 412 300 Eur, iš jų: valstybės 

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta 4 091 900 Eur, mokinio krepšeliui 

finansuoti – 18 485 700 Eur, valstybės investicijoms – 1 500 000 Eur, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriui finansuoti – 14 000 Eur, neformaliam švietimui iš Europos 

Sąjungos finansuoti sudarė 320 700 Eur. Prognozuojamos pajamos sudarė 50 447 000 Eur, vietinės 

rinkliavos – 2 512 000 Eur, nuomos mokestis už žemę – 110 000 Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 

980 000 Eur ir materialiojo turto realizavimo pajamos - 55 000 Eur. 2018 metų pradžioje biudžeto 

3 pav. Sveika demografija 

Savivaldybių gerovės indekso tyrimas 
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lėšų likutis sudarė 9 570 600 Eur, jis buvo skirtas biudžeto stygiui dengti. Per metus biudžeto planas 

padidintas dėl skirtų dotacijų – 6 151 700 Eur. 2018 metais savivaldybė gavo 2 061 300 Eur 

viršplaninių pajamų (planas – 84 688 000 Eur, įvykdymas 86 749 300 Eur). Kaip matyti 1 lentelėje, 

didžiausia pajamų dalis surenkama iš gyventojų pajamų mokesčio, kuris sudaro 54,7 proc. visų 

pajamų. 

 
Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų gavimas 2015-2018 metais (eurais) 

Pajamų pavadinimas 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

GPM 35 797 900 38 473 400 40 936 600 47 472 400 

Turto mokesčiai 2 699 000 3 418 200 4 077 700 4 032 000 

Prekių ir paslaugų mokesčiai 2 378 000 2 541 200 3 187 000 3 066 200 

Dotacijos 25 008 600 25 958 100 27 704 400 29 885 400 

Kitos pajamos 1 304 100 1 735 600 1 653 000 2 212 900 

Ilgalaikio materialiojo turto 

realizavimo pajamos 

242 000 150 400 115 700 80 400 

Iš viso pajamų: iš jų 

savarankiškoms funkcijoms 

67 429 600 

42 421 000 

72 276 900 

46 318 800 

77 674 400 

49 970 000 

86 749 300 

56 863 900 

Skolintos lėšos 4 228 200 639 500   

Metų pradžios likutis 7 072 600 10 002 200 8 782 300 9 570 600 
2 lentelė. VRSA duomenys 

Palyginę savivaldybės biudžeto gaunamas pajamas 2015 - 2018 metais, matome, kad jos 

didėja ( 4 pav.). 2018 metus lyginant su 2015 m., matome, kad surinkta 19 319 700 Eur daugiau, iš 

jų savarankiškoms funkcijoms 14 442 900 Eur. 2018 m., lyginant su 2017 m., surinkta 9 074 900 Eur 

daugiau, iš jų savarankiškoms funkcijoms 6 893 900 Eur. 
 

Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamos ( Eur) 

 
4 pav. VRSA duomenys 

 

Patvirtintas 2018 m. asignavimų planas išlaidoms sudarė 90 406 900 Eur, kadangi per 

metus buvo planuojama paimti 2 300 000 Eur paskolą biudžeto lėšų stygiui dengti, tačiau pakako 

turimų lėšų ir paskola nebuvo paimta. 2018 metais išlaidų įvykdymas sudarė 90 321 700 Eur arba 

95,8 proc. (patikslintas asignavimų planas 94 258 600 Eur). Didžiausia biudžeto asignavimų dalis 

buvo panaudota švietimo reikmėms – 43,9 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 13,8 proc., bendroms 

valstybės paslaugoms – 11,1 proc., socialinei apsaugai 10,8 proc., ekonomikai – 7,6 proc., aplinkos 

apsaugai – 5,4 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,0 proc., sveikatos apsaugai – 1,3 proc., viešajai 

tvarkai ir visuomenės apsaugai – 1,1 proc.   

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos nuo 2018 m. sausio 1 d. tapo asignavimų 

valdytojomis. Švietimo įstaigoms 2018 m. skirti asignavimai sudarė 37 575 800 Eur. Pagal skiriamų 

mokymo lėšų sumą Vilniaus rajono savivaldybė yra 1-oje vietoje tarp Lietuvos rajoninių savivaldybių 

ir 6-oje vietoje visoje Lietuvoje – po didžiausių Lietuvos miestų. 

2018 m. įvertinus naujus darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus ir iššūkius dėl 

mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimo, Savivaldybė įdėjo daug pastangų ir ėmėsi visų įmanomų 

veiksmų, kad Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams ir kitam personalui būtų 

padidintas darbo užmokestis. 
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padidintas darbo užmok  

2018 metais grąžinome bankui anksčiau 

termino paskutinius finansinius 

įsiskolinimus 2 315 400 Eur. 

Kreditinius įsiskolinimus prekėms ir 

paslaugoms Savivaldybė sumažino nuo 

950 600 Eur iki 639 800 Eur. Pradelstų 

įsiskolinimų Vilniaus rajono savivaldybė 

neturi. 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 

atliktame tyrime „Lietuvos savivaldybių 

indeksas“ 2018 metais Vilniaus rajono 

savivaldybei biudžeto vertinime atiteko 

antra vieta tarp mažųjų savivaldybių (5 

pav.). Be kitų rodiklių, buvo įvertinta 

savivaldybės skola, savivaldybės valdymo 

išlaidos bei kiti rodikliai. 

Svarbu pabrėžti, kad be kitų rodiklių, 

turinčių įtakos savivaldybės biudžetui, 

nepriklausomi ekspertai puikiai įvertino 

Savivaldybę, kadangi efektyviai ir skaidriai 

valdo turimą turtą ir biudžetą, neišplečia 

administracijos, turi mažai nuosavų 

įmonių/įstaigų, automobilių, o savivaldybei 

priklausančias nenaudojamas patalpas 

parduoda.

3.3. INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Vienas iš svarbiausių Vilniaus rajono 

savivaldybės tikslų, tą įvertino ne vienerius 

metus gyventojai, projektų ir darbų 

tęstinumas. Vilniaus rajono savivaldybė, 

siekdama sukurti patogią ir naudingą 

infrastruktūrą, kelti kaimo vietovių 

gyvenimo lygį, sukurti patrauklią aplinką 

gyventojams, turizmui, rekreacijai ir verslo 

plėtrai, aktyviai dalyvauja rengdama ir 

įgyvendindama projektus, stengdamasi 

gauti įvairių fondų, programų finansavimą. 

Savivaldybė per pastarąjį dešimtmetį 

įgyvendino 145 projektus, investavo į 

rajoną 50 mln. eurų Europos Sąjungos, 

valstybės biudžeto paramos bei savų lėšų. 

2018 metais Savivaldybė toliau sėkmingai 

įgyvendino pradėtus projektus, kurių 

bendra vertė beveik 40 mln. eurų. Bendras  

investicijų dydis 2018 metais viršijo 3 mln. 

eurų. 2018 m. finansavimas patvirtintas dar 

39 projektams, kurių vertė siekia virš 30 

mln. eurų. Didelė dalis projektų suplanuota 

vykdyti kelerius metus.  

Informacija apie visas Vilniaus rajono 

investicijas pateikiama Interaktyviajame 

Vilniaus rajono investicijų žemėlapyje 

www.maps.vrsa.lt  

 

 

 

 

Savivaldybė per pastarąjį dešimtmetį įgyvendino 

145 projektus, investavo į rajoną 50 mln. eurų. 

2018 m. finansavimas patvirtintas dar 39 

projektams, kurių vertė siekia virš 30 mln. eurų. 

5 pav. Savivaldybės vertinimas LLRI duomenimis 

http://www.maps.vrsa.lt/


 

 

19 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

BENDRUOMENĖMS, SPORTUI IR SVEIKATAI 

 Vilniaus rajono savivaldybė, organizuodama kūno kultūros ir sportinę veiklą, didžiausią 

dėmesį skiria fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumui kuo didesniam rajono gyventojų skaičiui. 

Pagrindinis tikslas yra fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, judėjimo bei sporto populiarinimas 

skirtingose amžiaus grupėse, keičiant nedidelių kaimiškų vietovių žmonių požiūrį į sveiką bei aktyvią 

gyvenseną. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti geras sąlygas ir galimybes mėgstantiems 

sportuoti bei propaguodama sveiką gyvensenos būdą, investuoja į naujus sporto objektus, skirtus 

bendruomenėms, kad jos galėtų sveikai ir turiningai leisti savo laisvalaikį. 

 

2018 metais įgyvendintas projektas 

Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos 

Pakenės kaimo viešosios erdvės, esančios 

prie Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės 

mokyklos teritorijos, sutvarkymas. 

Projekto metu  pagerinta Pakenės kaimo 

bendruomeninė infrastruktūra, sudarytos 

sąlygos vaikų (vaikų žaidimo aikštelė) ir 

jaunimo (sporto aikštelės – futbolo, 

krepšinio) socialinei įtraukčiai skatinti. 

Manoma, kad sutvarkyta infrastruktūra 

suburs bendruomenę. Vykstantys 

bendruomenės, mokyklos renginiai 

pritrauks ne tik Pakenės, bet ir visos 

seniūnijos gyventojus. Projekto vertė: 79 

tūkst. Eur.  

 

Pastaraisiais metais taip pat rekonstruotas 

sporto aikštynas prie Pagirių gimnazijos. 

Projekto vertė 300 tūkst. Eur. Įrengta - 

natūralios vejos futbolo aikštelė, bėgimo 

takai, krepšinio aikštelė, universali 

tinklinio, teniso, badmintono aikštelė, lauko 

treniruokliai ir vaikų žaidimų kompleksas. 

 

Skatinant gyventojų (ypač moksleivių) 

sveikos gyvensenos įgūdžius kartu su 

Vilniaus visuomenės sveikatos biuru ir 

Vilniaus rajono centrine poliklinika 

pradėtas įgyvendinti projektas  Sveikos 

gyvensenos skatinimas ir moksleivių 

sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus 

rajone.

 Šio projekto tikslas - išplėsti sveikatos prevencijos žinias Vilniaus rajono mokinių 

gretose. Projekto metu ketinama spręsti Vilniaus rajono mokyklinio amžiaus vaikų sveikos 

gyvensenos, sveikų įpročių, pirmosios pagalbos atsitikus nelaimei žinių stokos problemas, vaikai bus 

apmokyti naudotis defibriliatoriais, suteikti pirmąją pagalbą, išplėstos žinios sveikos gyvensenos bei 

lyčių ir asmenų nediskriminavimo klausimais. Projektas vykdomas Vilniaus rajono mokymo 

įstaigose. Planuojama projekto pabaiga 2022 m. Vertė: 28 tūkst. Eur. 

 

  

Pagirių gimnazijos sporto aikštynas. 

Pakenės kaimo viešosios erdvės.  
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PASTATŲ MODERNIZAVIMAS 

 Savivaldybė toliau sėkmingai pritraukia investicijas ir modernizuoja visuomeninius 

pastatus, tokiu būdu sudarydama geresnes sąlygas veikti įvairioms įstaigoms, darželiams, taupydama 

lėšas tokių pastatų išlaikymui (šildymui). 

 

2018 m. baigtas modernizuoti 

Marijampolio Meilės Lukšienės 

gimnazijos pastatas. Projekto 

įgyvendinimo metu sutvarkytos ir 

modernizuotos gimnazijos pastato 

edukacinės erdvės: sporto ir  

choreografijos/aerobikos salės, valgykla, 

biologijos, fizikos, chemijos, muzikos 

klasės, psichologo (pagalbos mokiniui) 

kabinetas ir kitos patalpos. Artimiausiu 

metu bus įsigyti baldai, kompiuterinė ir 

sporto įranga. Projekto metu suremontuotos 

inžinerinės sistemos, atliktas kitų patalpų : 

klasių, koridorių, remontas. Projekto vertė: 

1,1 mln. Eur. Artimiausiu metu taip pat prie 

šios gimnazijos atsiras naujas sporto 

aikštynas, kuriam taip pat yra gauta ES 

parama. 

 Taip pat paminėtina, kad 2019 metais bus pradėti Vilniaus rajono Nemėžio šv. Rapolo 

Kalinausko gimnazijos,  Rukainių gimnazijos, Mickūnų gimnazijos edukacinių erdvių 

modernizavimas. Šalia pastarosios gimnazijos numatoma rekonstruoti esamą sporto aikštyną. 

 

KULTŪROS OBJEKTAI 

 Vilniaus rajonas yra tiek daugiatautis, tiek daugiakultūrinis rajonas. Puoselėdama etninę 

kultūrą, mėgėjų meną, švietėjišką pramoginę veiklą, Savivaldybė investuoja į įvairius šias sritis 

palaikančius, vystančius  kultūros veiklą objektus. Artimiausiais metais planuojame atidaryti 2 

daugiafunkcinius centrus, nes norime skatinti jaunimo ir bendruomenių iniciatyvas, brangindami savo 

rajono savitumą, puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, 

išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, rengti ir įgyvendinti kultūrinius, edukacinius projektus ir programas 

bei užtikrinti sporto užsiėmimo prieinamumą visoms amžiaus grupėms. 

 2018 m. pradėtas įgyvendinti projektas - Rudaminos daugiafunkcinio kultūros 

centro Savičiūnų skyriaus pastato renovacija, pritaikant bendruomenės poreikiams 

Įgyvendinant projektą bus atlikti Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus 

pastato atnaujinimo darbai. Projekto metu bus iš pagrindų atnaujintas pastatas, jame įrengiant 

daugiafunkcinę salę, kurioje bus galima vykdyti įvairias veiklas, šventes, šokių pamokas jaunimui, 

šokių vakarus senyvo amžiaus žmonėms ir kt. Numatoma modernizuoti bibliotekos ir kitas įvairiems 

užsiėmimams skirtas patalpas. Planuojama įsigyti baldus, sporto įrangą. Projekto vertė: 412 tūkst. 

Eur. Planuojama pabaiga 2019 m.  

 Marijampolio k. planuojama įrengti naują universalų daugiafunkcį centrą. Pastate 

numatomos  pagrindinės šios patalpos: daugiafunkcinė salė, laisvalaikio – vaikų - bibliotekos patalpa, 

treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais, administracijos patalpa. Planuojama įsigyti 

baldus ir sporto įrangą. Darbai pradėti 2018 m., planuojama baigti 2019 m. Projekto vertė: 418 tūkst. 

Eur. 

 

 

 

Marijampolio k. Meilės Lukšienės gimnazija. 
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KELIŲ IR APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAI 

 Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama pagerinti aktyvaus poilsio ir laisvalaikio, 

susisiekimo infrastruktūrą Vilniaus rajono gyvenvietėse, didinti vietos gyventojų aktyvumą, 

pritraukti juos į sutvarkytą viešąją infrastruktūrą, didinti infrastruktūros prieinamumą automobiliais, 

dviračiais ir pėsčiomis, pradėjo įgyvendinti projektą Vietinės reikšmės gatvių transporto 

infrastruktūros vystymas Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. , kurio vertė: 1,4 mln. Eur.  

Vykdant projekto veiklas bus diegiamos eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonės Skaidiškių 

kaimo vietinės reikšmės keliuose  (Kaštonų, Akacijų, Beržų g.) bei vystoma minėto kaimo vietinės 

reikšmės kelių transporto infrastruktūra. Bendras kelio, kuriame bus vykdomos projekto veiklos, ilgis 

apie 2,4 km. Projekto pabaiga planuojama 2020 m. 

 Kiti panašūs projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti artimiausiu metu: 

• Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės reikšmės gatvėse 

Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. (Mokyklos g., Žaibo g., Taikos g., Lydos 

g.), Durpių g., Pagirių k., Pagirių sen., Vilniaus r. bei Pagirių seniūnijos Baltosios Vokės 

ir Vaidotų gyvenvietėje (Parko g., Krantinės g., Statybininkų g., Šaltinio g.) 

 Jau galime džiaugtis naujai apšviestomis gatvėmis. Atnaujinti ir išplėsti apšvietimo 

inžineriniai tinklai Rukainių seniūnijos Mykoliškių kaime (0,5 km), Šatrininkų seniūnijos Karklėnų 

kaime (0,68 km). Abiejų projektų vertė: 51,5 tūkst. Eur. 

 Svarbu irgi atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 m. iš Savivaldybės lėšų 1 149 858 Eur buvo 

panaudota gatvių apšvietimui įrengti. Per 2018 m. buvo naujai apšviesta 61 gatvė 21 kaime. Gatvių 

apšvietimo rekonstrukcijai panaudota 75 160 Eur. 

 

SOCIALINĖ SFERA

 Savivaldybė plečia socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus 

asmenims, socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų šeimoms įkurdama Socialinės globos 

namus senyvo amžiaus žmonėms Vilniaus rajono savivaldybės Kalvelių seniūnijos Didžiosios 

Kuosinės kaime.  

 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama 

įrengti ilgalaikės socialinės globos namus 

buvusios mokyklos pastate,  įsigyti 

reikiamus baldus ir  įrangą, sutvarkyti 

aplinką. Bus įkurtos naujos 26 vietos 

socialinių paslaugų gavėjams. Rangos 

darbai prasidėjo 2018 metais. Planuojama, 

kad tęsis iki 2019 m. liepos mėn. Projekto 

vertė: 1,3 mln. Eur.  

 

KITI PROJEKTAI 

 Dažnai kaimo žmonės susiduria su tinkamos vietos laidoti trūkumu. Savivaldybė 

stengdamasi sustiprinti gyventojų identifikavimosi su gyvenamąja vieta poreikį, tokiu būdu 

mažindama emigraciją iš kaimo ir taip netiesiogiai prisidėdama prie tvarios kaimo plėtros, sutvarko 

ir įrengia vietos kapines Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Totoriškių kaime. Projekto metu 

apie 2,35 ha žemės sklype bus įrengtos naujos kapinės (317 šeimos kapaviečių). Projektą planuojama 

pabaigti 2019 m. birželio mėn. Projekto vertė: 240 tūkst. Eur. 

 

GERESNIS KLIENTŲ APTARNAVIMAS  

 Vienas pagrindinių Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tikslų – užtikrinti 

kokybišką ir efektyvią komunikaciją bei optimizuoti aptarnavimo procesus, taip didinant 

Socialinės globos namai Didžiosios Kuosinės kaime. 
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besikreipiančių asmenų pasitenkinimą teikiamų paslaugų kokybe, todėl buvo nuspręsta įgyvendinti 

projektą Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus r. sav., kurio metu bus 

modernizuotas „vienas langelis“, įrengta IP telefonija. Pagal projektą taip pat bus siekiama 

sutrumpinti savivaldybėje teikiamų paslaugų gyventojams trukmę ir pagerinti aptarnavimo kokybę, 

atliekant teikiamų administracinių paslaugų, paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu ir statybomis, 

Psichologinės pedagoginės tarnybos klientų organizavimo ir aptarnavimo procesą, kitų klientų 

aptarnavimo proceso („vieno langelio“ principu) tobulinimą ir optimizavimą. Taip pat bus parengtas 

paslaugų kokybės standartas ir piliečių chartija. Projekto trukmė 2018-2020 m., vertė 520,5 tūkst. 

Eur. 

 

3.4. EKONOMINĖ SITUACIJA 

 

Analizuojant ekonominę situaciją Vilniaus 

rajone atkreiptinas dėmesys į išorės 

ekspertų darytą tyrimą. 2018 m. pirmą kartą 

buvo paskelbtas savivaldybių gerovės 

indeksas. Svarbu pabrėžti, kad Vilniaus 

rajono savivaldybė tyrime pagal 

„gyvybingos ekonomikos“ rodiklį buvo 

įvertinta 10 vieta iš 60 savivaldybių (6 

pav.). Šio tyrimo gyvybingos ekonomikos 

lygiui nustatyti buvo analizuojami 

statistiniai duomenys, tokie kaip darbo 

užmokestis, veikiančių ūkio subjektų 

skaičius, tiesioginės užsienio investicijos ir 

užimtumo lygis. 

 

 

 

 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame tyrime 

„Lietuvos savivaldybių indeksas“ 2018 metais Vilniaus 

rajono savivaldybėje, be kitų rodiklių, aukštai buvo 

įvertintos investicijos (7 pav.), t.y. geriau  buvo vertinamos 

savivaldybės, kuriose pritraukiamos tiek vietinės, tiek 

užsienio investicijos bei kuriose didesnis ekonomikos 

aktyvumas. Pagal šį rodiklį Vilniaus rajono savivaldybė 

lenkia 50 savivaldybių. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 

didesnės investicijos yra pagrindinis būdas siekti didesnio 

darbo užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio (tai 

irgi atsispindi minėtame Savivaldybių indekse – mažėja 

nedarbo lygis, ilgalaikių bedarbių skaičius). Tiesioginės 

užsienio investicijos paprastai sukuria daug darbo vietų, 

mokami aukštesni atlyginimai. ES struktūrinių fondai taip 

pat daro teigiamą įtaką tiesioginėms užsienio 

investicijoms, nes sukuriamos tinkamos sąlygos plėstis 

verslui, gerėja socialinė aplinka ir pan. 

 

 

6 pav. Gyvybinga ekonomika 

Savivaldybių gerovės indekso tyrimas 

7 pav. Savivaldybės vertinimas LLRI duomenimis 



 

 

23 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR ADMINISTRACIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje, Eur 

  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Lietuvos Respublika 3 672 4 072 4 321 4 363 4 673 4 890 5 275 

Vilniaus r. sav. 1 951 1 868 1 735 2 053 1 888 1 803 2 134 

Alytaus r. sav. 720 910 902 848 969 971 961 

Kauno r. sav. 737 635 479 1 206 1 279 1 486 1 519 

Klaipėdos r. sav. 5 083 4 866 4 967 4 666 4 815 3 536 3 442 

Panevėžio r. sav. 36 19 212 331 661 1 215 1 286 

Šiaulių r. sav. 315 304 350 379 408 541 557 

3 lentelė. *Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
 

 Pagal tiesiogines užsienio investicijas, tenkančias vienam gyventojui, Vilniaus r. 

savivaldybė 2017 m. buvo viena iš pirmaujančių tarp kitų žiedinių savivaldybių (3 lentelę). 
   

Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje, mln. Eur 

  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

Lietuvos Respublika 11 028,93 12 100,64 12 719,90 12 746,53 13 496,82 13 925,59 14 816,47 

Vilniaus r. sav. 186,59 177,48 164,87 196,32 179,67 173,02 206,06 

Alytaus r. sav. 20,14 25,14 24,68 23,00 26,00 25,80 25,07 

Kauno r. sav. 63,50 54,85 41,70 106,60 114,46 135,38 140,68 

Klaipėdos r. sav. 261,31 251,17 258,82 246,50 257,42 193,17 193,23 

Panevėžio r. sav. 1,40 0,71 7,96 12,30 24,28 44,23 45,94 

Šiaulių r. sav. 13,65 13,01 14,77 15,83 16,92 22,40 22,94 

4 lentelė. *Šaltinis Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 

 Pažymėtina, kad 2017 metais tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam 

gyventojui, palyginti su prieš tai buvusiais metais, padidėjo 331 euru ir sudaro 2134 Eur. 

Savivaldybėje jos išsilaiko žymiai didesnės nei panašiose savivaldybėse. Be to, pakankamai aukštą 

gyvenimo lygį Savivaldybėje lemia kiti kriterijai, tokie, kaip palanki mokestinė aplinka, vis didėjantis 

veikiančių subjektų skaičius. Vilniaus rajono savivaldybė buvo viena iš nedaugelių, į kurią gyventi ir 

dirbti atvyko daugiau žmonių nei išvyko. Prie to prisidėjo augantis regiono ekonominis aktyvumas.  

 

Svarbu pažymėti, kad analizuojant statistinius 

duomenis, 2019 metų pradžioje veikiančių subjektų 

skaičius Vilniaus rajone, palyginti su visos Lietuvos 

(+1 proc.) ir Vilniaus miesto (+ 0,2 proc.), atrodo 

įspūdingai su metinių veikiančių ūkio subjektų 

prieaugiu + 4,5 proc. Vilniaus rajonas pasižymi verslo 

trauka bei domina potencialius investuotojus, tą įrodo 

ir kasmet tendencingai augantis Vilniaus rajono 

savivaldybėje įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų 

skaičius. 2019 m. pradžioje Vilniaus rajono 

savivaldybėje veikė 2 709 ūkio subjektai.  

 

 Vienas iš veiksnių, lemiančių besikuriančių ir veikiančių subjektų skaičių yra Vilniaus 

rajono savivaldybėje veikiantis smulkiojo ir vidutinio verslo paramos fondas. Šiais metais Vilniaus 

rajono savivaldybė parėmė net 34 verslo ir ūkio subjektus. Paramos formos kiekvienais metais 

pildomos, siekiant padėti smulkiam ir vidutiniam verslui plėsti savo veiklą mūsų rajone.  

 Rajone vyrauja statybos, mažmenine didmenine prekyba ir profesine, moksline veikla 

užsiimančios įmonės. Didžiausios užsienio kapitalo įmonės yra Skandinavijos ir Vokietijos kapitalo. 

Džiaugiamės, šiais metais dar viena vokiečių kapitalo įmonė pasirinko Vilniaus rajoną ir planuoja 

įkurti artimiausiais metais daugiau kaip 400 darbo vietų mūsų rajono gyventojams. 

 

Nuo 2011 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius 

Vilniaus rajone išaugo 50,8 proc. ir toks augimas 

buvo spartesnis nei Lietuvoje (20,9 proc.) ir 

visose kitose žiedinėse ir Vilniaus apskrities 

savivaldybėse. 
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 Valstybinės mokesčių inspekcijos 2019 m. sausio 4 d. duomenimis, 2018 m. Vilniaus 

rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 

vietą (2017 m. buvo 4 vieta, 2016 m. buvo 5 vieta, 2015 m. - 6 vieta), pagal gyventojų, įsigijusių 

verslo liudijimus, skaičių ir 1 vietą tarp rajonų savivaldybių pagal gyventojų, įsigijusių verslo 

liudijimus, skaičių bei mokėtiną sumą. 

 
Duomenys apie individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, ekonomiškai aktyviausiose savivaldybėse 2018 m. 

Savivaldybės 

pavadinimas 

Gyventojų 

skaičius 

Gyventojų su 

lengvatomis skaičius 

Mokėtina suma 

(Eur) 

Lengvatų suma 

(Eur) 

Vilniaus m. sav. 25 449 11 574 3 648 180 1 236 262 

Kauno m. sav. 10 941 7 006 1 046 324 543 520 

Klaipėdos m. sav. 6 066 1 668 496 485 93 036 

Vilniaus r. sav. 4 005 1 630 191 985 13 441 

Šiaulių m. sav. 3 594 2 075 273 094 138 059 

Panevėžio m. sav. 3 459 2 496 288 014 97 747 

Kauno r. sav. 3 440 607 137 028 12 863 

Klaipėdos r. sav. 2 406 1 173 100 181 28 248 
5 lentelė. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys 

 Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad pagal verslumo lygį, Vilniaus rajono savivaldybė 

greičiau konkuruoja ne su apskrities savivaldybėmis ar žiedinėmis savivaldybėmis, bet su 

didmiesčiais ir jų priemiesčiais. 

 Žmonių, vykdančių individualią veiklą pagal verslo liudijimus, skaičius turi tendenciją 

didėti – nuo 2 371 (2013 m.), jis išaugo iki 4 005 (2018 m.). Savivaldybė ir toliau sieks nustatyti 

patrauklų verslo liudijimo mokestį, kadangi  siekiame, kad padidėtų  gyventojų užimtumas, verslu 

užsiimančių asmenų skaičius ir tokiu būdu mažėtų savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms 

išmokoms ir kompensacijoms. 

 Vilniaus rajono savivaldybė atviro verslui rajono įvaizdį kuria ne tik dėl palankios 

geografinės padėties, tačiau ir dėl čia taikomų lengvatų, teikiamos paramos verslininkams, vis 

glaudesnio verslo ir savivaldos partnerystės bei vystomo abipusio dialogo.   
 

2018 m. Vilniaus prekybos, pramonės ir 

amatų rūmuose vyko Vilniaus rajono 

savivaldybės merės ir verslininkų 

susitikimas, kuriame buvo pristatyta bendra 

rajono situacija, investiciniai projektai ir 

plėtros planai. Vilniaus rajono savivaldybės 

merė verslininkams pristatė rajono bendrą 

ekonominę situaciją bei plėtros planus. 

Susitikimo metu verslininkai taip pat 

išreiškė norą kartu su Savivaldybe dalyvauti 

diskusijoje su Žemės ūkio ministerija dėl 

nustatytų išskirtinių kriterijų, sunkinančių 

Vilniaus rajono verslininkams pasinaudoti 

Kaimo plėtros programos finansavimu 

verslo pradžiai ir plėtrai. Svarbu pabrėžti, 

kad aktyvią Savivaldybės ir verslininkų 

iniciatyvą diskriminuojanti išlyga 2018 m. 

buvo panaikinta. 

Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi 

didėjančių verslininkų skaičiumi bei 

efektyvia verslo plėtra.  

 

  

VPPA rūmuose vyko Vilniaus rajono savivaldybės merės  
ir verslininkų susitikimas 
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3.5. SAVIVALDYBĖS ŪKIS 

 

3.5.1. KELIŲ PRIEŽIŪRA 

 

Vienas svarbiausių mūsų prioritetų yra 

kelių priežiūra. Siekiame užtikrinti, kad 

rajono gyvenvietės, kaimai ir viensėdžiai 

būtų patogesni gyventi, taptų lengviau 

pasiekiami atnaujintais keliais ir gatvėmis ir 

kad gyvenvietėse būtų skiriama daugiau 

dėmesio kelių eismo dalyvių saugumui. 

2015 - 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybė 

skyrė virš 8 mln. eurų biudžeto lėšų kelių 

asfaltavimui ir priežiūrai. 

Kad tai yra prioritetinė mūsų sritis byloja ir 

kasmet augantis finansavimas keliams ir  

įvykdytų darbų kiekis.  

 

Lėšos vietinės reikšmės keliams per 2015-2018 m., tūkst. Eur 

 

8 pav. VRSA duomenys 

 

 2018 metai buvo sėkmingi vykdant kelių statybos, remonto bei priežiūros darbus 

Vilniaus rajone. Galima pasidžiaugti, kad sutelktų pastangų dėka, kooperuojant biudžeto, kelių 

priežiūros ir plėtros programos, įmonių, bendruomenių, atskirų gyventojų  lėšas, šiais metais buvo 

nutiesta per 34 km asfalto dangos bei atnaujinta per 9 km susidėvėjusios asfalto dangos. Kasmet auga 

kelių ir gatvių  tvarkymo apimtys, dalyvaujant fiziniams ir  juridiniams asmenims. Bendromis 

pastangomis buvo įgyvendinta 13 projektų, kurių vertė sudarė 1,263 mln. eurų. Savivaldybės dalis 

sudaro - 631 452,71 eurų. Įgyvendinus  šiuos bendrus projektus nutiesta 8,2 km asfaltuotos dangos. 

 Iš kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinių bei rezervo lėšų pradėta vykdyti svarbių 

objektų: kelio Rudamina-Šveicarai-Daubėnai, Rudaminos sen. bei Riešės g., Riešės k., Avižienių sen. 

rekonstrukcija. Pradėti ir baigiami parengti Avižienių sen. Galinės k., Aukštųjų Rusokų v.s., 

Mažosios Riešės v.s., Galinės ir Kalno gatvių nuo valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5237 iki 

valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 5214 rekonstravimo bei  Avižienių sen. Bukiškio k., 

Nesvyžiaus g. kapitalinio remonto projektai.  

 2018 m. pagal kelių priežiūros ir plėtros programą Vilniaus rajonui buvo skirta 3952,9 

tūkst. Eur skaičiuojamųjų, tikslinių bei rezervo lėšų. Net 5037,3 tūkst. Eur. vietinės reikšmės kelių 

tvarkymui Savivaldybė skyrė iš savo biudžeto. Tai tikrai didžiulis Savivaldybės indėlis, įrodantis 

dedamas pastangas  gerinti vietinės reikšmės kelių bei gatvių būklę.   

 

  

 

Per paskutinius 3 metus naujai  išasfaltavome 

beveik 100 km  ir atnaujinome virš 20 km senos 

asfalto dangos. 
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3.5.2. TRANSPORTAS 

 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtinti vietinio priemiestinio transporto tarifų dydžiai 

( 0,065 Eur be PVM (0,07 su PVM) šiuo metu yra vieni mažiausių Lietuvoje ( 6 lentelė).  

 
                   Vilniaus rajone kursuojančio vietinio priemiestinio transporto tarifų dydžiai 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

6 lentelė. pagal 2019 m. sausio mėn. duomenis 

 

 2018 metais viešo priemiestinio transporto srityje buvo tobulinami priemiestinių 

autobusų eismo tvarkaraščiai, analizuojamas poreikis dėl autobusų stotelių. Gyventojų susisiekimo 

priemiestiniais autobusais patogumui padidinti vietinės reikšmės keliuose, kurių valdytojai seniūnai 

– įrengta arba pradėti darbai įrengiant stotelių paviljonus, iš viso 14 vnt. Be to,  priimti sprendimai ir 

pradėtos procedūros dėl naujų autobusų stotelių įrengimo : Mickūnuose – Užupio g., Nemenčinės 

mieste – A. Mickevičiaus g., Dobromislės k. – Minties g., Špokinės k. – Vilnelės g., Prūdiškėse – 

Prūdiškių g. 

 2018 m. buvo tęsiamas keleivinio transporto maršrutų tvarkaraščių derinimas prie 

gyventojų poreikių. Tobulinant priemiestinių autobusų eismo tvarkaraščius buvo keičiamos valandos, 

įvedami papildomi reisai, keičiamos trasos: atsižvelgiant į gyventojų prašymus buvo pakeista 

maršruto Nr. 101 „Vilnius – Rastinėnai per Čekoniškes“ trasa (pratęsta pavienių reisų trasa iki 

Sudervės k.), pakeista maršruto Nr. 230 „Vilnius – Rūdninkai“ trasa (pavienių reisų trasos nukreiptos 

į Merešlėnų ir Keturiasdešimt Totorių kaimus), pakeista maršruto Nr. 227 „Vilnius – Valčiūnai“ 

(pavienių reisų trasos nukreiptos į Rudaminos kaimą).  

 2018 m. Savivaldybės taryba,  norėdama sumažinti šeimų socialinę atskirtį, priėmė 

vieną svarbiausių sprendimų - dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su 60 proc. nuolaida mokiniams. Be 

to, jau aštuntus metus iš eilės Vilniaus rajono savivaldybė VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ 

globotiniams, vykstantiems į profesines mokyklas ir neformaliojo švietimo įstaigas, kompensuoja 

važiavimo išlaidas. Tai puikus, skatinantis bei pasitvirtinantis būdas VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis 

centro“ globotiniams  suteikti galimybę tobulinti savo talentus lankant pasirinktus būrelius ar gauti 

profesinį išsilavinimą. 

 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės įsteigtais maršrutais aptarnauta 2 mln. keleivių 

(skaičius neapima į mokyklas nemokamai (pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 

6 str. 1 p.) pavežamų mokinių).  

 Pagal geografinį principą Vilniaus rajono savivaldybės reguliaraus vietinio 

priemiestinio susisiekimo maršrutai sugrupuoti į 11 krypčių, iš jų 5 maršrutų kryptis 34 maršrutais 

aptarnavo SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas - Nemenčinės, Paberžės, Rukainių, Čekoniškių ir 

Šumsko kryptimis. 2018 m. SĮ VRAP aptarnavo virš 1 mln. keleivių. SĮ VRAP plečiantis įsigytas 

nekilnojamas turtas – garažai šalia parkui nuosavybės teise priklausančių patalpų Bažnyčios g. 21, 

Nemenčinėje,  kuriuose bus įrengiamos dirbtuvės, plovykla. Tikslas – aptarnavimo kokybės 

gerinimas ir noras išlaikyti gerą aptarnavimą, nedidinant išlaidų autobusų remontui ir priežiūrai, nes 

tai vienas iš veiksnių, daugiausiai turintis įtakos Savivaldybės patvirtintam keleivių vežimo tarifo 

dydžio pastovumui. Įmonė nuolat naujina transporto priemonių parką – 2018 m. įsigyti 3 autobusai. 

  

Eil. Nr. Savivaldybė Taikomas tarifas 

1 Kauno rajono 0,077 - 0,091 Eur su PVM 

2 Širvintų rajono 0,08 Eur su PVM 

3 Šiaulių rajono 0,08 Eur su PVM 

4 Alytaus rajono 0,09 Eur su PVM 

5 Klaipėdos rajono 0,09 - 0,10 Eur su PVM 

6 Panevėžio rajono 0,10 Eur su PVM 
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3.5.3. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS BEI NUOTEKŲ TVARKYMAS 

 

 Geros kokybės geriamasis vanduo bei švari žmogų supanti aplinka – tai vienos iš 

pagrindinių sąlygų, kurios užtikrina gyvenimo kokybę. 2018 m., kaip ir kasmet ,Savivaldybei svarbu 

buvo, kad Vilniaus rajono gyventojai naudotų geros kokybės geriamąjį vandenį bei tinkamai tvarkytų 

buityje susidarančias nuotekas. Šiam tikslui užtikrinti Vilniaus rajono savivaldybė skiria didelę dalį 

biudžeto lėšų centralizuotoms vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemoms plėsti, rekonstruoti ir 

modernizuoti jau esamus vandentvarkos objektus. 

 

Savivaldybės indėlį, siekiant pagerinti 

Vilniaus rajono gyventojų gyvenimo 

kokybę, parodo kasmet didėjančios 

investicijos į vandentvarkos objektus. Verta 

atkreipti dėmesį į tai, kad 2015 m. 

vandetvarkos infrastruktūrai Savivaldybė 

skyrė 649 463,66 Eur, o 2018 m. net 3,6 

karto daugiau, t.y. 2 314981,26 Eur. 

Detalesnė informacija apie Savivaldybės 

biudžeto lėšų pasiskirstymą vandentvarkos 

objektams per paskutinius metus pateikta 9 

pav.  

 
Savivaldybės biudžeto lėšos vandentvarkos objektams 

 
9 pav. VRSA duomenys 

 

 Visas 2018 m. Savivaldybės vandentvarkos objektams skirtas lėšas galima suskirstyti į 

5 pagrindines grupes, išvardijant pagrindinius atliktus darbus: 

 

1. Vandens gerinimo įrenginių, vandens gręžinių įrengimas: 

- Vandens gręžinio bei vandens gerinimo įrenginių Skaidiškių k. įrengimas – 93 655 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Juodšilių k. statyba – 63 900 Eur; 

- Vandens gręžinio ir vandens gerinimo įrenginių Avižienių k., Sudervės g. įrengimas – 

68 460 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Mostiškių k. įrengimas – 65 600 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Melekonių k. statyba – 28 650 Eur; 

- Gerinimo įrenginių Parudaminio k. statyba – 27 650 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Rakonių k. statyba – 26 806 Eur; 

- Vandens gręžinio Juodšilių k., A. Krepštul g. pergręžimo darbai – 20 610 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Palubėlių k. ir Valčiūnų k. įrengimas – 109 750 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Griciūnų k. statyba – 37 800 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Pikeliškių k. statyba – 39 200 Eur;  

- Vandens gavybos gręžinio Paberžės k. įrengimas – 9 875 Eur; 

649 463,66 Eur 

1 156 408,32 Eur 

1 514 102,23 Eur

2 314 981,26 Eur
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- Vandens gavybos gręžinio ir vandentiekio tinklo 

Punžonių k. statyba – 39 961 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Galinės k. statyba – 

38 500 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Lindiniškių k. statyba 

– 41 800 Eur;  

- Vandens gerinimo įrenginių Bukiškio k. statyba – 

42 500 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Bendorių k. statyba – 

48 600 Eur; 

- Vandens gavybos gręžinio Karvio k. įrengimas – 

13 500 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Karvio k. statyba – 45 

800 Eur; 

- Vandens gavybos gręžinio su vandens ėmimo 

kolonėle Pučkalaukio k. įrengimas – 7 870 Eur; 

- Vandens gerinimo įrenginių Danilavos k. statyba 

– 40 600 Eur.  

 

2. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba, rekonstrukcija: 

- Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų Nemėžio k., Mokyklos ir Sirokomlės g. 

projektavimas ir statyba – 133 300 Eur;  

- Vandentiekio tinklo Avižienių k., Mechanizatorių g. rekonstrukcija – 114 049,59 Eur. 

- Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų Skaidiškių k., Sodų g. įrengimas – 101 300 

Eur; 

- Nuotekų siurblinės ir nuotekų tinklų Medininkų k., Medaus g. įrengimas – 57 350 Eur; 

- Buitinių nuotekų tinklų Nemėžio k., Kooperatyvo g. įrengimas – 73 600 Eur; 

- Vandentiekio ir nuotekų tinklų Kalvelių k., Vasaros g. statyba – 48 567 Eur; 

- Vandentiekio tinklų statyba Parudaminio k. – 26 952 Eur; 

- Gaisrinių hidrantų Šumsko mstl. įrengimas – 11 000 Eur; 

 

3. Nuotekų valymo įrenginių statyba: 

- Nuotekų valymo įrenginių Kalviškių k. projektavimas ir statyba – 173891,22 Eur; 

- Nuotekų valymo įrenginių Bezdonių mstl. projektavimas ir statyba – 170 813,68 Eur; 

- Nuotekų valymo įrenginių Airėnų k. statyba – 146 000 Eur. 

 

4. Paviršinių nuotekų sistemų įrengimas, rekonstrukcija: 

- Lietaus surinkimo infiltracinių šulinių Zujūnų k., Geležių, Žaliojoje, Sodų, Vilties g. 

įrengimas – 143 900 Eur; 

- Lietaus tinklų Nemenčinės m. praplovimas – 28 498 Eur; 

- Paviršinių nuotekų tinklų, esančių Skaidiškių k., Sodų g., Rudaminos k., Gamyklos g., 

Valčiūnų k., Geležinkeliečių g., Mickūnų k., Jaunimo g. remontas – 40 000 Eur. 

 

5. Savivaldybės prisidėjimas prie investicinių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtros objektų: 

- Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone 

Galgių k.“ - 119 489,88 Eur; 

- Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone 

(Skaidiškėse, Marijampolyje, Rukainiuose)“ - 19 173,88 Eur. 

 

 

Vandens gerinimo įrenginiai 

Šaltinis: UAB „Nemėžio komunalininkas“  
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Bendras Savivaldybės lėšų vandentvarkos objektams pasiskirstymas 

 
10 pav. VRSA duomenys 

 

 Iš 10 paveiksle pateiktų duomenų matyti, kad 2018 m. daugiausiai vandentvarkos 

objektams  skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta vandens gerinimo įrenginiams įrengti. 

Pažymėtina, kad 2018 metais buvo įrengta net dvigubai daugiau vandens gerinimo įrenginių negu 

2017 metais. 2017 m. Savivaldybė vandens gerinimo įrenginius įrengė 8 Vilniaus rajono 

vandenvietėse, o 2018 metais geresnės kokybės geriamasis vanduo tiekiamas iš papildomų 16 

Vilniaus rajono vandenviečių: Griciūnų, Pikeliškių, Avižienių, Galinės, Lindiniškių, Bukiškio, 

Bendorių, Karvio, Danilavos, Melekonių, Parudaminio, Juodšilių, Rakonių, Palubelių, Valčiūnų, 

Skaidiškių. Minėtas faktas parodo, kad Savivaldybė ypač rūpinasi centralizuotai tiekiamo geriamojo 

vandens kokybe.  

 Verta atkreipti dėmesį į tai, kad 2018 metais Savivaldybė sėkmingai įgyvendino 

investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone 

(Skaidiškėse, Marijampolyje, Rukainiuose)“. Bendra projekto vertė - 7 276 177, 35 Eur (iš jų 5 693 

738,88 Eur ES Sanglaudos fondo lėšos, 319 630,85 Eur – Savivaldybės lėšos). 2018 metais projektui 

įgyvendinti skirta 19 173,88 Eur Savivaldybės lėšų. 2016 m. buvo įrengti nuotekų valymo įrenginiai 

Skaidiškių gyvenvietėje,  2018 m. baigti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros 

Vilniaus rajone Marijampolio k. darbai. 2018 m. įgyvendinti paskutiniai projekte numatyti darbai – 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rukainių gyvenvietėje. Prie paklotų 

centralizuotų vandentvarkos tinklų Rukainių gyvenvietėje galės prisijungti 166 būstai. Pažymėtina, 

kad projekto metu Rukainių gyvenvietėje taip pat įrengti nauji vandens gerinimo bei nuotekų 

tvarkymo įrenginiai. Įgyvendinus minėtą projektą iš viso paklota 15,1 km nuotekų, 17,4 km 

vandentiekio tinklų, 1328 gyventojams suteikta galimybė prisijunti prie naujų vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo tinklų, o Skaidiškių kaime įrengti nauji nuotekų valymo įrenginiai. 

 Naudodamasi Europos Sąjungos teikiama parama vandentvarkos infrastruktūrai plėsti, 

Savivaldybė 2018 metais sėkmingai tęsė investicinio projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“ įgyvendinimo darbus. Bendra numatyta projekto 

vertė – 3 507 794,60 Eur. 2018 metais projektui įgyvendinti Savivaldybė skyrė 119 489,88 Eur. 

Vykdant vandentvarkos infrastruktūros plėtrą Galgių kaime numatoma pakloti apie 11,3 km 

vandentiekio tinklų ir apie 12,1 km nuotekų tinklų, o tai sudarys galimybę 780 gyventojams naudotis 

centralizuotomis vandens teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.  

  Kaip ir kasmet, 2018 metais Savivaldybė taip pat daug dėmesio skyrė prisijungimo prie 

centralizuotų vandentvarkos tinklų rodikliui didinti. Savivaldybės darbuotojai aplankė daug Vilniaus 

rajono gyventojų, kurių gyvenvietėse įrengti centralizuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

tinklai, aiškino prisijungimo prie centralizuotų tinklų privalumus, tvarką bei ragino jungtis prie 

centralizuotų tinklų. 

821 298 Eur
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3.5.4. DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMAS IR ŠILUMOS ŪKIO 

INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS 

 

 Vilniaus rajono savivaldybė, įgyvendindama daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus, siekia, kad daugiausiai šilumos energijos sunaudojantys daugiabučiai 

namai būtų atnaujinami, sumažėtų jų energijos suvartojimas, pagėrėtų pastatų techninė būklė ir 

estetinis vaizdas. 

Siekiant pagerinti Vilniaus rajono daugiabučių namų techninę būklę, nuo 2017 metų balandžio 

mėnesio iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriama parama daugiabučių namų butų savininkams 

remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, pamatus, statinio inžinerines sistemas 

(šildymo, vandentvarkos), laiptines ir t. t. 2017 metais parama pasinaudojo 10 daugiabučių namų, o 

2018 metais su Savivaldybės pagalba buvo atnaujinta 15 rajono daugiabučių namų bendrojo 

naudojimo objektų. 2018 metais buvo suteikta 30 000 eurų paramos. Savivaldybės parama šiam 

tikslui padeda namų butų savininkams įgyvendinti reikalingus darbus ir pagerinti savo namo techninę 

būklę ir aplinką, nes nuo mūsų gyvenimo sąlygų priklauso ir mūsų savijauta. 

 

Savivaldybė 2018 metais organizavo septynių 

daugiabučių namų (Rudaminos g. 17, Skaidiškių 

k., Nemėžio sen.; Sodų g. 30, Kalvelių k., 

Kalvelių sen.; Sodų g. 32, Kalvelių k., Kalvelių 

sen.; Šv. Mykolo g. 7, Nemenčinė; Šv. Mykolo g. 

9, Nemenčinė; Kelininkų g. 4, Nemėžio k., 

Nemėžio sen.; Liepų al. 15, Raudondvario k., 

Nemenčinės sen.) atnaujinimo (modernizavimo) 

investicijų planų parengimą. Dėl minėtų 

daugiabučių namų, išskyrus Liepų al. 15, 

Raudondvario k., Nemenčinės sen., kurio 

gyventojai nepritarė investiciniam planui, 

Vilniaus rajono savivaldybė pateikė VšĮ Būsto 

energijos taupymo agentūrai paraišką. Agentūra 

suderino visų daugiabučių namų investicinius 

planus. 

VšĮ Viešųjų investicijų plėtros agentūra 2019-01-

04 išdavė preliminarų sutikimą finansuoti 

daugiabučio namo Parko g. 8, Buivydiškių k., 

Zujūnų sen. atnaujinimo (modernizavimo) 

projektą. Yra sudaryta sutartis dėl techninio 

projekto parengimo. 

 2019-01-10 buvo pasirašyta projektavimo ir 

rangos darbų sutartis dėl daugiabučio namo Sodų 

g. 33, Skaidiškių k., Nemėžio sen. atnaujinimo 

(modernizavimo) projekto įgyvendinimo. 

Rangos darbus planuojama užbaigti iki 2020 

metų pabaigos. 

2019 metais planuojama inicijuoti dar penkių 

daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) projektus. 

 Vykdyti daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintą programą, Vilniaus rajono daugiabučių namų gyventojams yra 

naudinga,nes 1) sumažinamos šildymo išlaidos; 2) pagerėja gyvenimo kokybė; 3) prailginamas namo 

eksploatacijos laikas  4) išauga būsto vertė. 

Daugiabutis namas V. Sirokomlės g. 11, Nemėžio k., Nemėžio sen.  

prieš renovaciją. 

 

Daugiabutis namas V. Sirokomlės g. 11, Nemėžio k., Nemėžio sen.  
atnaujinimo (modernizavimo) darbų metu.. 
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 Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama Vilniaus rajono gyventojams sumažinti 

tiekiamos šilumos kainą bei padidinti šilumos tiekimo patikimumą, nuolat investuoja į šilumos ūkio 

infrastruktūros atnaujinimą. Per 2018 metus Savivaldybė investavo į šilumos ūkio infrastruktūros 

atnaujinimą 767 982 Eur. Palyginti su 2017 metais, į šilumos ūkio atnaujinimą 2018 metais buvo 

skirta beveik 1,5 karto daugiau lėšų. Investicijų paskirstymas į šilumos ūkio infrastruktūros 

atnaujinimą pavaizduotas 11 pav. 
 

Investicijos į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą 

 
11 pav. VRSA duomenys 

 

 2018 m. atnaujinant šilumos ūkio infrastruktūrą buvo atlikti  šie darbai: 

- Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Didžiosios Riešės k., rekonstruotų tinklų ilgis – 

845 m, iš biudžeto skirta – 249 465 Eur. 

- Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Nemenčinės m., modernizuotų tinklų ilgis – 77 m, 

iš biudžeto skirta – 23 040 Eur. 

- Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Rudaminos k., modernizuotų tinklų ilgis – 745 m, 

iš biudžeto skirta – 257 140 Eur. 

- Atliktas šilumos tiekimo tinklų kapitalinis remontas Valčiūnų k., kapitališkai 

suremontuotų tinklų ilgis – 48 m, iš biudžeto skirta – 14 467 Eur. 

- Buivydiškių k. katilinėje įrengtas rezervinis 3 MW (megavatų) galios dujinis katilas su 

įranga. Skirta iš biudžeto – 72 370 Eur. 

- Bukiškio k. katilinėje atliktas katilinės pastato sienų kapitalinis remontas bei stogo 

sutvirtinimo darbai. Skirta iš biudžeto – 17 526 Eur. 

- Didžiosios Riešės k. katilinėje vietoj seno nusidėvėjusio katilo įrengtas naujas 300 kW 

(kilovatų) galios dujinis katilas. Skirta iš biudžeto – 35 000 Eur.  

- Didžiosios Riešės, Sužionių, Bezdonių, Rudausių bei Maišiagalos gyvenviečių 

katilinėse įrengta vandens minkštinimo įranga. Skirta iš biudžeto 13 470 Eur. 

- Kalvelių k. katilinėje įrengtas naujas suskystintų naftos dujų elektrinis išgarintojas. 

Skirta iš biudžeto – 12 010 Eur. 

- Maišiagalos mstl. katilinėje įrengtas naujas siurblys su dažnio keitikliu bei valdymo 

spinta. Skirta iš biudžeto – 9 450 Eur. 

- Raudondvario k. katilinėje atlikti katilinės pastato avarinės būklės ir stogo kapitalinio 

remonto darbai. Skirta iš biudžeto – 10 450 Eur. 

- Skaidiškių k. katilinėje atliktas kapitalinis remontas. Skirta iš biudžeto – 30 334 Eur. 

- Bezdonių mstl. katilinėje vietoj seno nusidėvėjusio katilo įrengtas naujas 300 kW 

(kilovatų) galios kieto kuro katilas. Skirta iš biudžeto – 23 260 Eur. 

 2018 m. Didžiųjų Kabiškių kaime atlikta katilinės rekonstrukcija, kurioje akmens 

anglies kuras buvo pakeistas biokuru. Įgyvendinus projektą įrengtas modernus biomasės ritiniais 

kūrenamas 550 kW galios vandens šildymo katilas. Projekto vertė 238 196 Eur. Prie projekto 

įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybė prisidėjo 154 576 Eur, likusią dalį finansavo Aplinkos 

projektų valdymo agentūra. 
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3.5.5 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS APSAUGA 

 

 Vilniaus rajono savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema  

užtikrina, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, 

prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos 

saugos reikalavimus. Vertinant kiekvienų metų ataskaitas bei rezultatus siekiama gerinti surinkimo, 

išvežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą visiems savivaldybės teritorijoje 

esantiems komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims). 

 Vilniaus rajono savivaldybė, rūpindamasi aplinkos švaros palaikymu ir gamtos 

tausojimu, kasmet vykdo Aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą, kurios lėšos naudojamos 

priemonėms, skirtoms pašalinti bešeimininkių šiukšlių aplinkai padarytą žalą ir aplinkos teršimo 

šaltiniams pašalinti. Taip pat piliečiai nuolatos yra raginami prisėdėti prie aplinkos saugojimo ir 

naudotis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiomis trimis didelio gabarito atliekų 

priėmimo aikštelėmis (Grikienių k., Sudervės sen., Pakryžės k., Nemenčinės sen., Vėliučionių k., 

Šatrininkų sen.), kuriose galima atiduoti didelio gabarito, padangų, statybos ir griovimo, elektros ir 

elektroninės įrangos atliekas. Svarbu pabrėžti, kad bešeimininkių atliekų atsiradimui sumažinti, 

didelio gabarito ir pavojingos atliekos surenkamos apvažiavimo būdu du kartus per metus pagal viešai 

paskelbtą grafiką (pavasarį ir rudenį). Grafikas skelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje 

www.vrsa.lt, seniūnijų skelbimo lentose bei leidinyje „Vilniaus krašto savaitraštis“. Gyventojai, 

neturintys galimybės patys pristatyti atliekų į didelio gabarito atliekų surinkimo aikšteles, gali 

pasinaudoti minėta paslauga. 

 Kiekvienais metais Vilniaus rajono savivaldybė prisideda prie akcijos „DAROM“ 

organizavimo, kuri skatina šalies gyventojus vieningai rūpintis ir tausoti gamtą. 2018 m. akcije 

aktyviai dalyvavo gyvenviečių,  sodų bendrijų, seniūnijų, švietimo įstaigų, įmonių ir kitos 

bendruomenės.  

 

Kreipėsi ir pavieniai gyventojai, kurie savo 

iniciatyva švarino viešąsias erdves: parkus, 

miškus, paupius ir kt. Skaičiuojama, kad 2018 

m. Vilniaus rajone akcijoje dalyvavo apie 

2000 savanorių. Tvarkomų vietų skaičius 

siekė net 105 viešąsias erdves. 2018 metais 

akcijoje dalyvavo rekordinis seniūnijų bei 

mokyklų skaičius. Remiantis duomenimis 

buvo surinkta ir išvežta apie 10 t buitinių 

atliekų. Pažymėtina, kad kiekvienais metais 

bešeimininkių atliekų randama vis mažiau. 

 

 Taip pat šių metų rugsėjį Vilniaus rajono savivaldybė, minėdama Lietuvos 100-tąsias 

valstybės atkūrimo metines, prisijungė prie pasaulinės švarinimosi akcijos ,,Pasaulio tvarkymo 

dienos“, kuri yra didžiausia pilietinė akcija istorijoje. Teigiama, kad  net 5 proc. mūsų planetos 

gyventojų susitelkė aktyviai veikti ir spręsti aplinkosaugines problemas. Pagrindinis akcijos objektas 

Lietuvoje buvo nacionaliniai ir regioniniai parkai. Vilniaus rajone  prisidėjus Vilniaus rajono 

savivaldybei buvo tvarkomos Asvejos ir Neries regioninių parkų teritorijos. 

 

2018 metų ,,Darom“ akcija Nemėžio seniūnijoje. 

http://www.vrsa.lt/
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Ugdydama jaunajai kartai rūšiavimo svarbą 

Savivaldybė kartu su VšĮ ,,Pakuočių tvarkymo 

organizacija“ organizavo švietimo programą apie 

rūšiavimą. 2018 m. buvo išdalyta mokomoji 

medžiaga apie rūšiavimą ugdymo įstaigoms, skirta 

būtent vaikų rūšiavimo įgūdžiams skatinti. Pradedant  

darželinukais, nes būtent tokio amžiaus vaikus lengva 

išmokti rūšiuoti, baigiant vyresnių klasių mokiniais.  

Kaip ir 2017 m., 2018 m. buvo tęsiamas rūšiavimo 

konteinerių komplektų nemokamas dalijimas 

individualių namų savininkams.  

  Iš turimų 10100 komplektų išdalyta virš 93 proc. Vilniaus rajono gyventojai, 

rūšiuodami atliekas prisideda prie švarios aplinkos bei gauna tiesioginę finansinę naudą (mokėdami 

trečdaliu mažesnę rinkliavos kintamąją dalį). 

 

Savivaldybė,  norėdama pagelbėti 

Vilniaus rajono gyventojams 

atsikratyti asbesto turinčių gaminių 

atliekų, pateikė Lietuvos aplinkos 

investicijų fondui paraišką asbesto 

turinčių gaminių atliekų (toliau – 

Atliekos)  surinkimo apvažiavimo 

būdu, transportavimo ir saugaus 

šalinimo finansavimui gauti.  

 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybėje buvo  sudaryta galimybė nemokamai atsikratyti 

asbesto turinčių gaminių atliekų. Ja pasinaudojo nemažai Vilniaus rajono gyventojų, nes  pagal gautus 

84 prašymus iš skirtingų seniūnijų gyventojų  apvažiavimo būdu buvo surinkta  88,28 t atliekų. 

Bendra projekto vertė 16340,07 Eur. 

3.6.  ŽEMĖS ŪKIS IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

 

3.6.1. ŽEMĖS ŪKIS 

 

Remiantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės 

ūkio ministerijos duomenimis, 2019 m. pradžioje 

žemės ūkio naudmenos Vilniaus rajono 

savivaldybėje sudarė 38,97 proc. (Lietuvoje – 52,15 

proc.). 

Miškai ir miško žemė Vilniaus rajono savivaldybėje 

užėmė 41,16 proc. visų naudmenų, tuo tarpu 

Statistikos departamento, 2018 m. miškingumas 

Vilniaus rajone siekė 41,7 proc., ir buvo didesnis nei 

Lietuvoje ar kitose žiedinėse savivaldybėse 

(Lietuvoje siekė 33,6 proc.).  

 Vilniaus rajone žemės ūkio 

naudmenos sudaro virš 83 tūkst. ha. 2019 m. sausio 

1 d. žemės ūkio naudmenų struktūroje ariama žemė Vilniaus rajone sudarė 70,95 proc. (Lietuvoje – 

88,02 proc.), sodai užima 0,5 proc. (Lietuvoje – 0,47 proc.), pievos ir natūralios ganyklos – 28,55 

proc. (Lietuvoje – 11,51 proc.).  

 

Mokomoji  medžiaga apie rūšiavimą ugdymo įstaigoms 
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Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 

centro duomenimis, 2019 m. sausio mėn. 

pradžioje Vilniaus rajono savivaldybėje 

buvo 5 967 įregistruoti žemės ūkiai. 2019 

m. duomenimis, vidutinis ūkio dydis 

sudarė 2,34 ha ir buvo gerokai mažesnis 

nei Lietuvoje (10,52 ha) ir kitose žiedinėse 

savivaldybėse  

Pažymėtina, kad nors pagal bendrą ūkių 

skaičių Vilniaus rajono savivaldybė 

gerokai lenkia kitas žiedines savivaldybes, 

tačiau čia dominuoja smulkūs ir maži 

ūkiai, kurių vidutinis plotas, vertinant 

pastarųjų metų tendencijas, tendencingai 

mažėja. Tai rodo, kad daugėja asmenų, 

turinčių ūkininkų statusą, tačiau faktiškai nevykdančių žemės ūkio veiklos. Bet rajone yra ir 129 

stambieji ūkiai, kurie apdirba virš 100 ha. Stambūs ūkiai deklaruoja 40 proc. bendro deklaruoto ploto. 

Palyginti su 2017 m., tokių ūkių padidėjo 24 vnt.  

 Per 2014 - 2018 m. laikotarpį pareiškėjų, deklaruojančių pasėlius, sumažėjo 7,5 proc. 

Bet nuo 2014 m. Vilniaus rajono teritorijoje apdirbamas plotas kiekvienais metais didėja, kadangi 

ūkiai stambėja ir yra modernizuojami.  

 Dėl rajone vyraujančių nederlingų žemių (smėlynų, durpių, šlapių teritorijų ir t.t.) ir 

nepatrauklaus gyvulininkystės sektoriaus žemdirbiai labiau augina grūdines kultūras: kviečius 13 

proc. (Lietuvoje 26,66 proc.) , avižas 8,13 proc. (Lietuvoje 3,63 proc.); grikius 4,76 proc. (Lietuvoje 

1,88 proc.). Nemažą dalį sudaro ganyklos-pievos 43,91 proc. (Lietuvoje 30,78 proc.). Bulves 

deklaravo 0,87 proc. (Lietuvoje 0,37 proc.). Šalia esanti sostinė sudaro puikias sąlygas bulvių 

paklausai  ir  sudaro palankias sąlygas priemiestiniams ūkiams lengviau realizuoti produkciją, bet dėl 

konkurencingos Europos šalių atvežtinės produkcijos 2018 m. deklaruota tik 380 ha bulvių. 

Daugiausiai ūkininkai išaugintas bulves suvartoja patys.  

 

Kadangi 2018 m. buvo itin nepalankūs 

ūkininkavimui (sausas pavasaris ir mažai 

kritulių vasarą), augalai negavo maisto 

medžiagų ir neišsivystė, todėl rajono 

žemdirbiai patyrė nuostolių. Žieminių 

kviečių derlius, palyginti su 2017 m., 

sumažėjo 30 proc.   

 

 Žemės ūkio ministerija 2018 m. persvarstė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 

2015-04-01 įsakymą Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės 

„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių 

patvirtinimo“ ir Vilniaus rajono Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, 

Maišiagalos, Marijampolio, Nemenčinės, Nemėžio, Paberžės, Riešės, Rukainių, Sudervės, Sužionių, 

Zujūnų ir Nemenčinės m. seniūnijos pateko į didelio nepalankumo sąrašą; Dūkštų, Medininkų, 

Mickūnų, Pagirių, Rudaminos buvo įtrauktos į mažo nepalankumo sąrašą ir tik vienintelė Šatrininkų 

seniūnija liko neįtrauktą į šią paramą, nors vidutinis seniūnijos našumo balas 34.50. Vidutinis 

Lietuvos žemės našumo balas 38.12. Ūkininkų ir savivaldybės administracijos prašymai paragino 

Žemės ūkio ministeriją peržiūrėti našumo balų metodiką ir ji pažadėjo Šatrininkų seniūniją įtraukti į 

gamtinių ir specifinių kliūčių žemėlapį. 

 Ekologinių ūkių deklaruotas plotas nedidėja. 2018 m. rajone buvo deklaruota 2629 ha. 

Palyginimui 2017 m. - 2781 ha, 2016 m. – 2801 ha. Per šį laikotarpį sumažėjo 6,5 proc. Vidutiniškai 

Lietuvoje ekologinių ūkių sumažėjo apie 3 proc.  

Eil. 

Nr. 

Deklaruoto ūkio 

plotas (ha) 

Vilniaus r. deklaruojančių ūkių 

kiekis (vnt.) 

 

2017 m. 2018 m. 

1 virš 1000 2 1 

2 nuo 500 iki 1000 8 10 

3 nuo 100 iki 500 51 52 

4 nuo 50 iki 100 44 66 

5 nuo 10 iki 50 539 646 

6. nuo 1 iki 10 3227 3031 

Iš viso (vnt.) 3871 3806 

Vidutinio deklaruoto 

ūkio dydis (ha) 

11,02 11,54 

Bendras deklaruotas 

plotas (ha) 

42674,86 43952,66 

 
2018 m. dėl stichinės nelaimės (sausros) 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba nuo žemės 

mokesčio atleido Vilniaus rajono ūkininkus, 

deklaravusius pasėlius. 

Deklaruojami  ūkiai Vilniaus rajone 
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2018 m. Vilniaus rajone 593 pieno gamintojai 

deklaravo 1111 pieninių karvių. (2017 m. 

Vilniaus rajone 734 pieno gamintojai 

deklaravo 1276 pienines karves). Jie gavo 

2018 m. – apie 120 tūkst. eurų paramą (2017 

m. apie 100 tūkst. eurų). 2018 m. 107,32 

eurais padidėjo išmoka už pienines karves. 

Per 2018 metus Vilniaus rajone 13 proc. 

sumažėjo pieninių karvių, o per 2016-2018 

laikotarpį Lietuvoje pieninių karvių sumažėjo 

10 proc. Tokia tendencija vyksta dėl nuolat 

mažinamos pieno supirkimo kainos. 

Užfiksuotas ne vienas atvejis, kaip Lietuvos 

pieno gamintojai išparduoda kaimyninėms 

šalims visas savo bandas. Kadangi sistemiškai mažėja pieno supirkimo kaina, ūkininkai keičia veiklos 

sritį. Per 2005-2018 m. laikotarpį rajone pieninių karvių sumažėjo 8 kartus. Per 2005-2018 m. 

laikotarpį 5 kartus sumažėjo galvijų skaičius. Ūkininkai aiškina, kad dėl mažėjančios gyvulių ir 

gyvulininkystės produkcijos kainos negali išlaikyti ūkių, todėl išparduoda gyvulius ir pereina prie 

augalininkystės. 

 Kiaulininkyste užsiima UAB „Cestos maistas“, esantis Nemenčinės sen., Gaukštonių 

k., kur 2016-2018 m. buvo auginama virš 17-20 tūkst. kiaulių. Kiaulininkystės komplekse kiaulės 

auginamos uždarame cikle. 

 Didžioji Vilniaus rajono teritorija patenka į paskelbtą Afrikinio kiaulių maro zoną. Maži 

šeimos ūkiai dėl sugriežtintų laikymo sąlygų atsisako kiaulių auginimo ir pereina prie avių ir ožkų 

auginimo. Per 2014-2018 m. laikotarpį pastarųjų auginimas padidėjo 12 proc.  

 Bitininkystės sektoriuje medaus produktų poreikis ir vartojimas didėja, auga medaus 

eksporto mastai. Bitininkų skaičius rajone kasmet vis didėja, tuo pačiu daugėja ir bičių šeimų. Per 

2016-2018 m. laikotarpį bičių šeimų padaugėjo 12 proc. ir 2018 m. sudarė 7,5 tūkst. šeimų, tiek 

deklaravo 305 bitininkai. Tuo tarpu 2017 m. buvo 292 bičių šeimų laikytojai. Lietuvoje 2016-2018 

m. pastebimas bičių šeimų padidėjimas (5 proc.) ir 2018 m. jų buvo 137796. 

 Vilniaus rajono savivaldybė žemės savininkams kasmet teikia didžiules žemės 

mokesčio lengvatas:  

• Pensinio amžiaus, neįgalieji asmenys atleidžiami nuo žemės mokesčio už 3 ha kaimo 

vietovėse (nepriklausomai nuo žemės paskirties)  ir 0,25 ha Nemenčinės mieste (kitos 

savivaldybės atleidžia dažniausiai iki 1ha kaimo vietovėse) 2018 metais lengvatos 

dydis - 1.06 mln Eur (Kauno r. – 505 tūkst. Eur, Kauno m. – 513 tūkst. Eur, Vilniaus 

m. – 332 tūkst.  Eur). 

• Visi Vilniaus rajono gyventojai atleidžiami nuo mokesčio už 5 ha žemės ūkio paskirties 

žemės (išskyrus apleistus plotus ir mėgėjų sodų sklypus) kaimo vietovėse ir 0,25 ha 

Nemenčinės mieste, 2018 metais lengvatos dydis siekė 283 tūkst. Eur (tokios lengvatos 

jokia kita Savivaldybė neteikia). Svarbu pabrėžti, kad Vilniaus rajono savivaldybė 

vienintelė Lietuvoje taiko lengvatą ne atskiriems asmenims (asmenų grupėms) o 

visiems savo rajono gyventojams.  

• 2018 metais gyventojams 50 proc. sumažintas žemės mokestis už vieną namų valdos 

sklypą, suteiktos lengvatos dydis 688 tūkst. Eur. 

• Jau nuo 2019 m. gyventojams už gyvenamosios teritorijos sklypus 33 proc. (mažinant 

tarifą nuo 0,3 iki 0,2 proc.) sumažinome žemės mokestį. 

 Siekiant paskatinti racionalesnį ir efektyvesnį žemės naudojimą, už apleistus plotus 

toliau bus taikomas didesnis mokesčio tarifas (šiuo metu 3 proc.).  Savivaldybė tęs apleistų žemės 

sklypų ir žolės deginimo atvejų kontrolę, taikys prevencines priemones žemės sklypų savininkams 

dėl netinkamos nekilnojamojo turto priežiūros.  

 2017 m. 2018 m.  

  galvijai 3635 
(iš jų  pieninių karvių 

1276) 

3413 
(iš jų pieninių 
karvių 1111) 

  arkliai 
1383 1307 

 kiaulės 19 900 20 000 

   avys 
8262 7700 

 ožkos 
935 1000 

 bičių šeimos 7240 7 500 

           2018 m. Vilniaus rajone deklaruoti gyvuliai ir  bitės 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi26vCX15nUAhXLiCwKHcqwCEsQjRwIBw&url=http://www.niksoft.lt/galvijai/gyvuliu-pardavimas&psig=AFQjCNFh91a3tYE0SH1f9A7RHZCv7V2a5w&ust=1496304606392198
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigwO_A5ZnUAhWCjSwKHVIuDwQQjRwIBw&url=https://www.naklejkolandia.pl/p2151,kon-7-szablon-malarski-wielorazowy.html&psig=AFQjCNF4o2vPm95ryCOEwttG7vYlYgvJUg&ust=1496308448588885
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ17fR5ZnUAhUD1iwKHaNCBKQQjRwIBw&url=http://www.supercoloring.com/pl/sylwetki/swinia&psig=AFQjCNFqHqNhZ8saQxuYUoHmqxSIS9bnNw&ust=1496308477112917
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 Pagal NŽT 2019 m. sausio 1 d. duomenis matome (12 pav.), kad žemės sklypų 

savininkai ir nuomininkai sparčiai tvarko apleistus plotus (nuo 2015 m. 33 proc. sumažėjo apleistos 

žemės plotai). Tokiu būdu žemdirbiams atsiranda didesnės galimybės ūkiams didinti ir plėsti, be to, 

ir rajono žemės sklypai naudojami pagal paskirtį.  

Apleisti žemės plotai (ha) 

 
12 pav. NŽT 2019 m. sausio 1 d. duomenys 

 

 Melioruota žemė Vilniaus rajone užima 39 tūkst. ha (iš jų 35 tūkst. nusausinta drenažu), 

tai sudaro 46 proc. žemės ūkio naudmenų. 2018 m. Vilniaus rajone melioracijos statinių remontui ir 

priežiūrai buvo skirta 318 757 Eur (2017 m. 233 698,12), iš jų: 

• Savivaldybės lėšos – 135 757 Eur; 

• Lėšos iš Žemės ūkio ministerijos - melioracijos priežiūros darbams– 183 000 Eur. 

 2018 m. naudojant savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas melioracijos srityje pasiekti 

rezultatai: 

• - griovių priežiūra – 57 km, 

• - suremontuota griovių – 4,734 km;  

• - suremontuota rinktuvų – 0,345 km; 

• - suremontuota pralaidų – 9 vnt.; 

• - suremontuotas tiltas – 1 vnt.; 

• - iš dalies (pereinamasis objektas) 

rekonstruoti 3 tiltai; 

• - Pikeliškių vandens kėlimo stoties 

eksploatacija (nusausina 140,97 ha 

ploto); 

• - atlikta 6 tvenkinių užtvankų priežiūra. 

Palyginti, tik Šilutės ir Rokiškio rajone  

buvo atlikta daugiau  griovių priežiūros darbų – po 58 km. Lietuvos mastu rajonuose 

buvo tvarkyta apie  14 km magistralinių griovių. 

 

2018 m. rajono Artojų varžybos vyko 

Rudaminos sen., Totorinės k., ūkininko 

Andrejaus Zajcevo ūkyje. 2018 metų arimo 

varžybose savo jėgas išbandė 10 dalyvių iš 

įvairių Vilniaus rajono seniūnijų. Kai kurie iš jų 

nebuvo varžybų naujokai ir netgi atstovavo 

Vilniaus rajonui Lietuvos artojų varžybose, 

laimėdami prizines vietas. Pirmąją vietą 

užėmė artojas iš Mickūnų seniūnijos, 

ūkininkas Jan Butkevič (2017 m. antra vieta). 
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Antroji vieta atiteko Sudervės seniūnijos ūkininkui Zenonui Borkovskiui (2017 m. pirma vieta), o 

trečioji – Miroslavui Barkovskiui iš Marijampolio seniūnijos. 

Respublikiniame konkurse „Metų ūkis 

2018“ 1-ąją vietą tarp besivaržančių 

Vilniaus rajono ūkininkų laimėjo Paberžės 

sen. ūkininkas Edgaras Kuliešius, kuris 

deklaruoja apie 1000 ha žemės ploto, ūkio 

kryptis - augalininkystė. 2-ąją vietą pelnė 

Lavoriškių sen. ūkininkė Irena Klečkovska, 

turinti ekologinį ūkį ir auginanti mėsinius 

galvijus bei deklaruojanti virš 60 ha ploto. 

Trečiąją vietą laimėjo ūkininkas iš Mickūnų 

seniūnijos Jan Butkevič, auginantis 

grūdines kultūras, ūkininkaujantis virš 100 

ha ūkyje. 

 

3.6.2. STATYBA, GYVENAMASIS FONDAS IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS  

 

 Statyba yra svarbi kiekvienos šalies ir kiekvienos smulkesnės teritorijos ekonominiam 

augimui, ji skatina kitų ūkio sričių paklausą .  

 2012 – 2017 m. Vilniaus rajono savivaldybėje baigtų statyti naujų gyvenamųjų pastatų 

skaičius išaugo nuo 419 iki 629 (50,1 proc.). Tačiau šis augimas buvo netolygus. Nuosekliai augęs 

2012 – 2016 m., per 2017 m. šis skaičius sumažėjo beveik 9 proc. ( 2016 m. buvo pastatyti 776 

gyvenamieji namai). Svarbu pažymėti, kad, palyginti su pastarųjų metų augimu, 2018 m. sumažėjo 

išduotų statybos leidimų skaičius.  

 Socialinio būsto politika yra skirta mažas pajamas gaunantiems asmenims (šeimoms), 

kuriems reikalinga valstybės parama apsirūpinant gyvenamuoju būstu. Augančiam socialinio būsto 

poreikiui įtakos turi jaunos, turinčios mažai darbo patirties ir neįsitvirtinusios darbo rinkoje, šeimos, 

kurioms nepakanka lėšų būstui išsinuomoti ar nuosavam būstui įsigyti. Atsižvelgiant į ribotus 

savivaldybės išteklius, svarbiausias socialinio būsto politikos uždavinys yra pasirinkti tinkamiausias 

priemones, kurios leistų sumažinti socialinio būsto poreikį, pvz.: pirkti ar statyti socialinius būstus, 

suremontuoti esamus. 

 Siekdama sumažinti socialinio būsto poreikį, Vilniaus rajono savivaldybė 2018 m. 

paskelbė socialinių būstų pirkimo konkursą. Savivaldybė planuoja nupirkti būstus ir skirti juos sąraše 

laukiantiems asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į paramą būstui išsinuomoti. Iš viso 2019 - 2020 

metais savivaldybė planuoja įsigyti 41 socialinį būstą. 

 Vilniaus rajono savivaldybėje kasmet sudaromi Vilniaus rajono gyventojų, 

pageidaujančių gauti socialinį būstą, sąrašai. Laukiančiųjų socialinių būsto asmenų skaičius 2017 – 

2018 m. sumažėjo 16%.  Savivaldybė 2017 - 2018 m.  išnuomojo 21 socialinį būstą, o tai 50 proc. 

daugiau negu buvo išnuomota  2015 - 2016 m. Iki 2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės būsto fondas 

buvo gerinamas (remontuojamas) iš lėšų surinktų už gyvenamųjų patalpų nuomos. Svarbu pažymėti, 

kad 2016 metais Savivaldybė išanalizavo, lėšų poreikį gyvenamųjų patalpų remontui, todėl nuo 2016 

m. iki 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės būsto fondo pagerinti iš Savivaldybės biudžeto buvo 

skirta 559 tūkst. eurų ir  suremontuota 80 proc. daugiau gyvenamųjų patalpų nei 2015 m. 

 Rengiamas yra Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir (ar) 

pavadinimų keitimo ar nustatymo planas, kuriuo Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-03-30 

sprendimu Nr. T3-108 buvo pritarta vietos gyventojų apklausos paskelbimui. Vietos gyventojų 

apklausos rezultatai buvo apibendrinti ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-06-06 sprendimu 

Nr. T3-194 buvo pritarta vietos gyventojų apklausos rezultatams bei Vilniaus rajono savivaldybės 

gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir (ar) pavadinimų keitimo ar nustatymo planui. Minėtas planas 

yra derinimo stadijoje. Tačiau 2018-10-23 VĮ Registrų centras pranešė, kad  negali suderinti Vilniaus 

2018 metų ūkis laimėtojas Edgaras Kuliešius (antras iš 

dešinės) 
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rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir (ar) pavadinimų keitimo ar nustatymo 

plano, kuriam pritarė Vilniaus rajono savivaldybės taryba, tol, kol Vilniaus miesto savivaldybė 

nepateiks miesto teritorijoje esančių gyvenamųjų vietovių ir Vilniaus miesto, kaip gyvenamosios 

vietovės, ribų nustatymo dokumentų.  

 Tęsiant pramonės parko Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje steigimo procedūras 

pagal Savivaldybės tarybos 2017-09-22 sprendimą Nr. T3-376, Ūkio ministerijos užsakymu buvo 

atlikta Vilniaus regiono pramonės parko steigimo galimybių studija. Rengiant minėtą studiją buvo 

atlikta orientacinė sąnaudų naudos analizė. Sąnaudų naudos rezultatai parodė, kad šiuo metu 

didžiausią naudą generuotų Vilniaus viešojo logistikos centro teritorija, kuri Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2008-02-06 nutarimu Nr. 110  buvo pripažinta valstybei svarbiu ekonominiu projektu. 

Tačiau šio projekto įgyvendinimas labai rizikingas dėl galimų didelių teritorijos papildomų tvarkymo 

kaštų grunto ir melioracijos sistemoms tvarkyti. Preliminariai paskaičiuota, kad papildomų investicijų 

poreikis galėtų siekti net iki 93 mln. Eur. Visgi, galima teigti, jog tokios investicijos vien tik teritorijos 

grunto tvarkymo darbams nebūtų racionalios. Įvertinus Vilniaus logistikos centro teritorijos dalies 

žvalgybinių geologinių geotechninių tyrimų ataskaitą, nustatyta, kad bendros investicijos teritorijai 

išvystyti (be grunto tvarkymo darbų) siektų apie 52 mln. Eur, o su grunto tvarkymo darbais – 145 

mln. Eur.; žemės išpirkimo kaštai sudarytų apie 7,1 mln. Eur. 2018 m. atlikus Papildomų teritorijų 

Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono ribose analizę, buvo pasiūlyta tolimesne optimalia Vilniaus regiono 

pramonės parko steigimo teritorija laikyti Dobrovolės ir Pramonės g. Naujoje Vilnioje teritorijų 

kompleksą, kuris, kaip teigiama, leistų pašalinti esmines Vilniaus logistikos centro vystymo rizikas – 

grunto tvarkymą (durpyno šalinimą) ir su tuo susijusius kaštus. Įvertinusi pateiktas atliktos studijos 

išvadas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019-02-20 priėmė nutarimą Nr. 168 „Dėl Vilniaus 

viešojo logistikos centro projekto pripažinimo valstybei svarbiu projektu“  nustatant, kad viešasis 

logistikos centras bus vystomas 25,9 ha teritorijoje Vilniaus mieste. Planuojama, kad Vilniaus r. 

sav.  Pagirių sen. Pagirių k., Baltosios Vokės k., Melekonių k. ir Juodšilių sen. Valčiūnų k. teritorijos 

bus plėtojamos atsižvelgiant į Kraštovaizdžio specialiuoju planu nustatytas pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos ribas.  

 Siekdama užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir aplinkos apsaugą, įvertinti esamą 

gyvulininkystės būklę ir galimą jos plėtrą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, Savivaldybės 

taryba 2017-07-28 sprendimu Nr. T3-328 nusprendė pradėti rengti Vilniaus rajono gyvulininkystės  

plėtros studiją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitą, laikinai sustabdant visų 

gyvulininkystės šakų plėtros galimybes tol, kol bus patvirtinta minėta studija. Pagal patvirtintą 

paslaugų tiekimo grafiką Vilniaus rajono savivaldybės žemės ūkio (gyvulininkystės) plėtros 

galimybių studiją planuojama pabaigti iki 2019 m. liepos mėnesio. Šių metų vasario mėnesį buvo 

pritarta studijos įvadinei ataskaitai. 
 Įvertinusi laidojimo namų, krematoriumų ir kitų pastatų, kuriuose teikiamos laidojimo 

ir (arba) kremavimo paslaugos, poreikį bei atsižvelgdama į Vilniaus rajono savivaldybės urbanizuotų 

teritorijų plėtrą, gyventojų lūkesčius, teisę į sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką 

gyvenamosiose vietovėse, Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-356 

įpareigojo savivaldybės administracijos direktorių parengti Laidojimo namų, krematoriumų ir kitų 

pastatų, kuriuose teikiamos laidojimo ir (arba) kremavimo paslaugos, galimų statybos zonų ir/ar vietų 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje parinkimo galimybių studiją bei specialųjį planą. Paslaugų 

pirkimą numatoma vykdyti II ketvirtyje. 

 2018 metais pradėta rengti Savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo 

stebėsenos procedūra. Stebėsenos ataskaita suprantama kaip apibendrinantis dokumentas, kuriame 

pateikiami sprendinių įgyvendinimo rezultatai ir pateikiami pasiūlymai dėl reikalingumo keisti 

savivaldybės bendrąjį planą, įvertinant aplinkos pokyčius, tobulinant planavimo sprendinius. 
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3.7. SOCIALINĖ RŪPYBA IR SVEIKATA 

 

 Nepriklausomo eksperto Lietuvos laisvosios rinkos instituto atlikto tyrimo „Lietuvos 

savivaldybių indeksas“ 2018 metų duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybei atiteko 4 vieta tarp 

mažųjų savivaldybių vertinant sveikatos bei socialinės rūpybos sritis. ( 13 pav.). Socialinis vertinimas 

buvo atliktas atsižvelgus į: 

 

1. nenuostolingai 2017 m. veikusių 

savivaldybei priklausančių pirminės 

sveikatos priežiūros centrų (PSPC) dalį; 

2. nenuostolingai 2017 m. veikusių 

savivaldybei priklausančių antrinės 

sveikatos priežiūros centrų dalį; 

3. gyventojų, registruotų privačiuose PSPC, 

dalį 2017 m.; 

4. natūralią gyventojų kaitą 2017 m.;  

5. socialinę pašalpą gavusių gyventojų dalį 

2017 m. ir pokytį lyginant su 2016 m.; 

6. būsto šildymo kompensaciją gavusių 

gyventojų dalį 2017 m. ir pokytį lyginant su 

2016 m.; 

7. bedarbių dalį nuo darbingo amžiaus 

gyventojų 2017 m. ir pokytį lyginant su 

2016 m.; 

 

8. ilgalaikių bedarbių dalį nuo visų bedarbių 

2017 m. ir pokytį lyginant su 2016 m.; 

9. išlaidų dalį perkant NVO paslaugas nuo 

savivaldybės skirtos sumos socialinėms 

paslaugoms 2017 m. 

 Socialinių paslaugų įstaigos rajone savo veiklą organizuoja pagal gyventojų poreikį 

socialinėms paslaugoms, teikia įvairias socialines paslaugas (kompleksinės paslaugos šeimai, 

socialinio taksi paslaugos, vaikų dienos užimtumo, intensyvios krizės įveikimo pagalbos, GIMK 

mokymai ir kt.). 

 Socialinėms problemoms kokybiškai spręsti skiriama vis daugiau lėšų, socialinį darbą 

dirba vis daugiau specialistų, glaudžiau bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, 

veikiančiomis socialinių paslaugų srityje. 

 Vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų Vilniaus rajono savivaldybė: 

• įsteigė Globos centrą prie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro bei Globos centrą prie 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro. Pagrindinis globos centro veiklos tikslas – 

užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, socialinių globėjų, globėjų giminaičių 

globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei 

budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar 

asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, 

psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo 

šeimai artimoje aplinkoje. Globos centro funkcijoms vykdyti įsteigti papildomai 23 etatai.  

• Nupirko bendruomeninius vaikų globos namus prie Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių 

centro. Iki šios dienos prie šio centro sėkmingai veikia jau 2 licencijuoti bendruomeniniai 

vaikų globos namai, teikiantys trumpalaikės / ilgalaikės socialinės globos paslaugas 

neįgaliems, socialinę riziką patyrusiems ir (ar) likusiems be tėvų globos vaikams. Būstų 

pirkimams savivaldybė skyrė 300 000 Eur.   

• įsteigė Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrą. Centro veiklos tikslai: 1.1.teikti socialines 

paslaugas, užtikrinant gyvybiškai būtinų bendruomenės narių poreikių tenkinimą, padedant 

asmenims spręsti iškilusias socialines problemas; 1.2. sudaryti būtiniausias, žmogaus orumo 

nežeminančias gyvenimo sąlygas asmenims, kurie dėl objektyvių priežasčių negali savimi 

pasirūpinti, padedant jiems integruotis į visuomenę. 1.3. sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) 

ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir 

    13 pav. Savivaldybės vertinimas LLRI duomenimis 
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padėti įveikti socialinę atskirtį. Atvejų vadybininkų bei socialinių darbuotojų 

bendradarbiavimas turi užtikrinti efektyvų darbą su socialinę riziką patyrusiomis šeimomis.  

• Šv. Martyno šeimynos veiklai užtikrinti skyrė 10 500 Eur dydžio piniginę finansinę paramą 

gyvenamojo namo remonto darbams atlikti ir vaiko poreikiams užtikrinti bei nuolat remia šią 

iš Sikorskių šeimynas, globojančias Vilniaus rajono vaikus. 

Savivaldybėje veikiantis socialinių 

paslaugų įstaigų tinklas, formuojantis ir 

koordinuojantis socialinių paslaugų pasiūlą 

rajono bendruomenės nariams, yra tolygiai 

išdėstytas. Vilniaus rajone socialines 

paslaugas jau teikia 6 biudžetinės įstaigos: 

Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo 

centras, Paberžės socialinės globos namai, 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių 

centras, Juodšilių seniūnijos bendruomenės 

socialinių paslaugų centras, Vilniaus rajono  

šeimos ir vaiko gerovės centras, Vilniaus 

rajono socialinių paslaugų centras.  

 

 

 

  

 Atsižvelgus į Vilniaus rajone vis didėjantį socialinių paslaugų poreikį, didėjantį 

paslaugų gavėjų skaičių bei vykdant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 

teikiamų paslaugų, socialinėms problemoms efektyviai spręsti dėmesys skiriamas socialinių paslaugų 

plėtrai, socialinių įstaigų steigimui, etatų socialines paslaugas teikiančiose įstaigose didinimui bei 

finansavimui.  

 Vilniaus rajono savivaldybė nuo 2012 metų sėkmingai tęsia projektą „Socialinės 

reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“, finansuojamą Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie SADM ir Vilniaus rajono savivaldybės. Projekto vykdymas užtikrina įvairių 

paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams, turintiems negalią. Nevyriausybinių 

organizacijų, teikiančių socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, skaičius 

auga – nuo 8 organizacijų 2015 m. iki 10 organizacijų 2018 m. Į projektinę veiklą įsitraukiant daugiau 

paslaugų teikėjų įvairesnes paslaugas gali gauti daugiau Vilniaus rajono gyventojų, turinčių negalią.  

Pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso 

organizavimo nuostatus, savivaldybė turi prisidėti prie Neįgaliųjų reikalų departamento skirto 

finansavimo. 2016 metais Savivaldybė turėjo skirti 10 proc. Departamento skirtos sumos 2017 m. ir 

vėliau – 20 proc. Vilniaus rajono savivaldybės administracija visuomet skiria didesnę nei 

privalomą sumą, besirūpindama bei siekdama plėsti negalią turintiems Vilniaus rajono gyventojams 

teikiamų paslaugų apimtis, tinklą ir įvairovę. 

 2018 m. gegužės mėn. Savivaldybė pradėjo įgyvendinti projektą „Kompleksinės 

paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“. Remiantis šiuo projektu teikiamos nemokamos kompleksinės 

paslaugos Vilniaus rajone gyvenančioms šeimoms, kurios susiduria su vaikų auginimo ar auklėjimo 

problemomis, nori ugdyti šeimos įgūdžius, patiria santykių krizes ar siekia taikiai išspręsti iškilusius 

ginčus. Projekto tikslas - sudaryti sąlygas Vilniaus rajono šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas 

paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, padedant 

šeimai įveikti įvairias iškilusias krizes. Kompleksines paslaugas Vilniaus rajone teikia projekto 

partneriai BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras ir VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis 

centras. 

 Nuo 2017 m. sausio mėn. Savivaldybė sėkmingai vykdo projektą „Integrali pagalba į 

namus“. Paslaugų gavėjų skaičius projekto vykdymo metu 60, šis skaičius sparčiai auga ir jau beveik 

pasiektas, 2018 metų pabaigoje paslaugų gavėjų skaičius - 56. Integralios pagalbos į namus projekto 

vertė iš ES lėšų - 468 000 Eur. Integralios pagalbos paslaugoms teikti 2017 metais buvo panaudota 

237 097 Eur, 2018 metais – 218 654 Eur. Vilniaus rajono savivaldybė 2017 metais šioms paslaugoms 

 

Svarbiausias Vilniaus rajono savivaldybės 

uždavinys - užtikrinti rajono gyventojų, ypač 

socialiai pažeidžiamų gyventojų grupių, 

apsaugą nuo neigiamų ekonominių veiksnių, 

siekiant išvengti nepritekliaus, jį pašalinti ar 

palengvinti. 
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panaudojo 80 000 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų, 2018 metais iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo 

panaudota 102 270 Eur. 

 Vilniaus rajono savivaldybė dalyvavo projekto, skirto Globos centrų veiklai iš dalies 

finansuoti „Institucinės globos pertvarka“, atrankoje ir gavo finansavimą projektui vykdyti. 

Projekto įgyvendinimo šaltiniai yra Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) 

lėšos. Projekto suma, skirta Vilniaus rajono savivaldybei 276 122 eurai. Teikiamo projekto 

įgyvendinimo trukmė 36 mėnesiai. Projekto pradžia 2019-01-01. 

 Vilniaus rajono savivaldybėje jau daugiau kaip dešimtmetį įgyvendinama Būsto 

pritaikymo neįgaliesiems programa. Pastaraisiais metais, ypač 2017- 2018 m. m. laikotarpiu, augo 

poreikis įrengti keltuvus (liftus) neįgaliesiems. 2017 m. buvo įrengti 2 keltuvai (liftai), 2018 metais 

irgi įrengti 2 keltuvai (liftai).   

 Socialinės apsaugos ir darbo ministrui patvirtinus Šeimų, auginančių vaikus su sunkia 

negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką 2018 metais tvarkos 

aprašą buvo išplėstas gavėjų ratas – 2017 metais būstai buvo pritaikomi sunkios negalios vaikams, 

kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bet pasikeitus aprašui, gyvenamoji aplinka 

gali būti pritaikoma visiems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Slaugomiems 

vaikams taikoma pirmenybė – jiems būstai pritaikomi pirmiausia. Svarbiausia šios tvarkos naujovė – 

vaikų emocinių ir sensorinių poreikių užtikrinimas. Atsirado galimybė įsigyti sensorinių priemonių 

(pasunkintos antklodės, pasunkintos liemenės, batutai, supynės, spaudimo volai, įvairi garso 

slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga). Šios priemonės ypač svarbios intelekto ir psichikos 

sutrikimų turintiems vaikams. 

 Skurdo ir socialinės atskirties problemą Vilniaus rajono savivaldybė sprendžia per 

socialinių išmokų sistemą ir paslaugas, taip pat į socialinės politikos formavimą įtraukia 

nevyriausybines organizacijas, bendruomenes, bendradarbiauja su įvairiomis kitomis biudžetinėmis 

įstaigomis. Šių organizacijų vaidmuo yra labai svarbus socialinės politikos formavimo ir 

įgyvendinimo procese, kadangi jos gali greičiau, efektyviau teikti paramą nepasiturintiems 

gyventojams bei yra arčiau žmogaus. 

 Savivaldybė siekia padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių 

gaunamos pajamos yra nepakankamos. Tai labai svarbi priemonė, mažinanti socialinę atskirtį ir 

padedanti išvengti skurdo. 

 Nepasiturintiems gyventojams mokama socialinė pašalpa bei teikiamos būsto šildymo ir 

geriamojo vandens išlaidų kompensacijos. Socialinės pašalpos mokėjimas labai priklauso nuo 

ekonominės situacijos šalyje. 2018 metais pašalpų gavėjų skaičius, lyginant su 2017 metais, 

sumažėjo. 

 Šį mažėjimą sąlygojo: 

• pakitusios LR Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms įstatymo nuostatos; 

• padidėjęs valstybės remiamų pajamų dydis (VRP); 

• padidėjo minimalioji mėnesinė alga. 

 Pašalpų gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus Vilniaus rajone 2018 metais sudarė 2,6% 

(vidutiniškai Lietuvoje – 2,59%), 2017 metais sudarė 2,79% (vidutiniškai Lietuvoje – 2,62%), 2016 

metais buvo 3,47% (vidutiniškai Lietuvoje – 3,09%), 2015 metais buvo 4,4% (vidutiniškai Lietuvoje 

– 3,8%). 
2015-2018 m.  socialinės pašalpos gavėjų ir panaudotų lėšų dinamika 

7 lentelė .VRSA ir Statistikos departamento duomenys 

Metai Asmenų 

(vidutiniškai 

per mėn.) 

Panaudota 

lėšų  

(tūkst. Eur) 

Socialinės pašalpos gavėjų 

skaičius nuo gyventojų 

skaičiaus Vilniaus rajone 

Socialinės pašalpos gavėjų 

skaičius nuo gyventojų 

skaičiaus vidutiniškai 

Lietuvoje 

2015 4270 3159,00 4,40 % 3,80 % 

2016 3370 2473,89 3,47 % 3,09 % 

2017 2711 2274,45 2,79 % 2,62 % 

2018 2491 2604,13 2,60 % 2,59 % 
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 Šeimos gerovė, sveikata ir socialinės atskirties mažinimas yra vienas iš svarbiausių 

Vilniaus rajono savivaldybės prioritetų. Piniginė socialinė parama išimties tvarka 2018 metais 

buvo paskirta 24 šeimoms, išmokėta 7369,31 Eur. 

 Šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims, atsidūrusiems ypač sunkioje 

materialinėje padėtyje dėl sunkios ligos, neįgalumo, nelaimės šeimoje, kt. ir gaunantiems mažas 

pajamas, iš savivaldybės biudžeto lėšų skiriama vienkartinė, sąlyginė, tikslinė bei periodinė pašalpa. 

2018 m. išnagrinėjus gyventojų prašymus ir įvertinus materialines sąlygas, pašalpos skirtos 698 

šeimoms (asmenims), panaudota 55196,28 Eur. 

 Šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, ir mokiniams yra teikiamas 

nemokamas maitinimas mokyklose bei parama mokinio reikmenims įsigyti. Parama mokinio 

reikmenims įsigyti teikiama pinigais ir nepinigine forma, jeigu mokinio šeima patiria socialinę riziką. 

Vienam mokiniui skiriama 57 Eur suma mokinio reikmenims įsigyti. 2018 metais paramą mokinio 

reikmenims įsigyti gavo 1863 mokiniai. 

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. visiems vaikams mokama 30,02 Eur dydžio išmoka. 2018 m. 

vidutiniškai per mėnesį išmoką gavo 19614 vaikų, per metus išmokėta 7592,2 tūkst. Eur. Pagal 

Išmokų vaikams įstatymą buvo išmokėta 9014,3 tūkst. Eur. Vilniaus rajono savivaldybė patenkino 

visų gavėjų, besikreipiančių dėl minėtosios išmokos gavimo, prašymus.   

2018 m. liepos 1 d. teisinė vaiko teisių apsauga centralizuota ir priskirta Valstybės vaiko teisių 

apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, o socialinė apsauga – švietimo, socialinių paslaugų ir sveikatos 

srities paslaugų teikimas šeimoms, kurios susiduria su sunkumais, išlieka savivaldybių 

funkcija. 

  Šeimoms, auginančioms vaikus, teikiama Išmokų vaikams įstatymu nustatyta 

parama. Ši parama skiriama iš valstybės biudžeto lėšų. Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) 

šeimoje, šeimynoje ar institucijose, jo globos laikotarpiu mokama globos (rūpybos) išmoka, kurią 

2018 m. vidutiniškai kas mėnesį gavo 276 asmenys, panaudota 415,39 tūkst. Eur. Nuo 2016 metų 

asmenims, globojantiems likusius be tėvų globos vaikus, mokamas globos tikslinis priedas, 2018 

metais panaudota 369,47 tūkst. Eur, išmoką vidutiniškai kas mėnesį gavo 203 asmenys.  

 Nuo 2015 metų už kiekvieną šeimoje globojamą (rūpinamą) be tėvų globos likusį 

vaiką Vilniaus rajono savivaldybė papildomai moka pagalbos pinigus, t. y.: 

1. šeimai arba asmeniui už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) per mėnesį mokama 2 BSI (76 Eur) už 

kiekvieną giminystės ryšiais nesusijusį globojamą (rūpinamą) vaiką;  

2. šeimai arba asmeniui už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) per mėnesį mokama 1 BSI (38 Eur) už 

kiekvieną giminystės ryšiais susijusį globojamą (rūpinamą) vaiką;  

3. šeimynai už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką mokama po 1 BSI (38 Eur). 

 Šeima šiandien yra ypač svarbi, nes joje dedami vaikų gyvenimo pamatai bei ugdomos 

vertybės, kurios išlieka ilgam ir daro įtaką ne tik gyvenimui, bet ir sveikatai. Visada kaip prioritetas 

turi būti iškeliamas šeimos išsaugojimas, ir tik, kai tai yra neįmanoma, vaikui turi būti nustatyta 

tinkama globos forma. Kiekviena vaiko, netekusio tėvų globos, apsaugos priemonė yra paremta 

išsamiu vaiko situacijos ištyrimu, planavimu ir peržiūra. Kiekvienas sprendimas priimamas 

individualiai, atsižvelgiant į vaiko nuomonę. Nustatant bet kurią iš globos formų atsižvelgiama į vaiko 

interesus.  

 Šiuo metu mūsų rajone yra 282 globojami vaikai, laikinai netekę tėvų globos. 178 vaikai 

globojami šeimose, 93 – vaikų globos įstaigose, 9 – šeimynoje. 2 naujagimiai - budinčių globotojų 

šeimoje. (14 pav.) 

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras 2018 metais globojo 27 be tėvų globos 

likusius vaikus. Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras 2018 metais globojo 15 be tėvų globos 

likusius vaikus.  

 Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras ir Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių 

centras vykdo globos centro funkcijas. Vienas iš svarbiu globos centro uždavinių - organizuoti 

budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką.  
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 Vilniaus rajono globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius 

14 pav. VRSA duomenys 

 

 Nevyriausybiniuose vaikų globos namuose globojami - 46 vaikai. Daugiausia 

globojamų vaikų gyvena VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centre. Vilniaus rajono savivaldybė su VšĮ 

Vaikų ir paauglių socialinis centru  sudarė globos centro paslaugų teikimo ir finansavimo sutartį. Šiuo 

metu Vilniaus rajone yra 2 budinčių globotojų šeimos.  

 Vilniaus rajono Globos centrai veda GIMK programos mokymus skirtus asmenims, 

ketinantiems globoti (rūpintis), įvaikinti, vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas, įtėviams, globėjams 

(rūpintojams), budintiems globotojams ir asmenims, dirbantiems bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose. 

 2018 metais buvo išmokyti 29 asmenys iš jų 16 - įtėvių, 2 - socialiniai globėjai 

(giminystės ryšiais nesusiję asmenys norintys tapti globėjais), 7 - globėjai (susiję giminystės ryšiais 

asmenys), 4 asmenys (2 šeimos) - budintys globotojai. 

 Vaikų dienos centruose (toliau – VDC) organizuojamos ir teikiamos socialinės 

paslaugos vaikams iš nepasiturinčių šeimų, patiriančių socialinę riziką, bei vaikams, turintiems 

negalią, taip pat šeimų nariams, siekiant ugdyti jų socialinius įgūdžius, padėti realizuoti gebėjimus, 

mažinti jų socialinę atskirtį, išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais).  

 2018 metais Vaikų dienos centruose socialinės paslaugos buvo suteiktos 247 Vilniaus 

rajono vaikams, kurių amžius nuo 7 iki 15 metų. 

 

SVEIKATA 

 

 Rajono gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklas 

2018 m. nepakito. Visuomenės sveikata ir toliau rūpinasi Vilniaus miesto visuomenės sveikatos 

biuras pagal sutartį. Teikiamų paslaugų struktūra liko ta pati.  

 Vykdant Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimą ,,Dėl pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų (šeimos gydytojų) prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono 

viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metais programą“, VšĮ Vilniaus rajono 

centrinėje poliklinikoje sumažintos laukimo eilės pas šeimos gydytojus, sumažintas pacientų skaičius 

gydytojų apylinkėse, pagerintas paslaugų prieinamumas. Rajono viešosiose gydymo įstaigose 

dirbantiems šeimos gydytojams iš savivaldybės biudžeto lėšų mokami priedai prie atlyginimo, o 

slaugytojoms iš gydymo įstaigos lėšų. Šios programos įgyvendinimui iš savivaldybės biudžeto buvo 

skirta 226 000. Eur. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika (toliau – VšĮ VRCP) kompensuoja 

važiavimo išlaidas darbuotojams, važiuojantiems į darbą iš Vilniaus miesto į Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas daugiau nei 20 km. Siekdama 

gerinti specializuotų ambulatorinių paslaugų prieinamumą savivaldybė ir VšĮ VRCP remia gydytojų 

studentų-rezidentų (kardiologo ir neurologo) studijas.  

institucinė globa

33%

globa šeimoje

63%

šeimynoje

3%

budinčių globotojų 

šeimoje

1%

institucinė globa

globa šeimoje

šeimynoje
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 Dėl minėtų teigiamų Savivaldybės sprendimų personalo kaita Savivaldybės gydymo 

įstaigose yra nedidelė, o paslaugos kokybiškos. 2018 m. rajono gydymo įstaigose darbą pradėjo 

papildomi 5 šeimos gydytojai, dėl to sumažėjo pacientų eilės. Be to, praeitais metais sumažintos 

laukimo eilės pas šeimos gydytojus, įkurtas pirminės apžiūros kabinetas, pertvarkyta registratūra, 

įrengtas skambučių centras, teikiama pirminės ambulatorinės nuotolinės asmens sveikatos priežiūros 

paslauga, dirba budinčio gydytojo kabinetas. 

 Siekiant užtikrinti ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką, buvo vykdomos 5-ios 

prevencinės programos. Joms vykdyti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto buvo gauta 

279 000 Eur. 

 Svarbu pabrėžti, kad  išvengiamų hospitalizacijų rodiklis žymiai Vilniaus rajone yra 

geresnis už Lietuvos rodiklį. 

 Pagerėjo Psichikos sveikatos centro medicinos psichologų, psichikos sveikatos 

slaugytojų, socialinių darbuotojų teikiamų paslaugų prieinamumas gyventojams. Sėkmingai 

teikiamos psichikos dienos stacionaro paslaugos. 

 

GMP paslaugas teikia 6 brigados. Per 2018 m. 

atnaujintas automobilių parkas (Sveikatos 

apsaugos ministerija skyrė 3 B tipo 

automobilius). Visuose GMP automobiliuose 

įdiegta pažangi gyvybės palaikymo aparatūra. 

Pažangių darbo priemonių bei profesionalių 

darbuotojų dėka pagerėjo teikimų paslaugų 

kokybė bei operatyvumas. 

Rajono palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninėse padidintas paliatyvios pagalbos 

lovų skaičius iki 10-ties. Paliatyviosios 

pagalbos paslauga - tai pagalba pacientams, 

sergantiems aktyvia progresuojančia, toli 

pažengusia ar nepagydoma liga. 

 

 Visuomenės sveikatos biuras vykdė sveikatos priežiūrą mokyklose ir atliko rajono 

visuomenės sveikatos būklės stebėseną. Šiai valstybės deleguotai funkcijai skirta 469500 Eur. 

 

3.8.  ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 

 

3.8.1. ŠVIETIMAS 

 

 Švietimas Vilniaus rajone yra prioritetinė savivaldybės sritis, dėl to jai finansuoti 

Savivaldybė skiria beveik pusę viso savo biudžeto.  

 Vilniaus rajono savivaldybėje vystoma ir gerinama savivaldybės švietimo įstaigų 

infrastruktūra: švietimo įstaigos renovuojamos, modernizuojamos, statomi priestatai, atliekami 

remontai, teritorijų aptvėrimas, stadionų, sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas bei atnaujinimas. 

2015–2018 m. rajone buvo praplėstos 4 švietimo įstaigos – pastatyti 4 nauji švietimo įstaigų 

priestatai: Riešės vaikų darželio, Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos, Bezdonių ,,Saulėtekio“ 

pagrindinės mokyklos ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos priestatas 

ikimokyklinio ugdymo grupėms, o šiuo metu planuojamos bei pradėtos dar 4 naujos statybos: 

Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus priestatas, Vilniaus 

rajono savivaldybės sporto mokyklos administracinis pastatas, Marijampolio vaikų lopšelio-darželio 

bei Pagirių „Pelėdžiuko“ vaikų darželio priestatai.   
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Siekiant pagerinti švietimo paslaugų teikimo kokybę 

ir prieinamumą švietimo įstaigoms renovuoti ir 

modernizuoti 2015–2018 m. buvo panaudota 28,2 

mln. Eur, iš jų: 17,9 mln. Eur – Vilniaus rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos, 2,7  mln. Eur – Europos 

Sąjungos lėšos, 7,6 mln. Eur – kitos lėšos (valstybės 

biudžeto, Lenkijos draugijos „Wspólnota Polska“). 

Vilniaus rajono savivaldybė investavo į švietimo 

įstaigų infrastruktūrą visose seniūnijose.  

 

2015-2018 m. renovuotos/renovuojamos bei modernizuotos/modernizuojamos švietimo 

įstaigos: 

• Avižienių gimnazijos renovacija ir modernizavimas 

• Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos renovacija ir modernizavimas 

• Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos Buivydžių ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

renovacija 

• Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos renovacija-rekonstrukcija 

• Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos seno pastato modernizavimas 

• Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos sporto salės renovacija 

• Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos renovacija ir modernizavimas 

• Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos modernizavimas 

• Mickūnų gimnazijos pastato renovacija ir modernizavimas 

• Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos modernizavimas 

• Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos pastato renovacija ir modernizavimas 

• Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos Vėliučionių ikimokyklinio ugdymo skyriaus renovacija 

• Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos modernizavimas 

• Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Anavilio ikimokyklinio ugdymo skyriaus pastato apšiltinimas 

• Pagirių gimnazijos renovacija-rekonstrukcija ir modernizavimas 

• Rukainių gimnazijos renovacija ir modernizavimas 

• Valčiūnų gimnazijos pastato renovacija 

• Zujūnų gimnazijos modernizavimas  

• Kyviškių pagrindinės mokyklos renovacija ir modernizavimas 

• Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro renovacija-rekonstrukcija ir modernizavimas 

• Skaidiškių mokyklos-darželio pastato renovacija 

• Avižienių vaikų darželio seno pastato renovacija-rekonstrukcija 

• Bezdonių vaikų darželio modernizavimas 

• Buivydiškių vaikų darželio pastato renovacija 

• Glitiškių  vaikų darželio pastato renovacija ir modernizavimas 

• Kabiškių vaikų lopšelio-darželio renovacija 

• Marijampolio vaikų lopšelio-darželio modernizavimas 

• Riešės vaikų darželio pastato rekonstrukcija-renovacija ir modernizavimas  
Sporto objektų infrastruktūros plėtra 

 Vienas iš Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginio plėtros plano tikslų 

yra kultūros, sporto ir laisvalaikio infrastruktūros bei paslaugų vystymas. Savivaldybė didelį dėmesį 

skiria sporto infrastruktūros vystymui ir tobulinimui bei aktyvios gyvensenos skatinimui. Tam tikslui 

pasiekti yra pritraukiamos Europos Sąjungos lėšos. Nuo 2015 m. Vilniaus rajono savivaldybėje buvo 

įrengtas ar atnaujintas 21 sporto objektas, kurių infrastruktūrai gerinti skirta 3,1 mln. Eur (8 lentelė). 

 
  

 

Iki 2018 m. pabaigos jau yra renovuota bei 

modernizuota daugiau nei 80 proc. švietimo įstaigų 

ir  aptverta 75 proc. švietimo įstaigų teritorijų.  
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Sporto objektų infrastruktūros plėtra Savivaldybėje 

Sporto objektas Metai Vertė 

Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinės 

mokyklos stadionas 

2013–2015 74 953,66 Eur 

VRSA –10 % (7495,37), ES – 90 

% 

Nemenčinės miesto dirbtinės dangos mini 

futbolo, krepšinio aikštynų, teniso kortas 

2013–2015 94 198,91 Eur 

VRSA – 10 % (9419,89), ES – 90 

% 

Marijampolio seniūnijos Rakonių kaimo 

mokyklos sporto aikštelė 

2013–2015 61 245,08 Eur 

VRSA – 10 % (6124,51),  

ES – 90 % 

Skaidiškių sporto aikštelės įrengimas ir 

aplinkos sutvarkymas 

2013–2015 57 614,69 Eur 

VRSA – 10 % (5761,47),  

ES – 90 % 

Zujūnų vidurinės mokyklos sporto aikštelė 2013–2015 71 711,94 Eur 

VRSA – 10 % (7171,19) 

Universali sporto aikštelė prie Paberžės šv. 

Stanislavo Kostkos gimnazijos  

2015 61 949,72 Eur 

VRSA – 56 % (34391,84) 

Universali sporto aikštelė prie Riešės šv. 

Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos 

2015 61 949,72 Eur 

VRSA – 56 % (34691,84) 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos 

atviros biatlono šaudykla Nemenčinės m. 

2015–2017 149 878,36 Eur 

Universali sporto aikštelė prie Buivydžių 

gimnazijos 

2016 61 949,72 Eur 

VRSA – 56% (34691,84)  

Universali sporto aikštelė prie Eitminiškių 

pagrindinės mokyklos 

2016 61 949,72 Eur 

VRSA – 56 % (34691,84) 

Vilniaus rajono Nemenčinės miesto sporto 

aikštynas 

2016–2018 1 210 000,00 Eur 

VRSA – 15 % (181500), ES – 85 

% 

Kabiškių kaimo mini futbolo aikštelė 2017 49 971,04 Eur 

Paplūdimio tinklinio aikštelės Lavoriškių 

kaime prie Vilnios upės atnaujinimas 

2017 1 400,02 Eur 

Pakenės kaimo viešosios erdvės sutvarkymas 

prie Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo 

pagrindinės mokyklos 

2017–2018 78 432,87 Eur 

VRSA – 26,09 % (20463,14), ES 

– 73,91 % 

Sporto aikštynas Vilniaus rajono Marijampolio 

seniūnijos Marijampolio kaime, pritaikant 

kaimo bendruomenės poreikiams 

2017–2020 140 051,84 Eur 

VRSA – 61 % (85431,62), ES – 

33 % 

Sporto aikštynas Vilniaus rajono Medininkų 

seniūnijos Medininkų kaime 

2017–2020 108 765,35 Eur 

VRSA – 49 % (53295),  

ES – 43 % 

Sporto aikštynas Vilniaus rajono Mickūnų 

miestelyje 

2017–2020 140 438,48 Eur 

VRSA – 61 % (85667,47) 

Sporto aikštyno įrengimas Vilniaus rajono 

Paberžės seniūnijos Paberžės kaime, pritaikant 

kaimo bendruomenės poreikiams 

2017–2020 68 750,00 Eur 

VRSA – 20 % (13750),  

ES – 68 % 

Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos 

gimnazijos stadiono atnaujinimas 

2018 9 991,89 Eur 

Pagirių gimnazijos sporto aikštyno 

atnaujinimas 

2018 276 845,17 Eur  

Paberžės seniūnijos Glitiškių kaimo sporto 

aikštynas, pritaikant kaimo bendruomenės 

poreikiams 

2018–2019 259 788,00 Eur 

VRSA – 59,37 % (154236,14), ES 

– 40,63% 

Iš viso:  3 101 836,18 Eur 
8 lentelė .VRSA duomenys 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas 

 Vilniaus rajonas yra daugiatautis Lietuvos rajonas ir jo švietimo įstaigų tinklą sudaro 

optimalus švietimo įstaigų skaičius įvairiomis ugdomosiomis kalbomis, kuris užtikrina galimybę 

visiems rajono mokiniams ugdytis gimtąja kalba bei gauti aukštos kokybės išsilavinimą arčiausiai 
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namų esančiose įstaigose. Siekiant išsaugoti švietimo įstaigų tinklą mažos švietimo įstaigos buvo 

reorganizuojamos prijungimo būdu arba atliekami jų vidaus struktūros pertvarkymai.  

 Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas apima 39 bendrojo 

ugdymo mokyklas (iš jų: gimnazijų – 24, pagrindinių mokyklų – 10, pagrindinė mokykla - 

daugiafunkcis centras – 1, pradinių mokyklų – 2, mokyklų-darželių – 2) ir 24 neformaliojo švietimo 

įstaigas (iš jų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 20, muzikos mokykla – 1, meno mokyklų – 2, sporto 

mokykla – 1).  

Kasmet atidaromos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės 

Vilniaus rajono savivaldybė – Lietuvoje viena iš 

nedaugelio, galinti didžiuotis gyventojų skaičiaus 

augimu, todėl čia jaučiamas nuolatinis naujų 

ikimokyklinio ugdymo vietų poreikis ir dėl to 

Savivaldybė kasmet atidaro vis naujas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo grupes. Nuo 2015 m. iki 

2018 m. ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius 

padidėjo 7 grupėmis, ir 2018 m. rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose iš viso veikė 111 grupių. Dėl to 

kiekvienais metais nepatekusių vaikų į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigas mažėja, nors 

Vilniaus rajone nuolat didėja gyventojų skaičius, 

ypač seniūnijose, esančiose arčiausiai Vilniaus 

miesto ribų. 

 

  Šiose seniūnijose įsikuria naujai atvykstančios jaunos šeimos su mažamečiais vaikais ir todėl 

jose esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vietų ne visada pakanka. Sprendžiant šią problemą 

bendrojo ugdymo mokyklose atidaromos mišrios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, 

statomos naujos bei rekonstruojamos ar renovuojamos senos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurių 

patalpose atidaromos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės.  

 
Iš viso pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomas vaikų skaičius 

 

Ugdymo 

kalba 

2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Lietuvių 45 881 45 863 47 921 46 868 

Lenkų 56 1 220 57 1 210 60 1 214 63 1 162 

Rusų 3 55 3 64 3 59 2 49 

Iš viso: 104 2 156 105 2 137 110 2 194 111 2 079 

9 lentelė .VRSA duomenys 

Ugdymas pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose 

sudarytos visos sąlygos teikti privalomą vaikų 

ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, 

ugdymosi poreikius, užtikrinti optimalią vaiko raidą, 

padėti pasirengti mokytis pagal pradinio 

ugdymo programą. 2018 m. Vilniaus rajono 

savivaldybės švietimo įstaigose iš viso veikė 65 

priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdoma 

811 vaikų.  

  

 

Vilniaus rajono savivaldybė visiems tėvams, 

neatsižvelgdama į jų socialinę padėtį, Savivaldybės 

lėšomis kompensuoja 30 proc. mokesčio už 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

maitinimą švietimo įstaigose. Be to, Savivaldybė 

taiko papildomas lengvatas nuo 50 iki 100 proc. 

tėvams už vaikų išlaikymą, atsižvelgdama į jų 

socialinę padėtį bei kitas priežastis. 

 

Savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigose mokestis vaiko ugdymo reikmėms 

tenkinti (priemonėms, renginiams organizuoti, 

inventoriui bei kitoms su ugdymo proceso 

organizavimu susijusioms reikmėms) yra beveik 40 

procentų mažesnis nei Vilniaus mieste. 
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Iš viso pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomas vaikų skaičius 

 

Ugdymo 

kalba 

2015–2016 m. m. 2016–2017 m. m. 2017–2018 m. m. 2018–2019 m. m. 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Lietuvių 19 285 22 307 20 316 23 352 

Lenkų 35 399 37 340 37 368 39 414 

Rusų 2 25 2 42 2 30 3 45 

Iš viso: 56 709 61 689 59 714 65 811 
10 lentelė .VRSA duomenys 

 Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose mokinių skaičius paskutiniu 

metu pradėjo augti lyginant jį su visos Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigomis. Nuo 2015–2016 iki 

2018–2019 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų pirmokų skaičius padidėjo 

apie 6 proc. (2015–2016 m. m. – 701 pirmokas, 2018–2019 m. m. – 746 pirmokai), o bendras mokinių 

skaičius Vilniaus rajono švietimo įstaigose kito nežymiai (15 pav.) 

Mokinių skaičius Vilniaus rajono švietimo įstaigose 

 
15 pav. VRSA duomenys 

 

Iš viso 2018–2019 m. m. Vilniaus rajono 

savivaldybės švietimo įstaigose ugdomi 

10 447 vaikai/mokiniai. Pagal ugdymo kalbas 

2018–2019 m. m. savivaldybės švietimo 

įstaigose ugdoma lietuvių ugdomąja kalba 

42,86 proc., lenkų – 52,73 proc. ir rusų – 4,41 

proc. vaikų/mokinių. 

Be to, savivaldybėje veikia keturios 

savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo 

mokyklos, kuriose 2018–2019 m. m. ugdomi 

904 mokiniai pagal neformaliojo vaikų 

švietimo programą (iš jų: Nemenčinės 

muzikos mokykloje – 156, Pagirių meno 

mokykloje – 179, Rudaminos meno mokykloje 

– 202 ir  Vilniaus rajono savivaldybės sporto 

mokykloje – 367 mokiniai). 

 

 

Užtikrintas mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir atgal kelionės išlaidų kompensavimas mokytojams 

 Vilniaus rajono savivaldybėje 100 proc. mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo 

mokyklos, pavežami į mokyklą ir atgal maršrutiniais ir specialiaisiais reisais, privačiu (tėvų, globėjų) 

transportu bei mokykliniais autobusais. Mokiniams pavėžėti kasmet skiriama apie 600 tūkst. Eur 
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Vilniaus rajono savivaldybė 2017 m. priėmė 

sprendimą papildomai įsteigti mokyklų valgyklų 

darbuotojų etatus, kad visų mokyklų valgyklos 

priklausytų mokykloms, o ne būtų nuomojamos 

privačioms maitinimo įmonėms, ir dėl to maistas 

nuo 2017 m. mokyklų valgyklose atpigo iki 50 proc. 
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lėšų. 97 proc. savivaldybės gimnazijų ir pagrindinių mokyklų turi mokyklinius autobusus, iš viso 44 

autobusus, iš kurių 17 autobusų buvo įsigyta 2015–2018 m. Savivaldybės lėšomis. Todėl kasmet 

daugėja mokykliniais autobusais į mokyklą pavežamų mokinių skaičius. 

 
Mokykliniais autobusais pavežamų mokinių skaičius 

 
16 pav. VRSA duomenys 

 

 Taip pat Vilniaus rajono savivaldybė užtikrina pavėžėjimą mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, kurie nepajėgia patys atvykti į mokyklą ir grįžti atgal. 2015–2016 m. 

m. buvo pavežami 35, 2016–2017 m. m. – 41, 2017–2018 m. m. – 52, o 2018–2019 m. m. – 55 

neįgalieji vaikai. 

Kelionės išlaidų kompensavimas mokytojams 

 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo nuspręsta 

mokytojams kompensuoti kelionės išlaidas į darbą ir patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 

mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarka. Tuo 

siekiama išspręsti didėjančią mokytojų trūkumo problemą, pritraukti ir išlaikyti aukštos kvalifikacijos 

mokytojus kaimo mokyklose bei užtikrinti ugdymo proceso kokybę. 

 

Mokinių užimtumo ir gabumų plėtojimas

 

Mokyklose veikia įvairios muzikos, šokių, 

dailės, dramos, sporto ir kitos neformaliojo 

ugdymo grupės, šokių kolektyvai, chorai bei 

vokaliniai ansambliai ir dramos būreliai. Nuo 

80 iki 100 proc. (apie 8 tūkst.) Vilniaus rajono 

savivaldybių mokinių lanko mokyklose 

veikiančius būrelius bei muzikos, meno, sporto 

mokyklas, lavina savo gebėjimus rajono 

daugiafunkciuose centruose, jų skyriuose, 

įvairiuose sporto klubuose ir pan., aktyviai 

dalyvauja nevyriausybinių organizacijų, 

kaimo bendruomenių centrų, bibliotekų, 

policijos, Visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamuose renginiuose.  

 

 

 Be to, nuo 2016 m. Savivaldybėje įgyvendinamas iš ES lėšų finansuojamas projektas 

„Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, leidžiantis mokiniams papildomai rinktis nemokamas 

neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir gauti 15,00 Eur per mėn. kompensaciją lankomam būreliui. 

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio galimybėmis Vilniaus rajone pasinaudojo apie 12 tūkst. 

bendrojo ugdymo mokyklų mokinių. Tam tikslui panaudota virš 400 000 Eur iš ES lėšų.
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Vilniaus rajono savivaldybėje už meno ir muzikos 

mokyklų lankymą tėvai moka tik 7,24 Eur per 

mėnesį už teikiamą neformalųjį švietimą pagal 

ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo 

programas ir 14,48 Eur mėnesinį mokestį už 

kryptingo ugdymo programas, o Vilniaus rajono 

savivaldybės sporto mokyklos lankymas išvis yra 

nemokamas. Palyginus su kitomis savivaldybėmis, 

Vilniaus rajono savivaldybėje yra vieni mažiausių 

mokesčių, pvz., Vilniaus miesto muzikos ir meno 

mokyklose mėnesinis mokestis yra nuo 21,72 Eur. 
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 Vilniaus rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklų solistai, pianistai, kanklininkai, 

fleitistai, ansambliai, chorai, akordeonų orkestras, styginių ir pučiamųjų instrumentų ansambliai 

2018m. dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose konkursuose, festivaliuose, 

kuriuose Nemenčinės muzikos mokyklos mokiniai pelnė 26 laureatų bei 18 diplomantų vardų, Pagirių 

meno mokyklos mokiniai pelnė 27 laureatų ir 32 diplomantų vardus, Rudaminos meno mokyklos 

ugdytiniai – 32 laureatų ir 24 diplomantų vardus bei 15 prizinių vietų. 

 Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai 2018 m. dalyvavo 26 

tarptautinėse ir 35 respublikinėse varžybose. Tarptautinėse varžybose iškovojo 25 aukso, 19 sidabro 

ir 17 bronzos medalių, o Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir respublikinėse 

varžybose – 49 aukso, 42 sidabro ir 44 bronzos medalius. 17 sporto mokyklos auklėtinių yra pakviesti 

į Lietuvos suaugusiųjų, jaunimo ar jaunių biatlono, lengvosios atletikos, imtynių ir žolės riedulio 

rinktines.  

 

Turiningas vaikų vasaros poilsis 

 Vilniaus rajono savivaldybė skatina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą, iniciatyvumą bei 

aktyvumą vasaros poilsio metu, todėl kasmet finansuoja vaikų ir jaunimo socializacijos programas 

per viešai skelbiamą Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursą. 2018 m. Vilniaus 

rajono savivaldybės biudžeto lėšomis buvo finansuotos 38 paraiškos vasaros stovykloms, kurioms 

paremti skirta 18 000 eurų ir kuriose dalyvavo 1027 vaikai. Įvairios Vilniaus rajono švietimo, 

kultūros, sporto įstaigos organizavo vaikų užimtumą, sudarydamos sąlygas vaikams turiningai 

praleisti laiką ir pasidžiaugti dieninėmis, turistinėmis, išvažiuojamosiomis vasaros stovyklomis.  

 2015–2018 m. Savivaldybė skyrė daugiau nei 67 000 Eur vaikų vasaros poilsiui 

organizuoti dieninėse ir išvažiuojamosiose, sporto bei meno stovyklose. Beveik 5 tūkst. rajono vaikų 

buvo suteikta galimybė geriau pažinti ne tik savo gimtąjį kraštą, bet ir keliauti bei ilsėtis už Lietuvos 

ribų įvairiose vasaros poilsio stovyklose. 

 Taip pat Vilniaus rajono savivaldybės administracija iš dalies finansuoja savivaldybės 

mokyklų išvykas į tarptautines varžybas bei stovyklas.  

 

Jaunimas – rajono ateitis 

 Rajone veikia 20 akredituotų Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, kurių tikslas 

stiprinti dinamišką bendruomenę, skatinti bendradarbiavimą, ugdyti savitarpio pagalbą, paramą. 

Savirealizacijos nerandantiems jauniems žmonėms iniciatyvoms įgyvendinti ir socialinėms 

kompetencijoms kelti įsteigta Atviroji jaunimo erdvė. Iš viso Vilniaus rajone jaunimo organizacijose 

dalyvauja apie 600 narių. 

 

Krikščioniškų vertybių ir patriotinių tradicijų puoselėjimas 

 Vilniaus rajono savivaldybė vienu iš savo veiklos uždavinių laiko krikščioniškų 

vertybių, patriotinių tradicijų puoselėjimą, Katalikų bažnyčios rėmimą ir tolerantišką sugyvenimą su 

kitų daugiakultūrės Lietuvos tradicinių religijų išpažinėjais. Dievo įsakymus ypač stengiamasi skleisti 

tarp Vilniaus rajono vaikų ir jaunimo. Gavusi bažnytinės hierarchijos pritarimą bei prisimindama 

Vilniaus rajono krikščioniškąsias tradicijas, Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2009 m. paskelbė 

Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą Vilniaus rajone.  

 Vilniaus rajone nuolat organizuojami renginių ciklai, skirti krikščioniškoms vertybėms 

bei senoms Vilniaus rajono tradicijoms puoselėti: piligriminės kelionės, konferencijos, seminarai, 

festivaliai, edukacines programos, konkursai, viktorinos ir kt. renginiai. Kiekvienais metais 

organizuojamas geriausių Vilniaus rajono mokinių – konkursų ir olimpiadų laureatų – apdovanojimas 

išvykomis į Lenkiją (piligriminė kelionė), į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje, į Romą Italijoje, į 

Trakų vyskupiją, kurias finansuoja Savivaldybė. 

 Kasmet organizuojama piligriminė kelionė kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais, kuri 

tapo tradicija ir kiekvienais metais sulaukia vis didesnio dalyvių skaičiaus. 2018 m. šioje piligriminėje 

kelionėje dalyvavo apie 1 tūkst. piligrimų iš įvairių Vilniaus rajono švietimo įstaigų. 
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3.8.2. KULTŪRA 

 

Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės 

(NDKC) ir Rudaminos (RDKC) 

daugiafunkciniai kultūros centrai yra Vilniaus 

rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos, 

tenkinančios įvairių visuomenės socialinių bei 

amžiaus grupių poreikį menui, profesionalaus 

meno pažinimui, užtikrinančios visapusišką 

Vilniaus krašto meninės kultūros sklaidą šalyje 

ir užsienyje bei skatinančios vaikų, jaunimo, 

suaugusiųjų ir neįgaliųjų užimtumą, 

saviraišką, propaguojančios sveiką gyvenseną,  

sudarančios rajono gyventojams sąlygas 

tenkinti poreikius kūno kultūros bei 

neprofesionalaus sporto srityje.  

 

 

Tai visiems gyventojams prieinami kultūros ir 

neprofesionalaus sporto židiniai, skirti jų 

pomėgiams tenkinti, dvasinei kultūrai, tautinei 

savimonei, saviraiškai ugdyti, kūrybiniams 

sugebėjimams puoselėti, poilsiui, kūno 

kultūros principams propaguoti ir rekreacijai. 

Daugiafunkcinių kultūros centrų veikla nuo jų 

įsteigimo 2013 metais intensyviai vystėsi ir 

plėtėsi. Steigimo metu abi įstaigos turėjo po 13 

joms priskirtų pavaldžių padalinių (skyrių). 

Per pastaruosius ketverius metus šių įstaigų 

skaičius ne tik, kad nesumažėjo, bet, 

atvirkščiai, matomos jų augimo ir veiklos 

plėtimosi tendencijos. Šiuo metu 

daugiafunkciniai kultūros centrai turi po 14 

jiems pavaldžių skyrių. Praėjusių metų gale 

Nemenčinės daugiafunkciniam centrui rajono 

savivaldybė perdavė patalpas kultūrinei, 

sportinei ir švietėjiškai veiklai vystyti Didžiųjų 

Kabiškių kaime. Čia rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu įsteigtas NDKC Kabiškių 

skyrius. Šioje gyvenvietėje ilgą laiką nebuvo 

vykdoma jokia kultūrinė veikla, tad gyventojai 

žinią apie kultūros įstaigos atidarymą sutiko 

entuziastingai. Dar gruodžio mėnesį čia į 

suorganizuotą  šventinį renginį erdvioje salėje 

vos tilpo vietos gyventojai ir svečiai.  

2017 metais rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu sudaryta akreditavimo komisija, 

dalyvaujant Lietuvos Respublikos kultūros 

ministerijos atstovui, kuri įvertino kultūros 

centrų veiklą, esamą materialinę bazę, 

aprūpinimą inventoriumi, muzikos 

instrumentais ir nustatė, kad įstaigoms 

tikslinga suteikti aukštesnę kategoriją.  

Atsižvelgusi į komisijos išvadas ir pasiūlymus, 

taip pat į kultūros centrų mėgėjų meno 

kolektyvų pasiekimus ne tik rajone, bet ir 

respublikoje ir už jos ribų, savivaldybės taryba 

abiem daugiafunkciniams kultūros centrams 

suteikė pirmą kategoriją.  

Praėję ketveri kultūrinio darbo metai 

paženklinti pasiekimais meno kolektyvų 

veikloje, sporto, muziejų, bibliotekinio darbo 

srityse. Vilniaus rajonas – daugiatautis ir 

daugiakultūrinis rajonas, dėl to turėjome ir 

turime unikalias galimybes plačiai parodyti 

skirtingų tautų kultūrą, papročius ir tradicijas. 

Paplito  po pasaulį žinia apie Vilnijos verbas, 

išskirtinį šio krašto žmonių kultūrinį palikimą.  

Įsimintini praėję ketveri metai rajono kultūros 

darbuotojams, juose veikiantiems meno 

kolektyvams.  

Trys mėgėjų meno kolektyvai  (mišrus choras 

„Pagirių dainoriai“, folkloro ansamblis 

„Verdenė“ ir liaudies šokių kolektyvas „Perła“ 

Renginys „Magiškos Joninės“ Rudaminoje.. 

 VI tarptautinis etnokultūros festivalis 
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pasirengė atrankoms, jas praėjo ir dalyvavo Jubiliejinėje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čio dainų 

šventėje. Lietuvos nacionalinis kultūros centras  šiems mėgėjų meno kolektyvams praėjusiais metais 

patvirtino kategorijas: šokių kolektyvui „Perła“ – I, o mišriam chorui „Pagirių dainoriai“ bei 

Buivydiškių folkloro ansambliui „Verdenė“ pripažinta III kategorija.  

 

Kultūriniai renginiai, meno kolektyvai 

 Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniai kultūros centrai, vykdydami jų veiklos 

nuostatuose apibrėžtas funkcijas, keldami sau veiklos uždavinius - kuo geriau tenkinti gyventojų 

dvasinius ir kultūrinius poreikius, remdamiesi šio krašto etninėmis tradicijomis per paskutinius 

ketverius metus ugdė bendruomenių poreikius kultūrai, sportui, turiningam ir naudingam laisvalaikio 

praleidimui, edukacijoms ir kitoms veikloms, organizavo masinius kultūrinius renginius, kurių 

populiarumas kasmet augo, didėjo renginių lankytojų skaičius.  

 2016 m., palyginti su praėjusių metų renginių lankytojų skaičiumi, - išaugo 50,4 proc. 

arba 7254 žm.  (palyginti, RDKC – 24776 lankytojai, o buvo 2015 m. - 16300). 2017 m., palyginti su 

2016 m.,  lankytojų skaičiumi - išaugo 127,4 proc. arba 27584 žm. (atitinkamai RDKC – šis skaičius 

išaugo 52 proc.).  

 2018 m. renginių lankytojų ir dalyvių skaičius išaugo iki 83884 žm., tai yra 70 proc. 

daugiau, negu 2017 metais. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. daugiafunkciniai kultūros centrai didesnį 

dėmesį skyrė svarbiausiems Lietuvos Respublikos ir  Lenkijos valstybių 100-čiui paminėti skirtiems 

renginiams, rajono Derliaus šventei organizuoti bei koncertinėms kelionėms ir festivaliams į užsienį  

organizuoti, 2018 metais nėra didesnio renginių ir dalyvių skaičiaus, kadangi daug renginių vyko 

gamtoje, minint valstybinės šventes istorinėse vietose. 

 
Kultūrinių renginių ir žiūrovų juose skaičius 

 
17 pav. VRSA duomenys 

 

 2017 metais buvo organizuota daug renginių, skirtų Valstybinėms šventėms paminėti. 

Dideliu įvykiu tapo dviejų savaičių trukmės  V Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus 

Karaliauja! Aleliuja“.  

 2017 m. NDKC ir jo skyriuose veikė 23  mėgėjų meno kolektyvai ir 4 studijos - gitaros, 

dailės bei keramikos.  Šių meno kolektyvų surengta per metus 128 koncertų, suorganizuota 15 meno  

kolektyvų koncertinių išvykų į užsienį. 

 2018 metais vienas kolektyvas panaikintas ir vienas susibūrė, tai dainų ir šokių 

ansamblis „Ojcowizna“, o  bendras skaičius veikiančių kolektyvų NDKC ir jo skyriuose liko 

nepakitęs – 23. Savo veiklą pradėjo teatro studija Nemenčinėje. 

 Per metus daugiafunkciniame kultūros centre ir jo skyriuose surengta 140 koncertų, 

suorganizuota 16 išvykų po Lietuvą ir 27 išvykos į užsienį. 
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RDKC ir skyriuose 2015 metais veikė 38 meno kolektyvai, būreliai ir klubai, kurie 

suorganizavo 227 pasirodymus ir koncertus. Iš viso meno kolektyvų ir būrelių narių 413. Iš jų 14 – 

tai vaikų ir jaunimo kolektyvai. 2016 metais akivaizdžiai išaugo meno kolektyvų skaičius ir jau veikė 

48, narių skaičius siekė jau 752. 2017 metais veikė 48 meno kolektyvai, būreliai ir klubai, kuriuos 

lankė 710 narių. 17 kolektyvų – vaikų ir jaunimo (282 nariai). 2017 metais RDKC ir skyrių meniniai 

kolektyvai turėjo daugiau kaip 204 koncertų, 16 išvykų į užsienį. Susikūrė keletą naujų meno 

kolektyvų, tokių kaip: vaikų folkloro ansamblis „Rudomianka“ ir kt. 2018 metais RDKC ir skyriuose 

veikia 47 kolektyvai, juos lanko 728 nariai. Iš jų 18 – vaikų ir jaunimo (284 nariai). 

 Kiekvienas žmogus turi jam gyvenime skirtą misiją – gražinti ir puošti savo aplinką, 

skleisti gėrį, ne vien materialiais dalykais, bet ir vidiniu grožiu turtinti kasdienybę dvasiniais turtais, 

gerumu, meile kūrybai, žmogui, gimtajai žemei, jos tradicijoms. Kiekvienas iš mūsų yra ne tik 

kultūros vartotojas, bet ir jos nešėjas bei kūrėjas. 

 Rajonas turi savo istoriją, ja dalynasi su visais, nes be istorijos prarastume energiją, 

norą ir pasiryžimą eiti pirmyn. Tačiau negalime gyventi vien prisiminimais, praeitimi, todėl, 

atsiremdami į išsaugotus tvirtus pamatus, galime kurti ateitį.   

 

3.8.3. SPORTAS 

 

Vilniaus rajono savivaldybė organizuodama 

kūno kultūros ir sporto veiklą didžiausią 

dėmesį skirią fizinio aktyvumo paslaugų 

prieinamumui kuo didesniam rajono gyventojų 

skaičiui. Pagrindinis tikslas yra judėjimo bei 

sporto populiarinimas skirtingose amžiaus 

grupėse, keičiant nedidelių kaimiškų vietovių 

žmonių požiūrį į sveiką bei aktyvią gyvenseną. 

Šiam tikslui pasiekti yra pasirinktas dviejų 

krypčių kūno kultūros ir sporto propagavimo 

modelis 

Pirmoji kryptis – Vilniaus rajone veikia 

sporto mokykla (VRSSM), kurios lankymas 

yra nemokamas. Joje kultivuojamos įvairios 

sporto šakos (biatlonas, boksas, futbolas, 

imtynės, lengvoji atletika, slidinėjimas, stalo 

tenisas, šaudymas, tinklinis, žolės riedulys). 

Sporto mokykla lanko 330 jaunų sportininkų, 

kurie sudaro 22 grupes. Sporto mokyklos 

auklėtiniai sudaro didžiąją dalį Vilniaus rajono 

vaikų, jaunučių ir jaunių rinktinėse, kurios 

garbingai atstovauja savo rajonui šalies bei 

tarptautinėse varžybose. 2018 m. rajono 

sportininkai dalyvavo 57 varžybose (69 kartų 

užėmė I vietą, 61 kartų užėmė antrą vietą ir 55 

kartų užėmė trečią vietą). 

Antrosios krypties tikslas – Vilniaus rajono 

įvairaus amžiaus gyventojų domėjimosi kūno 

kultūra ir sportu didinimas, sveikos 

gyvensenos propagavimas organizuojant kūno 

kultūros ir neprofesionalaus sporto bei 

rekreacijos renginius. 

Įgyvendinant šį tikslą prie Nemenčinės ir 

Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų 

yra steigiami sporto metodininkų etatai. 

Pagrindinis asmenų, priimtų vykdyti šias 

pareigas, uždavinys yra sudominti fiziniu 

aktyvumu gyventojus pagal jų (sporto 

metodininkų) darbo lokalizaciją. 

Lietuvos jaunučių ir sporto vilčių žaidynių grindų 

riedulio finalinės varžybos (Vilniaus r. savivaldybės 

sporto mokykla užėmę I vietą). 

Bėgimo varžybos Nemenčinės miesto gatvėmis 
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 Šiuo metu tokiu pagrindu Vilniaus rajone dirba 16 sporto metodininkų (Nemenčinė, 

Didžiosios Kabiškės, Paberžė, Buivydžiai, Maišiagala, Sudervės, Nemėžis, Medininkai, Šumskas, 

Lavoriškės, Kalveliai, Grigaičiai, Pagiriai ir Vaidotai). Sporto specialistų veiklos pobūdis yra labai 

skirtingas. 

 Beveik pusė iš jų dirba treniruoklių salėse, kur padeda lankytojams tobulinti kūno linijas 

ir būti sveikiems. Buivydžių, Medininkų, Nemėžio ir Lavoriškių jaunimą džiugina tinklinio 

treniruotės.  Taip pat didelio dėmesio susilaukė bokso (Didžiosios Kabiškės) ir graikų-romėnų 

imtynių (Pagiriai ir Vaidotai) treniruotės.  

 Vilniaus rajono teritorijoje vyksta įvairių formų fitneso užsiėmimai. Dažniausiai 

treniruotės yra vykdomos prie daugiafunkcinių kultūros centrų. Treniruotės yra koncentruotos į 

savijautos ir sveikatos gerinimą. Užsiėmimus noriai lanko tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus 

rajono gyventojai.  

 2018 metais Vilniaus rajono savivaldybė organizavo 20 sporto renginių. Didžiausio 

susidomėjimo ir dalyvių bei žiūrovų dėmesį susilaukė: MTB dviračių maratonas „Wilia“, bėgimo 

varžybos Nemenčinės miesto gatvėmis, Juodšilių duatlono varžybos, Europos Judrumo savaitė, 

Vilniaus rajono kroso pirmenybių varžybos, Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventė „Sportas ir 

mes“, futbolo, tinklinio, stalo teniso, žolės riedulio sporto varžybos Vilniaus rajono merės taurei 

laimėti bei kiti sporto renginiai. 

 Vystydama sporto prieinamumą gyventojams, Vilniaus rajono savivaldybė 2015-2018 

m. papildomai įrengė 7 sporto objektus.  
 

Vilniaus rajono savivaldybės 2015-2018 m. įrengti sporto objektai 

Metai Vieta Objektas 

2015 Riešė Universali sporto aikštelė 

2016 Buivydžiai  Universali sporto aikštelė 

2016 Didžiosios Kabiškės Mini futbolo aikštelė 

2016 Eitminiškės Universali sporto aikštelė 

2017 Nemenčinė Sporto aikštynas 

2017 Nemenčinė Biatlono šaudykla 

2018 Pagiriai  Sporto aikštynas 
11 lentelė .VRSA duomenys 

 Vilniaus rajone esantys sporto stadionai ir aikštynai yra prieinami visiems norintiems 

sportuoti gyventojams.  

 2019 metais Savivaldybės svarbiausiais prioritetais sporto srityje išlieka jaunimo 

užimtumo, fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos ir aktyvaus judėjimo skatinimas.  
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Brangūs Vilniaus rajono gyventojai,   
 

 2018-ieji paliko pėdsaką Vilniaus rajono  istorijoje : buvo tęsiami bendruomenei 

svarbūs darbai, pradėti nauji projektai, aktyviai vyko kultūrinė veika, įvairiose srityse sulaukta 

teigiamų šalies ekspertų įvertinimų.  

 Savivaldybės vadovai ir administracijos specialistai siekė įgyvendinti užsibrėžtus 

tikslus ir uždavinius, ne tik išlaikome savivaldybės pirmaujančias pozicijas, bet ir geriname rodiklius 

ir pasiekimus įvairiose srityse.  

 Nuoširdžiai džiaugiuosi Vilniaus rajono gyventojų, bendruomenių, verslo ir 

savivaldybės vaisingu bendradarbiavimu. Raginu visus ir toliau  savo kasdieniniu darbu įnešti indėlį, 

kad Vilniaus rajonas išliktų augantis, mylimas, verslus ir lankomas, o čia gyvenantys žmonės turėtų 

palankias sąlygas įgyvendinti savo idėjas, tikslus ir sumanymus. 

 Dirbkime kartu, puoselėkime ir gražinkime savo rajoną. 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės merė 

Marija Rekst 

 

 


