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Brangūs Vilniaus rajono gyventojai, Tarybos nariai,  
 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymu bei mūsų 
Savivaldybės tarybos reglamento 
nuostatomis, teikiu 2016 m. mero veiklos 
ataskaitą. 

Savo veikloje vadovaujuosi 
atsakingumo rinkėjams, veiklos 
skaidrumo, savivaldybės gyventojų 
interesų derinimo, viešumo ir reagavimo į 
gyventojų nuomonę principais.  
Ataskaitoje pateikiama informacija apie 
Vilniaus  rajono savivaldybės mero ir 
tarybos 2016 metų  veiklą ir atstovavimą 
rajono ir jo gyventojų interesams. 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas švietimo, ugdymo, kultūros įstaigoms, visais įmanomais būdais 
buvo sprendžiami socialiniai klausimai. Daug dėmesio skirta verslui, investicijų pritraukimui bei 
rajono kultūriniam gyvenimui puoselėti.  

2016 metai pažymėti svariu ir garbingu apdovanojimu: už ryškiausias iniciatyvas ir nuveiktus 
darbus Vilniaus rajono savivaldybė, pelniusi Inovatyviškiausios savivaldybės nominaciją, 
apdovanota „Auksine krivūle“. Savivaldybei sėkmingai panaudojant Klimato kaitos specialiosios 
programos lėšas, atliekant modernizacijas ar renovacijos darbus Vilniaus rajono visuomeniniuose 
pastatuose yra įrengiamas geoterminis šildymas. Ekologišku ir taupiu šildymo būdu, kai 
atsinaujinanti šilumos energija imama iš gamtos, gali džiaugtis net 6 Vilniaus rajono švietimo 
įstaigos, taip pat kai kurios socialinių paslaugų įstaigos, daugiafunkciniai centrai.  

Mūsų kryptingą veiklą jau ne pirmus metus įvertina ir išorės ekspertai. Lietuvos laisvosios 
rinkos instituto paskelbtame 2016 metų Lietuvos savivaldybių indekse Vilniaus rajonas tarp 54 
Lietuvos mažųjų savivaldybių užėmė 11 vietą. Palyginti su 2015 m., pakilome per 9 pozicijas. 
Sugebėjome efektyviai išnaudoti turimus resursus investicijų, mokesčių, komunalinių paslaugų, 
sveikatos ir socialinės rūpybos srityse. Taip pat Lietuvos laisvosios rinkos instituto buvome įvertinti 
už palankių sąlygų verslui ir potencialiems investuotojams užtikrinimą – Vilniaus rajonas užėmė 6 
vietą tarp mažų Lietuvos savivaldybių. 

Palankias sąlygas kurtis ir plėstis verslui Vilniaus rajone atskleidė ir 2016 m. Lietuvos 
savivaldybių verslumo lygio tyrimas, kurį inicijavo Lietuvos centrinė kredito unija, Vilniaus rajono 
savivaldybė pateko tarp 10-ies versliausių Lietuvos savivaldybių (užėmė 9 vietą). 

Geri įvertinimai ir darbai nėra vien tik savivaldybės nuopelnas. Noriu padėkoti Vilniaus rajono 
gyventojams, kurie dirba ir stengiasi, kad rajonas plėtotųsi, augtų ir puoselėtų savo daugiatautiškumo 
unikalumą. Dėkoju verslininkams ir investuotojams, kasmet kuriantiems darbo vietas ir 
prisidedantiems prie Vilniaus rajono verslo plėtros. Dėkoju Tarybos nariams, administracijos 
vadovams ir tarnautojams už atsakingą darbą ir susitelkimą bendram tikslui – Vilniaus krašto 
gerovei.  

 
 

Savivaldybės merė Marija Rekst 
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1. MERO VEIKLA 
 

Savivaldybės meras atsako už savivaldybės interesų atstovavimą bendradarbiaujant ir 
sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos 
institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis. 

Vilniaus regiono plėtros taryba nagrinėja klausimus ir priima sprendimus, susijusius su tolygios 
regiono plėtros skatinimu, tvirtina regiono plėtros planą, siekia užtikrinti efektyvų Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimą. Atitinkamo regiono plėtros taryba 
sudaroma iš regiono savivaldybių merų, deleguotų  savivaldybių tarybų narių ir Vyriausybės ar jos 
įgaliotos institucijos paskirto asmens. Vilniaus rajono savivaldybei Vilniaus regiono plėtros taryboje 

atstovauja savivaldybės merė Marija Rekst ir Tarybos 
deleguoti mero pavaduotojai. Savivaldybės atstovai 
turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant 
regiono plėtros programą. Regiono plėtros tarybos 
posėdžiai kaskart vyksta vis kitoje Vilniaus regiono 
savivaldybėje. Taip sudaroma galimybė susipažinti su 
posėdį organizuojančios savivaldybės gerąja patirtimi 
panaudojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų 
paramą. 2016 m. balandžio 8 d Vilniaus regiono 
plėtros tarybos posėdis vyko atnaujintame Maišiagalos 
dvare.  

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) – organizacija, vienijanti visas 60 savivaldybių, 
sprendžianti savivaldybių bendrąsias problemas, atstovaujanti bendriesiems interesams, stiprinanti 
vietos savivaldą. Aukščiausioji LSA atstovaujamoji institucija yra LSA narių  atstovų suvažiavimas.  
Gegužės 10 dieną Naujojoje Akmenėje vyko Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) XXII narių 
atstovų suvažiavimas, kuriame pristatyti svarbiausi praeitų metų asociacijos darbai, priimta 
rezoliucija dėl neatlygintinų registrų duomenų ir informacijos teikimo savivaldybėms, svarstyti kiti 
aktualūs klausimai. Vilniaus rajono merė yra LSA valdybos narė. 

Meras ir mero pavaduotojai  atstovauja savivaldybei Vilniaus regiono trišalėje taryboje. Ši 
taryba – kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti, lygiateisio trišalio susitarimo pagrindu iš 
darbdavių, iš Vilniaus regiono savivaldos, profesinių sąjungų, kultūros, meno, verslo ir darbdavių 
atstovų sudaryta institucija, sprendžianti Vilniaus regiono problemas darbo rinkos ir užimtumo, 
ekonomikos vystymo, kitose srityse. Taryboje nagrinėjamos darbo, socialinės bei ekonominės 
problemos ir du kartus per metus šaukiami išplėstiniai trišaliai pasitarimai, kuriuose turi teisę 
dalyvauti visi Trišalės tarybos sudėties nariai, atstovai. 

Vilniaus rajono savivaldybė, kartu su kitomis Vilniaus apskrities savivaldybėmis,  yra Vilniaus 
apskrities atliekų tvarkymo centro UAB „VAATC“ akcininkė. Vilniaus rajono savivaldybei 2016 m. 
atstovavo  savivaldybės mero pavaduotojas Česlav Olševski,  jo kadencijai pasibaigus prieš laiką – 
mero pavaduotojas Robert Komarovski. Mero pavaduotojai  dalyvauja  susirinkimuose ir turi balso 
teisę susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais. 

Meras bei vicemerai, puoselėdami ir kurdami darnius Savivaldybės ir gyventojų, verslo 
atstovų, rajono svečių, viešosios informacijos rengėjų ar darbuotojų santykius dalyvavo 
susitikimuose su seniūnijų gyventojais, švietimo, kultūros, medicinos įstaigų darbuotojais, 
bendruomenių pirmininkais ir atstovais. Vietos bendruomenės nariai taip pat turėjo galimybę susitikti 
su Savivaldybės vadovais, Tarybos nariais gyventojų priėmimo ar bendrų renginių, švenčių metu, 
kurių praeitais metais Vilniaus rajone tikrai netrūko, ir tiesiogiai aptarti savo poreikius bei gauti 
konsultacijas. 
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Merė ypatingą dėmesį skiria Valstybės 
istorijai, iškilių datų paminėjimui, dalyvauja 
įvairiose pilietinėse akcijose ir deda daug pastangų, 
kad į jas įsitrauktų rajono bendruomenė, jaunimas, 
šeimos, auginančios vaikus. 2016 m. merė  4 kartus 
organizavo susitikimus su Vilniaus rajono 
moksleiviais. Jaunimas domėjosi savivaldos veikla, 
susipažino su mero, tarybos, administracijos bei 
Savivaldybės skyrių darbo specifika iš arti. Labai 
svarbu investuoti į jaunimą, skatinti pilietiškumą, 
domėjimąsi savivalda, vykdomais projektais ir 
visuomeniniu gyvenimu. Tokie susitikimai skatina 

ir stiprina dialogą tarp Savivaldybės ir jaunimo.  
Meras ir vicemerai nuolat susitinka su rajono švietimo įstaigų atstovais, dalyvauja Kultūros 

centrų, Vilniaus rajono centrinės bibliotekos renginiuose, bendruomenių šventėse, parodų 
atidarymuose, meno kolektyvų koncertuose, įstaigų ir įstaigų darbuotojų jubiliejuose, apdovanoja 
Mero padėkos raštais už ypatingus nuopelnus profesinėje ar visuomeninėje veikloje ir skatina 
talentingiausius, laimėjimų pasiekusius moksleivius ir pedagogus, sportininkus ir meno kolektyvus, 
įstaigų ir organizacijų vadovus bei darbuotojus. Mero apdovanojami yra Vilniaus rajonui nusipelnę 
asmenys, kurie savo darbais ar poelgiais prisidėjo prie rajono populiarinimo ir klestėjimo. Padėkos 
raštai buvo įteikti 64 asmenims. 

 
Tarptautinis bendradarbiavimas 

Savivaldybė siekdama dalytis bei perimti geriausią užsienio šalių savivaldos patirtį kasmet 
plečia Savivaldybės tarptautinį bendradarbiavimą. 

2016 m. birželio 3 d. Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnija pasirašė 
bendradarbiavimo susitarimą su Poraj gmina skatindama visaverčių bei abipusiai naudingų santykių 
plėtrą švietimo, kultūros, turizmo, ekonomikos, inovacijų ir seniūnijų administravimo srityse. 

Vilniaus rajono savivaldybė kartu su seniūnijomis yra pasirašiusi bendradarbiavimo 
susitarimus su 45 partneriais1 iš Lenkijos (40), Baltarusijos (2), Vokietijos (2) ir Ukrainos (1).  

Savivaldybė 2016 metais aktyviai bendradarbiavo ir vykdė bendrus projektus su Baltarusijos 
Respublikos Ašmenos vykdomuoju komitetu bei Voložino deputatų taryba.  

Vilniaus rajono savivaldybė bendradarbiaudama su Ašmenos rajono vykdomuoju komitetu, 
supažindino Nemenčinės lopšelį-darželį ir Nemenčinės darželį su Ašmenos miesto vaikų lopšeliu-
darželiu Nr. 6, kurie 2016 m. birželio 15 dieną pasirašė bendradarbiavimo susitarimą bei kartu vykdo 
projektą „Energijos taupymo programų plėtra integruoto metodo kūrimo pagalba“, finansuojamą 
Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų vystymo programos lėšomis. 

Kad bendradarbiavimas vyksta, rodo ir 2016 metais vykę delegacijų išvykos bei vaikų ir 
jaunimo mainai. 2016 metais Vilniaus rajono vaikai ir jaunimas turėjo daugiau kaip 30 išvykų į 
užsienio šalis.  

Savo vaizdinga ir harmoninga aplinka, kultūrų ir tradicijų turtingumu bei potencialiomis 
plėtros galimybėmis Vilniaus rajonas pritraukia vis daugiau ne tik norinčiųjų čia apsistoti, bet ir 
rajoną pažinti: iš arčiau susipažinti su šiuo Lietuvos kampeliu bei pristatyti jį savo tautiečiams 
išreiškė Japonijos ir Izraelio ambasadoriai.  

                                                           
1 Šis skaičius apima tik Savivaldybės ir seniūnijų partnerius. Švietimo įstaigų partneriai nėra nurodyti. 
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Tekančios Saulės šalies atstovai susidomėjo bendradarbiavimu su Vilniaus rajonu verslo ir 

turizmo srityje, o su Izraelio valstybės atstovais sutarta Rukainių seniūnijoje pasodinti 3 000 
ąžuoliukų giraitę Lietuvos ir Izraelio valstybės diplomatinių santykių užmezgimo 25-mečiui paminėti 
bei Nemenčinėje organizuoti žydų žudynių minėjimą. 
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2. RYŠIAI SU VISUOMENE 
 

Viešieji ryšiai Vilniaus rajono savivaldybės veikloje yra labai svarbi sritis. Vis plačiau ir 
aktyviau plėtojami ryšiai su visuomene padeda sėkmingai vykdyti savivaldybės misiją: efektyviai 
naudoti išteklius, gerinti savivaldybės, kaip institucijos, įvaizdį, sukurti galimybes gyventojams 
daugiau žinoti apie savivaldybės veiklą, aktyvinti juos. Komunikacija su visuomene, 
bendruomenėmis yra pagrindinė ir labiausiai matoma viešųjų ryšių dalis.  

Vadovaujantis skaidrumo, atvirumo ir viešumo principais, mero veikloje būtina užtikrinti 
nuolatinį informacijos skleidimą gyventojams ir kitoms suinteresuotoms grupėms labiausiai jiems 
priimtinais būdais, kaip pagrindiniai visuomenės informavimo šaltiniai buvo pasirinkti Savivaldybės 
interneto svetainė bei vietos spauda.  

Savivaldybės tinklalapis www.vrsa.lt buvo ir toliau tobulinamas: įvestos naujos rubrikos – 
„Visuomenės sveikata“, „Socialiniai reikalai“, sukurta nauja skiltis „Korupcijos prevencija“. 
Tinklalapio turinys tapo informatyvesnis gyventojams. Savivaldybės vien pagrindiniame interneto 
puslapyje (neįskaitant vidinių švietimo, kultūros ir kitų skilčių) paskelbta apie 1 050 informacinių 
pranešimų, t. y. vidutiniškai 4 straipsniai per dieną. 2016 metais, palyginti su 2015, buvo parašyta 
beveik 20 proc. daugiau straipsnių.  

Tinklalapyje www.vrsa.lt gyventojams sudarytos galimybės ne tik susipažinti su naujausia 
Savivaldybės informacija, pateikiama keturiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, rusų ir anglų k.), bet ir 
paklausti, reikšti savo nuomonę įvairiais rajono bendruomenės gyvenimo klausimais, teikti pastabas 
ir pasiūlymus. Tokiu būdu gaunamas grįžtamasis ryšys. Per metus atsakyta į beveik 200 gyventojų 
klausimų interneto puslapyje. 

Tiesioginius Tarybos posėdžius (taigi ir Tarybos narių nuomones, siūlymus įvairiais 
klausimais) gyventojai galėjo stebėti Savivaldybės tinklalapyje (meniu punktas „Posėdžių video 
transliacija“). Šiuos posėdžius galima  peržiūrėti bet kuriuo metu. Taip pat gyventojai Savivaldybės 
tinklalapyje gali susipažinti su Tarybos narių balsavimo rezultatais.  

Gyventojai apie Tarybos, komitetų posėdžių sušaukimo laiką ir vietą informuoti per vietinę 
žiniasklaidą ir Savivaldybės interneto svetainę. Su visais Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 
sprendimų projektais bei priimtais sprendimais gyventojai gali susipažinti interneto svetainėje 
www.vrsa.lt skiltyje „Teisinė informacija“. 

Vilniaus rajono savivaldybei didelė 
garbė kasmet priimti į svečius Lietuvos 
Respublikos Prezidentę. Šalies vadovės 
Dalios Grybauskaitės apsilankymas 
Vilniaus krašto etnografiniame muziejuje 
buvo plačiai nušviestas tiek spaudoje, tiek 
televizijoje, tai darė įtaką Vilniaus krašto 
tradicijų sklaidai ne tik rajono, bet ir visos 
Lietuvos mastu. Lietuvos Prezidentės 
dėmesiui buvo pristatyti tokie Vilniaus 
krašto tradiciniai amatai, kaip margučių 
marginimas, verbų rišimas, audimas, žvakių 
gamyba. Prieš išvykdama, Prezidentė 

linkėjo visiems gražių švenčių ir pagyrė Vilniaus krašto žmones: „Vilniaus kraštas – šaunuoliai, kad 
išlaiko visas tradicijas, ir man visada malonu čia lankytis“. 

http://www.vrsa.lt/
http://www.vrsa.lt/
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2016 m. birželio 12 d. Maišiagalos 
bendruomenė ir svečiai susibūrė į tradicinę 
Maišiagalos miestelio šventę, kurios metu buvo 
iškilmingai atidarytas Tradicinių amatų centras, 
įsikūręs renovuotame Houvaltų dvare. Prisiminimais 
apie Houvaltų šeimos gyvenimą Maišiagaloje 
pasidalijo specialiai į šventę atvykusi paskutiniųjų 
dvaro savininkų anūkė Grażyna Houvalt. Ta proga 
taip pat buvo sukurta dokumentinė TV apybraiža 
BTV laidai „Brydės“ apie Maišiagalos dvarą, dvaro 
valdytojų Houvaltų giminę, jų įtaką ir palikimą 

miesteliui bei tradicinę Maišiagalos šventę.  
2016 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus rajono gyventojai, žemdirbiai ir atvykę svečiai susirinko 

tradicinėje, jau 21 metus gyvuojančioje Vilniaus rajono derliaus šventėje padėkoti Aukščiausiajam už 
gamtos malones ir žemdirbiams už surinktą gausų derlių bei kartu pasidžiaugti sunkaus kasdienio 
darbo vaisiais. Tradicinėje vietoje – J. Pilsudskio dvarelyje Pikeliškėse – šventė sukvietė didelį 
dalyvių skaičių. Parko takeliais judėjo minia žmonių, besigrožinčių kaip visada originaliai papuoštais 
bei svetingais Vilniaus rajono seniūnijų kiemeliais. Šalia vykusioje mugėje dalyviai galėjo 
pasigrožėti ir įsigyti meno kūrinių, derliaus skanėstų. Kulinarijos šedevrų paragauti kvietė seniūnijų 
ir ūkininkų kiemeliai. 

 

  

Po iškilmingo šventės atidarymo ir margaspalvės 23 Vilniaus rajono seniūnijų eisenos bendrai 
maldai susirinkusieji buvo sukviesti į šv. Mišias, kurių metu dėkojo Aukščiausiajam už visas jo 
teikiamas malones, už išaugintą derlių, meldėsi už žemdirbius, ūkininkus ir visus rajono gyventojus. 
Mišias aukojo Apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, jam 
talkino Vilniaus Arkivyskupijos ir Baltarusijos dvasininkai. 

Derliaus šventėje svečiavosi Baltarusijos, Lenkijos ir Japonijos ambasadų atstovai, 
Savivaldybės partneriai iš Lenkijos ir Baltarusijos, taip pat Europarlamento, Lietuvos Respublikos 
Seimo, Lenkijos Respublikos Prezidentūros, Senato ir Seimo nariai bei kaimyninių savivaldybių 
atstovai. 

Kaip ir kiekvienais metais, Derliaus šventės metu pagerbti ir merės apdovanoti konkurso „Metų 
ūkininkas 2016“ nugalėtojai: 1 vietą užėmė ūkininkas Andrej Zaicev iš Rudaminos seniūnijos. 2 
vieta atiteko Jonui Bernotui iš Dūkštų seniūnijos, o 3 – Miroslavui Bužinskiui iš Marijampolio 
seniūnijos. Pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos komisija vertino ūkius, buvo šie: perspektyvus ūkis, 
jo dydis, dalyvavimas ES paramose, sodybos apipavidalinimas, darbo patirtis ir t. t. Iš viso konkurse 
dalyvavo 26 ūkininkai. 

Vilniaus rajono derliaus šventė – tai iš kartos į kartą perduodama tradicija, kuri ilgainiui tapo 
itin vertingu Vilniaus rajono kultūrinu ir visuomeniniu reiškiniu. Šventė ne tik suburia gausybę dainų 
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ir šokių kolektyvų ir profesionalaus meno atstovų, bet ir sutvirtina visų Vilniaus rajono tautų 
bendrumo ir vienybės jausmą. 

Tiesioginis ryšys su gyventojais padeda geriau susipažinti su vietos problemomis, gyventojų 
lūkesčiais ir poreikiais, kurti palankų verslo klimatą, formuoti pozityvų visuomenės požiūrį į 
Savivaldybės veiklą. 

 
Heraldika 

Heraldika – tai garbės ženklai, krašto istorijos dalis. Herbas žymi savitumą, tai skiriamasis 
ženklas, kuris nekinta ištisus šimtmečius. Ne veltui žodis herbas reiškia palikimą.  

Džiugu, kad Vilniaus rajono gyvenvietės didžiuojasi savo istorine praeitimi ir bando ją 
išsaugoti. Iki šiol 7 rajono vietovės turėjo savo herbus, t. y. Buivydžiai, Maišiagala, Medininkai, 
Mickūnai, Nemenčinės miestas, Paberžė ir Šilėnai. 2016 m. gegužės ir birželio mėnesiais šis svarbus 
skiriamasis ženklas Prezidentės dekretu buvo suteiktas dar dviem gyvenvietėms, t. y. Nemėžiui ir 
Rudaminai.  

Šių vietovių unikalūs istoriniai faktai, gamtos objektai, demonstruojamos vertybės ir ilgalaikiai 
tikslai atsispindi jų herbuose. 

     

Buivydžiai Maišiagala Medininkai Mickūnai Nemenčinės m. 

    

 

Nemėžis Paberžė Rudamina Šilėnai  
 

Kaimo bendruomenių iniciatyvų skatinimas – 
svarbi mero veiklos sritis. Savivaldybė didžiuojasi ir 
bendruomenių išradingumu bei žmogiškųjų vertybių 
puoselėjimu. 2016 m. kovo 1 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasveikino išradingiausius Valstybės atkūrimo 
dienos minėjimo iniciatyvų organizatorius ir įteikė 
nepriklausomos Lietuvos ir jos žmonių simbolį – 
valstybės trispalvę. Vilniaus r. mišrus choras 
„Pagirių dainoriai“ Vasario 16-ąją pasitiko 
dovanodami dainas prekybos centro 

„IKI“ darbuotojams ir pirkėjams. Ši iniciatyva neliko nepastebėta ir buvo įvertinta kaip viena 
išradingiausių ir originaliausių. 

Rugsėjo 27 dieną Lietuvoje vyko kaimo bendruomenių apdovanojimai „Spindulys 2016“, į 
kuriuos rinkosi geriausiai įvertinti bei visos Lietuvos pripažinti gerų darbų kūrėjai. Šiemet tarp 
iškiliausių Lietuvos kaimo bendruomenių savo kilniais darbais iš kitų išsiskyrė ir Vilniaus rajono 
Sužionių bendruomenė, tapusi apdovanojimų „Spindulys 2016“ nominacijos „Už socialinį jautrumą“ 
laimėtoja. Sužionių bendruomenės iniciatyvos, begalinis gerumas ir nuoširdus rūpinimasis kitu, taip 
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pat gautas garbingas apdovanojimas neliko 
nepastebėtas ir Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos posėdžio metu. Merė Marija Rekst 
džiaugėsi bendruomenių aktyvumu bei dėkojo už 
gerus ir kilnius darbus rajono gyventojų labui. 
Sužionių bendruomenei apdovanojimas įteiktas už 
socialinį jautrumą vykdant aktyvią bendruomenės 
veiklą, padedančią likimo nuskriaustoms šeimoms, 
vaikams, neįgaliesiems ir kitoms socialinės rizikos 
grupėms. Kiekvienais metais bendruomenės nariai 
persirengę Kalėdų Seneliais, negailėdami nei laiko, 
nei asmeninių išlaidų, aplanko apie 200 vaikų, 

kuriems įteikia širdžiai mielas dovanėles, o svarbiausia, vaikų širdyse palieka tikėjimą šv. Kalėdų 
stebuklu. Šios akcijos tikslas – visiems Sužionių seniūnijos vaikams iki 10 metų praskaidrinti 
kasdienybę bei apdovanoti dovanėlėmis, šiluma ir dėmesiu. 

 
Dvasinių vertybių puoselėjimas 

Krikščioniškomis, dvasinėmis, moralinėmis ir tradicinėmis vertybėmis yra paremtas mūsų 
krašto mentalitetas ir kultūra. 2016-ieji buvo Popiežiaus paskelbti Šventaisiais Gailestingumo 
metais. Kadangi Vilniaus kraštas yra ta vieta, kurią Dievas pasirinko Dievo Gailestingumo kultui 
atsirasti, jo gyventojai yra tiesiog  įpareigoti liudyti šį darbą. Reikia pabrėžti, kad tai buvo ypatingi 
metai mūsų rajone. Ta proga, toliau puoselėdama krikščioniškąsias vertybes, Vilniaus rajono 
savivaldybė kartu su Vilniaus arkivyskupija bei Vilniaus arkivyskupijos koordinatoriumi 
Gailestingumo metais kun. Mariušu Maršaleku 2016-aisiais organizavo rajono įvairius renginius, 
kurių bendras tikslas – padėti Vilniaus rajono žmonėms, o ypač jaunuomenei, atpažinti tą didelį 
turtą, kuris yra Dievo Gailestingumo kultas.  Savivaldybė supranta, kad net geriausia mokykla ar 
darželis neatstos vaikui šeimos, kuri yra pagrindinė vieta, kai susipažįstama  su Dievu, mokoma 

gerumo ir gailestingumo. Tačiau toli gražu ne 
kiekvienas vaikas turi tokią šeimą, kurioje gali 
patirti gerumą ir Dievo meilę.  

2016 m. vasario 15-ąją Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Gintaras Grušas konsekravo Vilniaus 
rajone, Juodšiliuose esančią bažnyčią, kuriai 
suteiktas Palaimintojo Mykolo Sopočkos titulas. Tai 
– pirmoji šio Gailestingumo apaštalo vardu tituluota 
bažnyčia pasaulyje. 

Birželį įvyko 4-oji piligriminė kelionė a. a. 
kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš 
Turgelių į Maišiagalą, kelionėje savo buvimu kartu 

džiugino vyskupas Arūnas Poniškaitis. Šiuo žygiu siekiama propaguoti krikščioniškąsias vertybes ir 
idėjas, kuriomis gyvenime vadovavosi Vilniaus krašto patriarchas, kunigas prelatas Juzef 
Obrembski, atiduoti pagarbą ganytojui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo pavyzdžio. Piligrimus lydėjo 
simbolinis šūkis: „Gailestingumas neturi ribų“. Trijų dienų kelionę vainikavo šv. Mišios Maišiagalos 
bažnyčioje, kurių metu buvo atnaujintas prieš aštuonerius metus Vilniaus rajono savivaldybės 
tarybos priimtas sprendimas dėl Kristaus Karaliaus Intronizacijos akto Vilniaus rajone paskelbimo.  

Žadinant ir stiprinant dvasinių vertybių sąmoningumą tarp vaikų ir jaunimo, organizuota 
gausybė didžiojo Gailestingumo kulto atpažinimo renginių. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos 
gimnazijoje 2016 m. balandžio 20 d. vyko dvigubas rajoninis religinės poezijos renginys – religinės 
poezijos skaitovų konkursas „Stiprus tas, kuris pasitiki Dievo Gailestingumu“ bei poetinės kūrybos 
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konkursas „Padedu kitiems. Turiu gailestingumo vaizduotę“. Skaitovai poezijos posmais skelbė 
tikėjimo ir meilės galią bei gailestingumo malonę.  

Siekiant skatinti ir stiprinti patriotinį 
bei katalikišką jaunimo ugdymą, renginių, 
skirtų Gailestingumo metams paminėti, 
ciklą vainikavo geriausių Vilniaus rajono 
mokinių – konkursų ir olimpiadų laureatų 
kelionė kartu su rajono mere Marija Rekst 
į Pasaulio jaunimo dienas liepos mėn. 
Krokuvoje, Lenkijoje. 

2016 m. liepos 3 d., sekmadienį, 
Buivydžių miestelio gyventojai bei 
parapijiečiai tapo gražaus ir įsimintino 
įvykio liudininkais – prie Šv. Jurgio 
bažnyčios iškilmingai atidengtas bei 
Vilniaus vyskupo Arūno Poniškaičio kartu 

su vyskupu Antoniu Pacifiku Didiču (Antoni Pacyfik Dydycz) iš Lenkijos pašventintas Gailestingojo 
Jėzaus paminklas.  

2016 m. gruodžio 10 d. Rukainiuose atidarytas vaikų dienos centras „Kriauklelė“, kuriuo 
rūpinasi Angelų seserų kongregacija. Čia organizuojama popamokinė veikla – vaikai atlieka namų 
darbus, pavalgo bei spėja sugalvoti visokių smagių užsiėmimų. Šis vaikų dienos centras yra antras 
Vilniaus rajono teritorijoje. Prieš trejus metus tokio tipo centras buvo atidarytas Rudaminoje. 

Tikiuosi, kad  mūsų visų, o ypač mokytojų, auklėtojų ir katechetų pasėtas grūdas pateks į gerą 
dirvą ir kada nors duos meilės Dievui ir artimajam derlių. 
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3. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIS IR STRUKTŪRA 
 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba yra vietos savivaldos teisę įgyvendinanti institucija, kuri 
susideda iš įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų ir  
susideda iš 31 Tarybos nario. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai atstovauja keturioms 
politinėms partijoms: Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų sąjungai, koalicijai 
„Kartu – už pažangą Vilniaus rajone!“, Lietuvos socialdemokratų partijai ir Darbo partijai. 
Valdančiąją daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga.   

Tarybos sudėties paskirstymas pagal partijas 

 
1 pav. 

 

Marija Rekst 
Stanislav Adamaitis  
Tadeuš Andžejevski 
Teresa Demeško 
Irena Karpavičienė 
Miroslava Klim 
Vladislav Kondratovič 
Elvyra Lepilova 
Zigmund Marcynkevič 
Tatjana Markova 
Ana Miliuškevič 
Gabriel Jan Mincevič 
Česlav Olševski 
Elžbieta Sadaiska 
Renata Sobieska-Monkevič 
Aleksandr Stankevič 
Anton Feliks Stankevič 
Ilona Tankeliun 
Leonard Tomaševič 
Michal Treščinski 
Stanislav Zajankovski 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Vaidas Augūnas 
Petras Jurgilas 
Gintaras Karosas 
Jonas Vasiliauskas 
Artūras Želnys 
 
 
 
Algis Šatas 
Janina Lebrikienė 
Stanislovas Giedraitis 
 
 
 
 
 
 
Kristyna Bortko 
Ivan Filipovič 

2016 m. Vilniaus rajono taryboje įvyko keli pakeitimai. Vicemeras Česlav Olševski 2016 m. 
spalio 9 dieną išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, todėl spalio 24-ąją Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos posėdyje išrinktas naujas mero pavaduotojas, buvęs Savivaldybės 
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administracijos direktoriaus pavaduotojas Robert Komarovski. 2016 m. gruodį mirus Tarybos nariui, 
Vilniaus rajono vicemerui Gabrieliui Janui Mincevičiui, jo pareigas Taryboje pradėjo eiti kitas pagal 
sąrašą išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos narys Zigmont 
Ždanovič. 

  
 

2016 m. buvo sušaukta 14 Savivaldybės tarybos posėdžių, 2015 m. – 15 posėdžių, o 2014 m. – 
12 Tarybos posėdžių. Praėjusiais metais savivaldybės taryba priėmė 527 tarybos sprendimus. 
Daugiausia sprendimų buvo priimta architektūros, ekonomikos ir investicijų  klausimais. 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 metais priimti sprendimai 

 
2. pav. 

Sprendimų projektai prieš Tarybos posėdžius svarstomi ir nagrinėjami komitetų posėdžiuose. 
Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei 
pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Tarybos sprendimai. Komitetai 
svarsto savo kompetencijos klausimus ir priima rekomendacinius sprendimus. Pagal Vilniaus rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamentą sudaryti 6 komitetai. 2016 m. įvyko 63 Tarybos komitetų 
posėdžiai: 

• Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros – 12; 
• Ekonomikos ir finansų – 12; 
• Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo – 12; 
• Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų – 12; 
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• Sveikatos ir socialinių reikalų – 12; 
• Kontrolės – 3. 
2016 m. Tarybos posėdžio metu Tarybos nariai gynė rajono gyventojų viešuosius interesus ir 

pateikė šiuos kreipimusis Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Seimui, Ministerijoms ir kitoms 
valstybės institucijoms: 

1. Dėl atvirai biurokratinių, vaikų ir šeimų gerovę, interesus, lūkesčius bei teises pažeidžiančių 
Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 
SADM) sprendimų įgyvendinant Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją. Šiuo atviru 
kreipimusi į Lietuvos valdžią prašoma peržiūrėti socialinės globos normas, teisinę bazę, atsižvelgti į 
visuomenės brangiausio turto – vaikų – gerovę, teises, interesus ir lūkesčius. Svarbu, kad be tėvų 
globos likusiems vaikams būtų sudarytos kokybiškos gyvenimo sąlygos ir sukurta saugi ir šeimai 
artima aplinka.  

2. ,,Dėl UAB „Smokvila“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir planuojamos ūkinės 
veiklos“. Taryba po diskusijų su Čekoniškių kaimo gyventojais kreipėsi į poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitos dokumentų rengėją dėl ataskaitos patikslinimo, kadangi šio projekto įgyvendinimas 
nepataisomai pablogins jų gyvenimo kokybę. Kiaulių komplekse planuojama veikla neužtikrina, kad 
bus išvengta neigiamo poveikio žmonėms ir aplinkai, nes bus planuojama vykdyti vos už 70 metrų 
nuo gyvenamosios zonos. 

Apie tarybos posėdžių sušaukimą, darbotvarkę, parengtus sprendimų projektus, priimtus 
sprendimus gyventojai nuolat informuojami ne tik vietinėje spaudoje, bet ir savivaldybės interneto 
svetainėje (www.vrsa.lt). Gyventojai taip pat turi galimybę stebėti tiesiogines tarybos posėdžių 
transliacijas.  

Kiekvienas Tarybos narys savo paskirtu laiku susitikinėja su rajono gyventojais ir padeda 
išspręsti rūpimus klausimus su seniūnais arba su savivaldybės kompetentingais specialistais. 
Dažniausiai gyventojai kreipiasi dėl kelių būklės ir priežiūros, asfaltavimo, šiukšlių išvežimo, žemės 
nuosavybės, socialinio būsto, viešojo transporto ir socialinės pagalbos klausimais.  

2016 m. gegužės mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės mero iniciatyva Tarybos nariai ir mero 
patarėjai dalyvavo dviejų dienų mokymuose Druskininkuose. Mokymų metu Tarybos nariai sėmėsi 
papildomų ir naujų žinių apie privačius interesus, nepotizmą, interesų konfliktus, nagrinėjo atskirų 
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo straipsnius bei valstybės 
tarnautojų veiklos etikos principus. 

 
Vilniaus rajono savivaldybėje veikia 12 komisijų, sudarytų tarybos sprendimais. 

Privatizavimo komisija (pirmininkas – tarybos narė Elvyra Lepilova). Privatizavimo komisija 
veikia pagal komisijos patvirtintus nuostatus, priima sprendimus dėl pritarimo arba nepritarimo dėl  
privatizavimo objektų privatizavimo programų projektams, sandorių projektams ir kitus sprendimus 
pagal patvirtintus nuostatus. 

Visuomeninės administracinių ginčų komisija (pirmininkas – Julian Viduto, Vilniaus rajono 
savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyr. specialistas). Komisijai priklauso mero 
pavaduotoja Teresa Demeško ir tarybos narys Anton Feliks Stankevič. Komisija nagrinėja asmenų 
skundus dėl Vilniaus rajono savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtų individualių 
administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti jų 
kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo.  

Administracijos administracinių nusižengimų komisija (pirmininkas – Tadeuš Buiko, 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas). Iki 2017 m. sausio 
1 dienos dvi kadencijas iš eilės šios komisijos pirmininke buvo mero pavaduotoja Teresa Demeško. 
Komisija įgyvendindama jai pavestus uždavinius nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, 
priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose, atlieka nutarimų skirti administracines 
nuobaudas vykdymo kontrolę. Į posėdžius kviečiami ieškovai ir atsakovai. 
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Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija (pirmininkė – Silva 
Lukoševičienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja). Ši komisija sudaryta 2017 m. vasario 24 d., 
posėdžiavo 1 kartą. Komisijos uždavinys užtikrinti Savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus 
audito skyriaus vedėjo ir vidaus auditorių bei savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų 
tarnybinės veiklos vertinimą pagal gautas tiesioginio vadovo išvadas. 

Teritorijų planavimo komisija  (komisijos pirmininkė – Audronė Ercmonaitė, Architektūros 
ir teritorijos planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja). Komisija yra tarpžinybinė institucija, kuri 
nagrinėja ir priima sprendimus Vilniaus rajono savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo 
dokumentų derinimo klausimais vadovaudamasi Teritorijų planavimo įstatymu, Vietos savivaldos 
įstatymu, Viešojo administravimo įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais.  

Antikorupcijos komisija (komisijos pirmininkas – Artūras Želnys), komisijai priklauso mero 
pavaduotojas Robert Komarovski, Tarybos narės Elžbieta Sadaiska ir Renata Sobieska – Monkevič. 
Antikorupcijos komisija pagal savo kompetenciją ir patvirtintus nuostatus koordinuoja savivaldybės 
politikos įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje, išskiria prioritetines prevencijos ir kontrolės 
kryptis, nuosekliai įgyvendina priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą. 2016 
metais komisija posėdžiavo 2 kartus: dėl antikorupcijos programos patvirtinimo ir antikorupcijos 
programos aptarimo. 

Narkotikų kontrolės komisija (komisijos pirmininkė – Danuta Narbut, Vilniaus rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja). Pagrindinis Komisijos uždavinys – vykdant 
valstybės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos politiką, koordinuoti narkotikų kontrolės ir 
narkomanijos prevencijos veiksmus Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Komisija 
bendradarbiauja su rajono savivaldybės švietimo, teisėsaugos, sveikatos priežiūros įstaigomis, 
nevyriausybinėmis organizacijomis, kaupia ir analizuoja informaciją apie psichoaktyvių medžiagų 
paplitimą rajone, vartojimo dažnumą, rūšį ir vartojimo pasekmes.  

Peticijų komisija (komisijos pirmininkė – mero pavaduotoja Teresa Demeško), komisijai 
priklauso tarybos nariai Elvyra Lepilova ir Petras Jurgilas. Komisija renkasi pagal poreikį. Komisija 
sprendžia kreipimosi į savivaldybę pripažinimo peticijas bei savivaldybės tarybai pateiktų peticijų 
priėmimo nagrinėti klausimus, nagrinėja ir pateikia išvadas dėl peticijose išdėstytų reikalavimų ir 
siūlymų tenkinimo.  

Etikos komisija (komisijos pirmininkas – Jonas Vasiliauskas), komisijai priklauso tarybos 
nariai  Anton Feliks Stankevič ir Renata Sobieska-Monkevič. Etikos komisija posėdžiauja pagal 
poreikį ir prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio 
kodekso, Tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Tarybos narių veiklą ir 
elgesį, reikalavimų.  

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo komisija (komisijos pirmininkė – merė Marija 
Rekst), komisijai priklauso tarybos nariai bei savivaldybės specialistai. Komisija dirba pagal 
patvirtintus nuostatus. Teikia finansinę paramą  smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, labai 
mažoms įmonėms, mažoms įmonėms, vidutinėms įmonėms, įregistruotoms ir vykdančioms veiklą 
Savivaldybės teritorijoje, bei verslininkams – fiziniams asmenims, kurie įstatymų nustatyta tvarka 
verčiasi ūkine komercine veikla, ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo 
struktūroms, veikiančioms bei įregistruotoms Savivaldybės teritorijoje.  

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija (komisijos pirmininkė – Rima 
Miseliūnienė, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. 
specialistė). Komisijos uždavinys peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti 
sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas 
neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo.  

Garbės piliečio komisija – komisijai priklauso mero pavaduotojas Robert Komarovski ir 
Tarybos sekretorė Elžbieta Jablonska.  Komisija posėdžiauja pagal poreikį, kai gauna prašymus dėl 
Garbės piliečio vardo suteikimo. Komisija nagrinėja gautus siūlymus suteikti Garbės piliečio vardą 



16 
 

arba jį atimti, sprendžia, kokius kandidatus Garbės piliečio vardui gauti Savivaldybės tarybai teikti 
svarstyti.  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

4. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLA 

4.1 RAJONO DEMOGRAFINĖ SITUACIJA 
 

Pagal Lietuvos vidinės migracijos tendencijas, Vilniaus rajonas tarp keičiančių gyvenamąją 
vietą asmenų ir toliau išlieka vienas populiariausių atvykti ir įsikurti ilgam. 

Pastarąjį dešimtmetį gyventojų skaičius Vilniaus rajone auga. 2016-ais metais savo gyvenamąją 
vietą Vilniaus rajone deklaravo 604 nauji gyventojai. Naujais 2017 m. sausio mėn. pradžios 
Gyventojų registro tarnybos duomenimis, Vilniaus rajone gyvena daugiau kaip 102 tūkst. žmonių (3 
pav.). 

Gyventojų skaičiaus dinamika Vilniaus rajone 2010-2016 metais 
 

 
3 pav. 

 
Didžiausiomis rajono seniūnijomis pagal gyventojų skaičių trejus metus iš eilės išlieka: 

Nemėžio sen. – 9 343 gyventojai, Avižienių sen. – 9 007 gyventojai, Pagirių sen. – 7 581 gyventojas. 
Mažiausios seniūnijos pagal gyventojų skaičių: Buivydžių sen. – 1 046 gyventojai, Medininkų sen. – 
1 248 gyventojai ir Dūkštų sen. – 1 882 gyventojai.  

Vieninteliame rajono mieste – Nemenčinėje gyvena 5 339 gyventojai. Didžiausias gyventojų 
skaičius Vilniaus rajono kaimuose yra fiksuojamas: Skaidiškių kaime (Nemėžio sen.) – 4 331 
gyventojas, Rudaminos kaime (Rudaminos sen.) – 3 914 gyventojų  bei Pagirių kaime (Pagirių sen.) – 
3 546 gyventojai. 

2016 metais gyventojų skaičius sparčiausiai augo arčiausiai sostinės esančiose Vilniaus rajono 
seniūnijose. Labiausiai „išaugusi“ rajono seniūnija – Avižienių, kurioje 2016 metais įsikūrė nauji 586 
gyventojai. Zujūnų seniūnijoje – 92 naujakuriai. Rudaminos ir Sudervės seniūnijose gyventojų 
skaičius padidėjo 88 asmenimis (4 pav.). 

Nežymiai, bet auga ir toliau nuo sostinės esančios Dūkštų, Maišiagalos ir Marijampolio 
seniūnijos. 
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Gyventojų skaičiaus augimas Vilniaus rajono seniūnijose 2016 metais 

 

4 pav. 

Lietuvoje mažėjančio gimstamumo problema išlieka labai opi. Nors, palyginti 2014 m. ir 2016 
m., Lietuvoje gimimo įrašų nuo 37242 padaugėjo iki 38441 2016 m. (padaugėjo 1199),  tačiau mūsų 
rajone 2016 metais įregistruota mažiau gimimo įrašų nei pernai. Žinoma, sudarytų gimimo įrašų 
skaičius neparodo realios gimusių vaikų situacijos rajone vien dėl to, kad tėvai turi pasirinkimo 
laisvę, kur jiems patogiau įregistruoti naujagimį, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ar pagal vaiko 
gimimo vietą. Kadangi rajono gyventojos gimdo vaikus Vilniaus miesto ligoninėse, dažna iš jų ir 
registruoja naujagimius pagal medicinos įstaigos buvimo vietą. Tą patvirtina ženkliai didesnis 
išmokėtų rajone vaikui gimus vienkartinių išmokų,  nei įregistruotų gimimo akto įrašų skaičius. 

2016 m. įregistruota 850 gimimo įrašų. Iš jų 446 įrašai berniukams, 404 – mergaitėms. 97 
(11,41 proc.) įrašai įregistruoti vaikams, gimusiems užsienio valstybėse. Gimė 8 poros dvynukų. 

Analizuojant gimimo įrašus galima konstatuoti, kad daugiausiai vaikų gimė Avižienių 
seniūnijoje (86), į kurią atsikraustė daugiausia naujakurių, mažiausiai (11) – Medininkų seniūnijoje. 

Seniūnijų pateiktais duomenimis, rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, daugėja pensinio amžiaus 
asmenų, jie sudaro 18,1 proc. bendro rajono gyventojų skaičiaus. Neįgalūs rajono gyventojai sudaro 
5,6 proc. bendro rajono gyventojų skaičiaus. Pensinio amžiaus asmenys ir suaugę neįgalieji sudaro 
23,7 proc. visų rajono gyventojų.  

Vilniaus rajone 2017 m. sausio 3 d. duomenimis, registruota 9,3 proc. bedarbių, palyginus su 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu nedarbo lygis sumažėjo 0,8 procento. Nedarbo lygis Vilniaus rajone 
tendencingai mažėja nuo 2011 m. 

Vykdydama socialinės politikos užduotis didinti žmonių užimtumo gebėjimus ir galimybes 
greičiau integruotis į darbo rinką, Savivaldybė kartu su teritorine darbo birža dalyvauja viešųjų darbų 
programoje, 2016 m. Savivaldybės Viešųjų darbų programai finansuoti iš valstybės biudžeto skirta 
135 tūkst. Eur. Vykdant šią programą 2016 metais buvo įdarbinta 330 asmenų. Vilniaus rajono 
savivaldybė noriai dalyvauja visose iniciatyvose ir deda visas pastangas didinant gyventojų 
užimtumą ir vystant socialinę ekonominę veiklą. Bendradarbiaujant su teritorine darbo birža buvo 
įgyvendintas vietinių užimtumo iniciatyvų projektas, kuris tiesiogiai prisidėjo prie nedarbo lygio 
Vilniaus rajone mažinimo. 2016 m. įgyvendinant minėtą projektą buvo sukurta ir išlaikyta 19 darbo 
vietų Vilniaus rajono bedarbiams. 

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, atsiųsti darbo biržos.  
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4.2 2016 M. BIUDŽETAS IR EKONOMINĖ VEIKLA 

4.2.1 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 
 

Gerai organizuotas biudžeto projekto rengimas, svarstymas ir tvirtinimas bei patvirtinto 
biudžeto vykdymas ir kontrolė yra pagrindiniai Vilniaus rajono savivaldybės finansų efektyvaus 
tvarkymo elementai. Ir tik šie elementai gali užtikrinti savivaldybės lėšų naudojimo našumą bei 
garantuoti planuojamų išlaidų finansavimą. 

2016 metams Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino 61 049 300 Eur pajamų ir 61 964 
900 Eur asignavimų išlaidoms biudžetą. Specialioji tikslinė dotacija sudarė 21 222 300 Eur, iš jų: 
valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta 3 595 300 Eur, mokinio 
krepšeliui finansuoti – 16 905 000 Eur, valstybės investicijų programoje kapitalo investicijoms 
finansuoti – 722 000 Eur. Prognozuojamos pajamos sudarė 36 292 000 Eur, vietinės rinkliavos – 
2 462 000 Eur, aplinkos apsaugos specialiosios programos pajamos – 108 000 Eur, biudžetinių 
įstaigų pajamos – 965 000 Eur.  

Metų pradžioje 2015 m. biudžeto lėšų likutis sudarė 10 002 200 Eur, kurie į 2016 m. biudžeto 
pajamas buvo įtraukti tik liepos 1 d., Seimui priėmus biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymą. 
Per metus biudžeto planas padidintas dėl skirtų dotacijų: valstybės investicijų programoje kapitalo 
investicijoms finansuoti – 334 700 Eur, mokinio krepšeliui finansuoti – 121 700 Eur, kultūros 
darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 74 800 Eur, vietiniams keliams taisyti ir rekonstruoti – 
3 946 500 Eur, ES lėšos neformaliajam švietimui – 173 400 Eur, minimaliai mėnesinei algai didinti – 
334 200 Eur, kompensacijoms už nekilnojamąjį turtą – 34 200 Eur, pedagogų skaičiui optimizuoti – 
55 500 Eur, pakuočių atliekoms surinkti – 63 600 Eur, palaikams pervežti – 2 100 Eur, 
kompensuojamos lėšos iš agentūrų už įvykdytus investicinius projektus – 326 500 Eur ir sumažintos 
dotacijos valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti – 141 500 Eur. Patikslintas 
biudžeto planas su likučiu sudarė 77 016 700 Eur, iš kurių 639 500 Eur – skolintos lėšos iš praeitais 
metais pasirašytos su komerciniu banku kredito linijos sutarties. Sutarčių dėl naujų paskolų gavimo 
nebuvo sudaroma. 

2016 metais savivaldybė gavo 5 900 000 Eur viršplaninių pajamų (planas – 77 016 700 Eur, 
įvykdymas – 82 918 600 Eur). Kaip matyti 1 lentelėje, didžiausia pajamų dalis surenkama iš 
gyventojų pajamų mokesčio. Palyginę savivaldybės biudžeto gaunamas pajamas 2014-2016 metais, 
matome, kad jos didėja. 2016 metais, palyginti su 2014 m., surinkta 11 011 500 Eur daugiau, o 
palyginti su 2015 m., 4 847 300 Eur daugiau. 

Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamų gavimas 2014-2016 metais (eurais) 

Pajamų pavadinimas 
 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

GPM  29 663 500 35 797 900 38 473 400 
Turto mokesčiai 2 306 900 2 699 000 3 418 200 
Prekių ir paslaugų mokesčiai 2 296 100 2 378 000 2 541 200 
Dotacijos  25 683 700 25 008 600 25 958 100 
Kitos pajamos 1 280 900 1 304 100 1 735 600 
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos 34 300 242 000 150 400 
Iš viso pajamų:  
iš jų savarankiškoms funkcijoms: 

61 265 400 
35 581 700 

67 429 600 
42 421 000 

72 276 900 
46 318 800 

Skolintos lėšos 4 543 200 4 228 200 639 500 
Metų pradžios likutis 2 199 900 7 072 600 10 002 200 
Iš viso: 68 008 500 78 730 400 82 918 600 

1 lentelė 
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Išlaidų įvykdymas sudarė 74 136 300 Eur arba 96,3 proc. Didžiausia biudžeto asignavimų dalis 
buvo panaudota švietimo reikmėms – 46,6 proc., socialinei apsaugai – 10,9 proc., būstui ir 
komunaliniam ūkiui – 10,7 proc., ekonomikai – 10,5 tūkst. Eur, valdymui – 8,3 proc., aplinkos 
apsaugai – 6,1 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 5,0 tūkst. Eur, viešajai tvarkai ir visuomenės 
apsaugai – 1,1 proc., sveikatos apsaugai – 0,8 proc.  

 
2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas procentais 
 

 
5 pav. 

Šiais metais, kaip ir ankstesniais, mes sugebėjome grąžinti anksčiau termino 3 000 000 Eur 
paskolų ir todėl finansiniai įsiskolinimai metų pabaigoje sumažėjo: nuo 7 508 000 Eur iki 5 147 600 
Eur. 

Į valstybės iždą buvo grąžinta 108 600  Eur nepanaudotų tikslinių asignavimų, iš jų: 12 600 Eur 
mokinio krepšelio lėšų, 4 800 Eur minimaliajai algai didinti, 200 Eur neformaliajam  vaikų švietimui 
ir 91 000 Eur valstybinėms (perduotos savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: paramai mokiniams – 
41 000 Eur, socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms –17 900 Eur, civilinei saugai administruoti – 
15 100 Eur, socialinėms paslaugoms – 6 600 Eur, jaunimo teisių apsaugai – 5 000 Eur, kitoms 
funkcijoms – 5 400 Eur. Pradelstų įsiskolinimų prekėms ir paslaugoms savivaldybė neturi. 

Nustatydama mokesčių tarifus savo teritorijoje Savivaldybė įgyvendina vietos ekonominę ir 
socialinę politiką. Teisės aktai numato Savivaldybės teisę nustatyti žemės savininkams žemės 
mokesčio nuo 0,01 iki 4 proc., valstybinės žemės nuomos mokesčio nuo 0,1 iki 4 proc., 
nekilnojamojo turto mokesčio nuo 0,3 iki 3 proc. tarifus. 

Nuo 2013 metų Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje galiojo 0,6 proc. žemės mokesčio 
tarifas žemės ūkio paskirties žemei, 2 proc. tarifas apleistoms žemės ūkio naudmenoms, 0,3 proc. 
tarifas kitų paskirčių žemei. Savivaldybė nuolat atlieka apleistų žemės sklypų bei žolės deginimo 
atvejų kontrolę, stebėjimą, informacijos analizę, taiko prevencines priemones žemės sklypų 
savininkams dėl netinkamos žemės sklypų priežiūros. Apleistoms žemės ūkio naudmenoms 
nustatytoms nuotolinio kartografavimo būdu taikomas didesnis (2 proc.) žemės mokesčio tarifas. 
Didesnio (2 proc.) žemės mokesčio tarifo taikymas apleistai žemės ūkio paskirties žemei skatina 
savininkus efektyviau naudotis turima žeme, žemę išlaikyti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės. 
Tai rodo apleistų žemės plotų mažėjimas, palyginti 2016 m. su 2013 m., gyventojų nuosavybės teise 
valdomų apleistų žemių plotai sumažėjo nuo 9 143,20 ha iki 5 512,78 ha, juridinių asmenų – nuo 
397,7 ha iki 237,0 ha. 

Vilniaus rajono savivaldybės valstybinės žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti taikomi nuo 
0,1 iki 0,8 proc. tarifai. 2016 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimų suma 
juridiniams asmenims sudarė 92 689,00 Eur, gyventojams – 19 081 Eur, iš viso 111 770  Eur. 2015 
metais juridiniams asmenims apskaičiuota mokesčio suma buvo mažesnė – 90 988 Eur. Gyventojams 
apskaičiuota mokesčio suma 2015 metais buvo nežymiai didesnė – 21 837 Eur. 2016 m. Vilniaus 
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rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2024 gyventojai gavo žemės nuomos mokesčio lengvatas, 
kurios siekė 37 063  Eur. Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos buvo suformuotos 247 
juridiniams asmenims ir 544 fiziniams asmenims. Į Savivaldybės biudžetą 2016 m. įplaukė 135 590  
Eur valstybinės žemės nuomos mokesčio. 

Nuo 2012 m. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje galioja 0,6 proc. nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifas. Patalpoms ir statiniams, kurie yra nenaudojami, apleisti arba neprižiūrimi  nuo 
2015 m. galioja 2 proc. tarifas. Didesnis nekilnojamojo turto mokestis apleistiems statiniams 
paskatino racionalesnį ir efektyvesnį turto naudojimą, apleistų patalpų ir statinių skaičiaus mažinimą 
rajone. 2016 metais nekilnojamojo turto mokesčio buvo surinkta 1 378 627 Eur, t.y. 17,3  proc. 
daugiau negu 2015 m. 

Įgyvendindama socialinę politiką Savivaldybė savo biudžeto sąskaita teikia žemės mokesčio 
lengvatas. Vilniaus rajono savivaldybėje yra numatytos lengvatos neįgaliesiems (darbingumo lygis 
nuo 0 iki 40 proc.) ir pensinio amžiaus žemės savininkams. Jiems nustatyti mokesčiu 
neapmokestinami 3 ha žemės plotai kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės mieste. 

2016 m.  neapmokestinta 13 534,54 ha nuosavos žemės, suteiktos lengvatos suma – 743 381 
Eur. Palyginti su 2015 metais, neapmokestintas plotas padidėjo nežymiai – 3,5 proc., o suteiktos 
lengvatos suma padidėjo 38,6 proc. Tarp Lietuvos savivaldybių tik šešios (tarp jų ir  Vilniaus r. sav.) 
nustatė neįgaliesiems ir pensinio amžiaus žemės savininkams didesnius (13 600 – 10 600 ha) 
neapmokestinamus plotus. 

Dar viena Vilniaus rajono savivaldybės numatyta lengvata visiems Vilniaus rajono 
gyventojams – tai atleidimas nuo žemės mokesčio mokėjimo už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės 
kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės m. Pritaikius šią lengvatą 2016 m. neapmokestinta 29 919,65 
ha žemės ūkio paskirties žemės, lengvatos suma 320 739 Eur, 2015 m. buvo  neapmokestinta šiek 
tiek daugiau – 30 188,19 ha, suteiktos lengvatos suma mažesnė – 254 653 Eur.  

 

4.2.2 SAVIVALDYBĖS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS IR 
ĮGYVENDINIMAS 

 

Vilniaus rajono savivaldybė siekia sukurti patogią ir naudingą infrastruktūrą, kelti kaimo 
vietovių gyvenimo lygį, sukurti patrauklią aplinką gyventojams, turizmui, rekreacijai ir verslo plėtrai. 
Tam tikslui pasiekti savivaldybė aktyviai dalyvauja rengdama projektus ir teikdama paraiškas pagal 
įvairias programas, siekdama gauti finansavimą iš ES struktūrinių fondų, Valstybės investicijų 
programos, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir kt.  

2016 m. užbaigti įgyvendinti 9 projektai  pagal Klimato kaitos specialiąją programą (vertė apie 
2 547 241,84 Eur) (žr. 2 lentelę). Už sėkmingai panaudotas Klimato kaitos specialiosios programos 
lėšas įsirengiant geoterminį šildymą visuomeniniuose pastatuose, ypač mokyklose, Vilniaus rajono 
savivaldybė gavo „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo 
sėkmingo lėšų panaudojimo dėka mažesnėmis kainomis už šildymą nuo šio šildymo sezono pradžios 
džiaugiasi  net 6 Vilniaus rajono švietimo įstaigos. 

 
2016 m. užbaigti projektai pagal Klimato kaitos specialiąją programą 

Priemonė Projekto pavadinimas Vertė, Eur 
Visuomeninės paskirties pastatų 
atnaujinimas (modernizavimas), 
sumažinant energijos suvartojimo 

Vilniaus rajono Bezdonių 
Julijaus Slovackio vidurinės 
mokyklos pastato renovavimas 300 000,00 
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sąnaudas Vilniaus rajono Kyviškių 
pagrindinės mokyklos pastato 
renovavimas 434 000,00 
Vilniaus rajono Mostiškių 
pagrindinės mokyklos pastato 
renovavimas 420 000,00 
Vilniaus rajono Rukainių 
vidurinės mokyklos pastato 
renovavimas 521 000,00 

Biokuro katilų įrengimas visuomeninės 
paskirties pastatuose 

Biokuro katilinės įrengimas 
Medininkų šv. Kazimiero 
vidurinėje mokykloje 223 000,00 
Biokuro katilinės įrengimas 
Mickūnų vidurinėje mokykloje 410 000,00 

Atsinaujinančių energijos šaltinių 
(saulės, vėjo, geoterminės  energijos ar 
kt., išskyrus biokuro) panaudojimas 
visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių 
socialinių grupių asmenims) paskirties 
pastatuose 

Geoterminio šildymo 
įrengimas Visalaukės 
mokykloje-daugiafunkciame 
centre  104 747,20 
Geoterminio šildymo 
įrengimas Eitminiškių 
pagrindinėje mokykloje 68 534,48 
Geoterminio šildymo 
įrengimas Vilniaus. r. Nemėžio 
šv. Rapolo Kalinausko 
Vėliučionių ikimokyklinio 
ugdymo skyriuje  65 960,16 

2  lentelė 

2016 metais daugiausia vyko parengiamieji darbai siekiant gauti finansavimą iš ES struktūrinių 
fondų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą bei kitų fondų. 
Savivaldybė inicijavo 48 projektus už beveik 21 mln. Eur. Buvo rengiami investiciniai ir techniniai 
projektai, teikiami ir tikslinami projektiniai pasiūlymai, kurie buvo vertinami atsakingų institucijų. 
2016 metais buvo pateikti 25 projektiniai pasiūlymai (projektų vertė – 14 534 948,85 Eur). 
 
Kompleksiški projektai 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės 
netolygumus, skatindama socialinę ir ekonominę plėtrą savivaldybės teritorijoje, stengiasi 
kompleksiškai spręsti esamas atskirų teritorijų problemas: atnaujinti viešąsias erdves, visuomenės 
paskirties pastatus ir kitaip gerinti infrastruktūrą, skirtą vietos bendruomenei. Šiam tikslui pasiekti 
buvo inicijuoti Nemenčinės miesto, Juodšilių bei Maišiagalos gyvenviečių  kompleksiško 
sutvarkymo projektai, kurių metu bus sutvarkyti šiose vietovėse esantys sporto aikštynai, 
Nemenčinės miesto aikštė, Maišiagalos turgavietė ir skveras, įrengti pėsčiųjų-dviračių takai. Bendra 
šių projektų vertė – 4 387 567,76 Eur.  

 
Socialinė sfera 

Vilniaus rajone gyvena nemažai nepasiturinčių asmenų, kuriems įgyti nuosavą būstą yra labai 
sudėtinga dėl mažų pajamų, todėl savivaldybė stengiasi padidinti socialinio būsto fondą, kuris būtų 
nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą. 2016 m. 
pasirašyta finansavimo sutartis dėl projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Vilniaus rajono 
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savivaldybėje“ (projekto vertė – 1 512 935,29 Eur). Projektu siekiama prisidėti prie Vilniaus rajono 
savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta 31 vnt. 
socialinių būstų (statant daugiabutį Nemenčinėje vietoj griaunamų nenaudojamų statinių, Švenčionių 
g. 78A, ir Mickūnuose, vietoj griaunamų nenaudojamų statinių adresu Mokyklos g. 6A), iš kurių 4 
būstai bus pritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Visi anksčiau minėti būstai bus aprūpinti 
elektrinėmis viryklėmis (su orkaitėmis). Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, padidės galimybės 
apsirūpinti būstu šeimas ir asmenys, turinčius teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų 
gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką. 

Šiuo metu trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo 
amžiaus asmenims teikiama Paberžės socialinės globos namuose. Ši paslauga teikiama 
nesavarankiškiems asmenims, turintiems fizinę negalią ir kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės 
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, norint dar labiau padėti tokiems asmenims, 
decentralizuoti teikiamą pagalbą, gerinti socialinių paslaugų prieinamumą bendruomenėje, 
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 vertė – 1 100 000,00 Eur). 

 
Keliai ir inžinerinė infrastruktūra 

Plėtodama susisiekimą vietinės reikšmės keliais, gerindama šių kelių techninius parametrus, 
Vilniaus rajono savivaldybė inicijavo keturis projektus, kuriais siekiama įdiegti eismo saugos ir 
aplinkos apsaugos priemones Skaidiškių, Rudaminos, Pagirių, Baltosios Vokės bei Vaidotų 
gyvenvietėse (projektų vertė – 2 427 077 Eur). Projektų metu bus diegiamos tokios eismo saugos 
priemonės, kaip pėsčiųjų-dviračių takai, apšvietimas, autobusų sustojimai ir pan., taip pat kai kuriose 
vietovėse bus įrengiama asfalto danga.  Investuodama į apšvietimo plėtrą, Vilniaus rajono 
savivaldybė 2016 metais inicijavo apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimo ir plėtros projektus 
Karklėnų k., Šatrininkų sen., Karvio k. Maišiagalos sen., Mykoliškių k., Rukainių sen., taip pat 
vietinės reikšmės kelio infrastruktūros sutvarkymą Čekoniškių k., Zujūnų sen., Didžiųjų Kabiškių k., 
Nemenčinės sen. bei privažuojamojo kelio įrengimą Juozapinės k., Medininkų sen. (projektų vertė 1 
349 580,00 Eur). 
 
Kultūra  

Vilniaus rajone yra puoselėjama etninė kultūra, mėgėjų menas, švietėjiška pramoginė veikla, 
tenkinami bendruomenių kultūriniai poreikiai, organizuojama meninės veiklos sklaida. Vilniaus 
rajono savivaldybė, eidama ta kryptimi, projektu „Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros 
paslaugų teikimui ir kitoms bendruomenės reikmėms“ (projekto vertė 1 448 928,78 Eur) siekia 
kompleksiškai sutvarkyti paveldo objektą – Glitiškių dvarą, padidinti jo žinomumą, pritaikyti 
kultūrinių paslaugų teikimui ir bendruomeninei veiklai. Taip pat skatindama meno mėgėjų veiklą, 
siekdama plėtoti neformalųjį vaikų švietimą, Savivaldybė 2016 metais inicijavo projektą „Vilniaus 
rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas“ (projekto vertė – 2 000 000,00 
Eur). Prie kultūros puoselėjimo projektų taip pat galime priskirti projektą „Pikeliškių ir Mozūriškių 
dvarų želdynų teritorijų kraštovaizdžio arealų sutvarkymas“ (projekto vertė 532 521,98 Eur), kurio 
metu planuojama sutvarkyti minėtų dvarų želdynus, kūdras, pastatyti suolus, šiukšliadėžes ir kitus 
mažosios infrastruktūros statinius. 

 
Turizmas 

  Vystydama turizmo sektorių Vilniaus rajone, Savivaldybė taip pat inicijuoja projektus. 
Vienas iš tokių projektų kartu su partneriais Šalčininkų ir Švenčionių rajono savivaldybėmis 
inicijuotas projektas „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ (projekto vertė – 299 567,36 Eur), kurio 
metu planuojama įrengti turizmo ženklinimo infrastruktūrą užtikrinant turistų bei lankytojų 
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informavimą apie turizmo maršrutuose esančias lankytinas vietas. Taip pat inicijuoti projektai dėl 
dviračių takų plėtros Vilniaus rajone, kurie bus pradėti vykdyti 2017 metais. 
 
Sportas 

Kaip ir pastaraisiais metais, taip ir toliau Vilniaus rajono savivaldybė skatins jaunimo, 
bendruomenių narių įtraukimą į sportą. Šiam tikslui pasiekti buvo inicijuoti sporto infrastruktūros 
plėtros projektai. Parengta ar pradėta rengti techninė dokumentacija Lavoriškių, Glitiškių, Mickūnų, 
Medininkų, Marijampolio sporto aikštynams įrengti (projektų bendra vertė – 597 507,91 Eur). 
Parengtas techninis projektas „Sporto ir laisvalaikio komplekso Rudaminos kaime statyba“. Projekto 
sąmatinė vertė 4 394 843,00 Eur. Gavus finansavimą iš valstybės, projektą planuojama vykdyti 
etapais: 1-ajame etape (2017-2018 m.) numatoma įrengti  uždarą baseiną su persirengimo kambariais 
ir pagalbinėmis patalpomis (jei užteks skirto finansavimo – 2 sporto salėms įrengti (2-ajame etape 
(2019-2020 m.). 2016 m. įvyko projekto „Administracinio pastato statyba Vilniaus rajono 
Nemenčinės m. biatlono sporto komplekse“ statybos darbų, iš dalies finansuojamų pagal valstybės 
investicijų programą, pirkimo konkursas – projekto vertė 781 299,55 Eur. 2017 m. planuojama atlikti 
darbus už 430 000,00 Eur. 

Pastatų modernizavimas 
Pasinaudodama sėkminga patirtimi pastaraisiais metais modernizuojant visuomeninius 

pastatus, Savivaldybė ir toliau planuoja renovuoti bei remontuoti įvairias įstaigas. 2016 metais buvo 
inicijuoti ir parengti techniniai projektai  modernizuoti Nemenčinės daugiafukcinio kultūros centro, 
Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio, Bezdonių vaikų darželio, Marijampolio vaikų lopšelio-darželio, 
Vilniaus rajono savivaldybės administracinį pastatą. Bendra projektų vertė 6 200 000,00 Eur. 

 
Investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą 

Pastaraisiais metais Vilniaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, vietos bendruomenės tapo labai 
aktyvios ir siekiančios pagerinti savo gyvenamąją aplinką, todėl Savivaldybė, stengdamasi prisidėti 
prie vykstančių teigiamų pokyčių, 2016 metais inicijavo projektus, kuriais skatinama vietos plėtra 
kaimo vietovėse : 

1. „Poilsio zonos įrengimas Vilniaus r. Pagirių sen. Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose“, 
projekto vertė – 60 736,84 Eur;  

2.  „Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, 
pritaikant bendruomenės poreikiams“, projekto vertė – 250 000,00 Eur; 

3. „Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Pakenės kaimo viešosios erdvės, esančios prie Pakenės 
Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos teritorijos, sutvarkymas“, projekto vertė – 73 950,00 Eur; 

4. „Kapinių įrengimas Vilniaus rajono Rudaminos seniūnijos Totoriškių kaime“, projekto vertė 
– 224 856,83 Eur. 

5. „Lietuvos Tūkstantmečio poilsio parko, esančio Vilniaus rajono Marijampolio seniūnijos 
Marijampolio kaime, sutvarkymas“, projekto vertė – 140 600,00 Eur. 

6. „Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio 
k.“, projekto vertė – 420 000,00 Eur. 

Rengiant projektus pagal daugumą priemonių, reikalingi investiciniai ir/ar techniniai projektai. 
Siekiant tinkamai pasirengti projektinių pasiūlymų, o vėliau ir paraiškų pateikimui, 2016 metais  
buvo parengta nemažai investicinių ir techninių projektų.  

Projektai su užsienio partneriais 
2016 metais buvo pasirašyta projekto „Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos 

grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“ finansavimo sutartis. Projekto metu planuojama 
investuoti į kultūros paveldo plėtrą Maišiagaloje bei įrengti Žingių poilsiavietę Sužionių sen., prie 
Asvejos ežero,  organizuoti bendrus mokymus kultūros ir turizmo darbuotojams, bendrus renginius, 
skatinančius puoselėti pasienio kultūros paveldą, jaunimo stovyklavietę prie Asvejos ežero, parengti 
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3 leidinius, viešinančius pasienio paveldą. Projekto pareiškėjas Korycino valsčiaus kultūros, sporto ir 
turizmo centras (Lenkija), Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Lietuva) ir Korycino valsčius 
(Lenkija). Vilniaus rajono savivaldybės nauda 364 495,98 Eur.  

 Buvo pateiktos dvi tarptautinių projektų (kartu su partneriais iš užsienio) paraiškos, kurios šiuo 
metu yra vertinamos. 

1.  „Kultūros skleidimas tarpvalstybiniame regione per teatrą, šokį, muziką ir sportą“. Projekto 
metu planuojama sutvarkyti Medininkų infrastruktūrą prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros 
centro Medininkų skyriaus (aplinkos sutvarkymas ir lauko estrados įrengimas). Taip pat numatomos 
minkštosios veiklos: šokių, muzikos, teatro mokymai su Baltarusijos ir Lietuvos vaikais, vaikai 
mokysis groti muziką šokiui (bus įsigyti instrumentai, leidinys apie kolektyvus, kostiumai). Vilniaus 
rajono savivaldybė administracija ir Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras projektą vykdys 
kartu su  partneriu iš Baltarusijos Respublikos – Ašmenos komunaline įmone. Vilniaus rajono 
savivaldybės nauda 499 193,69 Eur.  

2. „XIX a. mokslinių pasiekimų propagavimas ir pritaikymas turizmo poreikiams abipus 
sienos“ (projekto vertė – 697 792,50 Eur). Įgyvendinus projektą bus sukurti du tarptautiniai turizmo 
maršrutai, kurie apims bendrus Lietuvos ir Baltarusijos XIX a. ir ankstyvojo XX a. akademinius 
pasiekimus: „Struvės geodezinis lankas“ yra skirtas skatinti ir viešinti objektą iš UNESCO Pasaulio 
paveldo sąrašo – Struvės geodezinį lanką ir „Sniadeckių pėdomis į mokslo pasaulį“, skirtas brolių 
Sniadeckių mokslinių atradimų žinomumui matematikos, fizikos, chemijos, astronomijos srityse 
padidinti. Projekto pareiškėjas – Vladislavo Sirokomlės muziejus, projekto partneriai – Šalčininkų 
rajono savivaldybė, Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи 
Ошмянского райсполкома. Pareiškėjo nauda 382 923,10 Eur. 

 

Tiesioginės užsienio investicijos 
Tiesioginės užsienio investicijos – tai vienas iš ES struktūrinės paramos tikslų. Pastaraisiais 

dešimtmečiais tiesioginės užsienio investicijos pasaulyje ir Europoje augo sparčiai, kas įtakojo 
ekonomikos augimą, naujų darbo vietų sukūrimą, atsirado galimybės plėtoti atskiras pramonės šakas, 
didinti rinkoje konkurenciją bei skatino naujų technologijų atsiradimą bei plėtrą. ES struktūrinių 
fondai taip pat daro teigiamą įtaką tiesioginėms užsienio investicijoms, nes sukuriamos tinkamos 
sąlygos plėstis verslui, gerėja socialinė aplinka ir pan. Dėl didėjančių investicijų didėja užimtumas, 
sukuriama daugiau darbo vietų (žr. 3 lentelę).  

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

Apskritis, rajonai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Lietuvos Respublika 3 286 3 672 4 072 4 321 4 363 4 673 
Kauno apskritis 1 927 2 225 2 521 2 196 2 427 2 612 
Kauno m. sav. 2 883 3 605 3 810 3 171 3 310 3 446 
Kauno r. sav. 568 645  635 478 1 206 1 279  
Vilniaus apskritis 7 672  8 582 9 649 10 796 11 235 11 830 
Vilniaus m. sav. 11 122  12 411 13 911 15 460 15 938 16 729 

Vilniaus r. sav. 1 534 1 839 1 867 1 735 2 053 1 888 

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

Tiesioginės užsienio investicijos kasmet turi tendenciją didėti, jei šiek tiek sumažėja, tai 
nežymiai ir,  palyginus su panašia savivaldybe, išlieka daugiau nei 50 proc. didesnės (žr. 4 lentelę). 
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Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje, mln. Eur 

 Savivaldybė 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Kauno apskritis 1 176,23 1 337,11 1 494,64 1 289,49 1 415,21 1 508,14 
Kauno r. sav 48,80 63,50 54,85 41,70 106,60 114,46 
Vilniaus apskritis 6 226,01 6 905,03 7 779,83 8 702,31 9 072,47 9 528,02 

Vilniaus r. sav. 146,16 186,59 177,48 164,87 196,32 179,67 
4 lentelė. *Šaltinis. Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 

4.2.3 VERSLO APLINKA IR PARAMA 
 

Šalia esanti sostinė investiciniu ir verslo koncentracijos požiūriu yra labai stiprus 
konkurentas Vilniaus rajonui, kadangi Vilnius yra verslo, finansų ir investicijų traukos objektas. 
Tačiau tarptautinėje praktikoje ryškėja tendencijos, kai  vis  daugiau įmonių kuriama ne pačiuose 
didmiesčiuose, o šalia esančiuose rajonuose. 

2016 m. Lietuvos savivaldybių verslumo lygio tyrime, kurį inicijavo Lietuvos centrinė kredito 
unija (LCKU), Vilniaus rajono savivaldybė pateko tarp 10-ies versliausių Lietuvos savivaldybių 
(užėmė 9 vietą, verslumo lygis – 119 proc. Lietuvos vidurkio). Kaip teigė tyrimą atlikę ekspertai, 
didmiesčiuose ir jų rajonuose kuriasi daugiausia mažų ir vidutinių įmonių, jos aktyviausiai skolinasi, 
planuoja ir vykdo paslaugų ar produktų plėtrą. Lietuvos verslumo žemėlapis sudarytas, atsižvelgiant į 
1 000-iui gyventojų tenkantį mažų ir vidutinių įmonių skaičių, naujai registruotų įmonių 
koncentraciją, ekonominę veiklą vykdančių fizinių asmenų skaičių ir jo metinį pokytį, kredito unijų 
išduotų paskolų skaičių, įmonių vadovų nuomonę apie verslo aplinką ir plėtros planus.  

Kaip matyti iš pateiktos 5 lentelės, mūsų šalyje, Vilniuje ir visoje Vilniaus apskrityje 
nagrinėjamu laikotarpiu 2009–2016 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius svyravo, o Vilniaus rajono 
savivaldybėje veikiančių ūkio subjektų skaičius tendencingai augo, net ir krizės laikotarpiu. Tai 
parodo, kad įmonės noriai kuriasi ir vysto veiklą mūsų rajone.  

 
Veikiančių ūkio subjektų svyravimai 2009 – 2016 m. (vnt.) 

Teritorinis 
vienetas/metai  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 84 574 83 202 86 987 83 624 86 929 90 790 93 017 99 200 
Vilniaus apskritis 29 670 29 345 30 886 30 055 32 073 34 419 38 033 40 549 
Vilniaus m. sav. 25 500 25 288 26 545 25 881 27 553 29 651 33 126 35 275 

Vilniaus r. sav. 1 415 1 422 1 544 1 570 1 797 1 944 2 175 2 383 
5  lentelė 

Oficialiosios statistikos duomenimis, Lietuvoje dominuoja vadinamosios mikroįmonės, 
turinčios vos po kelis ir ne daugiau nei 10 darbuotojų. Jos Lietuvoje sudaro apie 90 proc. visų 
įmonių. Nagrinėjant Vilniaus rajone veikiančius ūkio subjektus pagal darbuotojų skaičių apie 62 
proc. ūkio subjektų turi iki 4 darbuotojų. Antroji ūkio subjektų dydžio grupė pagal darbuotojų skaičių 
– 5-9 darbuotojai (20 proc.). Mikroįmonės pagal darbuotojų skaičių (iki 10 darbuotojų) sudaro 82 
proc. Vilniaus rajono įmonių. Tokia mikroįmonių koncentracija parodo, jog rajone ir Lietuvoje 
vyrauja itin smulkūs ūkio subjektai, kurie dėl savo dydžio geba greičiau reaguoti į rinkos pokyčius ir 
prie jų prisitaikyti. 
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Apdirbamosios gamybos veikiančių ūkio subjektų skaičius  Vilniaus rajone stabiliai auga. Nuo 
2010 metų veikiančių ūkio subjektų skaičius apdirbamosios pramonės srityje Vilniaus rajone 
vidutiniškai išauga 12 subjektų per metus (žr. 6 pav.). Tuo tarpu Lietuvoje 2012 m. ir 2016 m. 
pradžioje apdirbamosios pramonės įmonių išregistruota buvo daugiau, nei įregistruojama naujų. 
 

Vilniaus r. apdirbamosios gamybos įregistruotų ūkio subjektų  dinamika 2010- 2016 m. 
 

 
6 pav. 

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, š. m. sausio 13 d. Vilniaus rajono savivaldybė 
pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 5 vietą (2015 m. buvo 
6 vieta, 2014 m. – 7 vieta), pagal gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus skaičių, ir 1 vietą tarp rajonų 
savivaldybių pagal gyventojų skaičių bei mokėtiną sumą. 

Rūpindamasi gyventojų verslumo lygiu Vilniaus rajono savivaldybė konsultuoja verslininkus 
verslo steigimo ir plėtros galimybėmis, turi įkūrusi  Smulkaus ir Vidutinio verslo (toliau SVV)  
rėmimo fondą. 2016 m. paramą gavo net 29 verslo subjektai (2015 m. Vilniaus rajono savivaldybė 
parėmė 13 verslininkų bei ūkininkų), kurie investavo į savo verslo modernizavimą ir plėtrą. 

Siekdami skatinti Vilniaus rajono pramonę, smulkųjį ir vidutinį verslą bei amatus, įmonių 
produkcijos bei paslaugų eksportą, sudaryti palankias sąlygas įmonėms tarpusavyje bendradarbiauti ir 
investicijoms pritraukti bei aktualioms verslininkams problemoms spręsti 2016 m. Vilniaus rajono 
savivaldybė ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  

Vilniaus rajono savivaldybė užtikrina palankias sąlygas verslui ir potencialiems 
investuotojams, tai rodo ir nepriklausomo eksperto, Lietuvos laisvosios rinkos instituto  paskelbtas 
savivaldybių indeksas. Vilniaus rajonas jame užėmė 6 vietą tarp mažų savivaldybių. 

 

4.3. SAVIVALDYBĖS ŪKIS 

4.3.1 KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 
 

Vilniaus rajono savivaldybės vienas pagrindinių prioritetų – efektyvesnė kelių priežiūra. 
Savivaldybė norėdama užtikrinti, kad rajono gyvenvietės, kaimai ir viensėdžiai būtų patogesni 
gyventi, taptų lengviau pasiekiami atnaujintais keliais ir gatvėmis ir kad gyvenvietėse būtų skiriama 
daugiau dėmesio dalyvių saugumui. 2016 m. buvo pasiekta maksimali investicija per 
savivaldybės gyvavimo laikotarpį į rajono vietinės reikšmės kelių tiesimą, taisymą ir priežiūrą 
iš viso buvo skirta 6 946 500 Eur. Pagal kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) Vilniaus 
rajonui buvo skirta 2 808 500 Eur. skaičiuojamųjų lėšų (tai Susisiekimo ministerijos skiriamos 
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savivaldybėms. Pagal patvirtintą metodiką: pusė sumos – pagal savivaldybių teritorijose gyvenančių 
nuolatinių gyventojų skaičių; pusė sumos – pagal savivaldybėms priklausančių kelių (gatvių) ilgį, 
tikslinių ir rezervo lėšų – 1 138 000 Eur, Savivaldybė iš biudžeto skyrė per 3 000 000 Eur (žr. 7 
pav.). 

Lėšos vietinės reikšmės keliams per 2012-2016 m., Eur 

 
7 pav. 

Pažymėtina, kad Vilniaus rajone yra 2 442 km vietinės reikšmės kelių bei gatvių, iš kurių 410 
km yra su asfalto danga, tai sudaro apie 16,8 proc. Vilniaus rajone, kaip nedaugelyje šalies 
savivaldybių, auga gyventojų skaičius. Sparčiai augant Vilniaus rajono priemiestinėms 
gyvenvietėms, didėja eismo intensyvumas. Didėja seniūnijų prižiūrimų kelių bei gatvių ilgis. Iš 
skaičiuojamųjų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų bei dalyvaujant 
fiziniams ir juridiniams asmenims lėšų atnaujinta 5,6 km esamos asfaltbetonio dangos, naujai 
išasfaltuota 20 km žvyrkelių, atlikta duobių asfaltavimo, žvyrkelių tiesimo bei atnaujinimo darbų. 
2016 m. seniūnijos žymiai pagerino dalies vietinės reikšmės kelių būklę, tačiau, kad išspręstų visas 
susisiekimo infrastruktūros problemas, reikia dar daug ir nuosekliai investuoti. 

2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinės lėšos pagal objektus skirtos šiems 
objektams: 

• 88 000 Eur Zujūnų seniūnijos, Šilėnų kaimo vietinės reikšmės kelio, kuris jungiasi su 
valstybinės reikšmės su rajoniniu keliu Nr. 5212 (Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė), rekonstrukcijai 
užbaigti. Objektas pradėtas įgyvendinti 2012 m., bendra statybos darbų vertė – 816 400 Eur, iš viso 
nutiesti 3 km asfalto dangos; 

• 700 000 Eur, dalinės lėšos atsiskaityti už vietinės reikšmės kelio nuo Vilniaus miesto ribos 
iki valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 108 (Vievis–Maišiagala–Nemenčinė) rekonstrukciją. 
Objektas pradėtas įgyvendinti 2006 m., baigtas 2015 m. bendra statybos darbų vertė – 3 487 000 Eur, 
iš viso nutiesta 7 km asfalto dangos; 

• 200 000 Eur, Mickūnų seniūnijos, Galgių kaimo, Mokyklos gatvės rekonstrukcijai užbaigti. 
Lėšos skirtos objektui užbaigti. Objektas pradėtas įgyvendinti 2014 m., bendra statybos darbų vertė – 
439 100 Eur, iš viso nutiesta 930 m asfalto dangos ir 900 m šaligatvio; 

• 150 000 Eur, Bezdonių seniūnijos, Bilkiškių kaimo, Bilkiškių gatvės, Sakiškių kaimo, 
Sakiškių gatvės ir Miškonių kaimo Miškonių gatvės, kurios jungiasi su krašto keliu Nr. 102 (Vilnius–
Švenčionys–Zarasai), kapitaliniam remontui. Objektas pradėtas įgyvendinti 2016 m., buvo nutiesta 
275 m naujos asfalto dangos, atnaujinta 2,6 km asfalto dangos. Darbus pabaigti planuojama 2017 m. 
Bendra statybos darbų vertė – 231 890 Eur. 

Nuo 2012 m. Vilniaus rajono savivaldybėje įsigaliojo susisiekimo komunikacijų statybos, 
rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašas 
(patvirtintas Savivaldybės tarybos sprendimu), suteikiantis galimybę rajono gyventojams ar įmonėms 
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kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos 
remonto darbų bendro finansavimo. 

Iki 2016 m. Savivaldybė kasmet sulaukdavo 2 ar 3 prašymų dėl dalinio finansavimo keliams 
bei gatvėms tvarkyti. 2016 m. Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi sulaukusi neįprastai daug 
iniciatyvų dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ir žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo. 2016 
m. su prašymais kooperuotis asfaltuojant kelius ir gatves į Savivaldybę kreipėsi net 8 fiziniai ir 
juridiniai asmenys. Savivaldybės komisijos sprendimu 50 % darbų finansavimas (daugiau kaip 260 
800 eurų) buvo skirtas įgyvendinti 5 objektų darbams (bendra suma – 521 700 Eur, išasfaltuota per 3 
km Vilniaus rajono kelių, žr. 8 pav.). Likę trys objektai, kuriems buvo pateiktos paraiškos, bus 
įgyvendinamos 2017 m. 

2016 m. Savivaldybės finansuoti ir jau įgyvendinti projektai:  
• Nemėžio seniūnijoje, Didžiasalio kaime, esančios Ežero ir Pakupečių gatvių atkarpos, kurių 

bendras išasfaltuotas kelio ilgis siekia 565 m. Šių gatvių asfaltavimo atkarpoms Savivaldybė iš 
biudžeto lėšų skyrė per 32 tūkst. eurų (bendra suma – 64 250,20 Eur); 

• Paberžės seniūnijoje, Glitiškių kaime, Lauko ir Šilo gatvių atkarpos, kurių bendras 
išasfaltuotas kelio ilgis siekia 1 291 m. Šių gatvių asfaltavimo atkarpoms Savivaldybė iš biudžeto 
lėšų skyrė per 62 tūkst. eurų (bendra suma – 124 597,46 Eur); 

• Avižienių seniūnijoje, Pikutiškių kaime, Centrinės ir Pikutiškių gatvių atkarpos, kurių 
bendras išasfaltuotas kelio ilgis siekia 930 m. Šių gatvių asfaltavimo atkarpoms Savivaldybė iš 
biudžeto lėšų skyrė per 139 tūkst. eurų (bendra suma – 278 041,05 Eur); Šis objektas yra didžiausias 
iš finansuotų, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims (50 proc. lėšų savivaldybė kita 50 proc. 
fiziniai ir juridiniai asmenys); 

• Pagirių seniūnijoje, Guobstų kaimo 600 m ilgio kelio dalis, kuriai išasfaltuoti Savivaldybė iš 
biudžeto lėšų skyrė per 22 000 eurų (bendra suma – 44 117,65 Eur); 

• Riešės seniūnijoje, Didžiosios Riešės kaime, Vanaginės gatvės 189 m kelio atkarpa (bendra 
suma – 10 732 Eur). 

 
Vietinės reikšmės  kelių tiesimas, dalyvaujant fiziniams/juridiniams asmenims 2012-2016 m., 

Eur 

 

8  pav. 

9700 21950 31800 
72950 

260850 

9700 
21950 31800 

72950 

260850 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

2012 2013 2014 2015 2016

Savivaldybės biudžeto lėšos Gyventojų lėšos



30 
 

Tai labai sveikintina savivaldybės ir fizinių/juridinių asmenų iniciatyva, kuri parodo, kad kartu 
geranoriškai bendradarbiaujant nuveikti kilnius darbus, todėl Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau 
kviečia fizinius ir juridinius asmenis kartu prisidėti prie Vilniaus rajono kelių tvarkymo. 

Kartu tenka konstatuoti, kad Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau  mano, kad Vyriausybės 
nustatyta lėšų paskirstymo metodika neparodo eismo intensyvumo, kuris nepalyginamai didesnis 
mūsų priemiestinėje savivaldybėje bei nepakankamai objektyviai įvertinamos mūsų rajono, kaip 
priemiestinio rajono, plėtros tendencijos. Šis klausimas yra keliamas daug metų, tačiau pakeitimų 
lėšų paskirstymo metodikoje nėra.  

 

4.3.2 GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS BEI NUOTEKŲ TVARKYMAS 
 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra viena iš savarankiškųjų 
Savivaldybės funkcijų, kurią Savivaldybė turi užtikrinti. Įgyvendinant minėtas funkcijas, 
Savivaldybės kontroliuojamos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonės vykdo vandentvarkos 
tinklų Vilniaus rajono teritorijoje plėtrą, įrenginėja vandens gerinimo bei nuotekų valymo įrenginius, 
nuotekų siurblines, perpumpavimo stotis ir kt.  Savivaldybė, siekdama, kad kuo daugiau Vilniaus 
rajono savivaldybės gyventojų turėtų galimybių naudotis centralizuotu vandens tiekimu ir nuotekų 
tvarkymu bei naudotųsi geros kokybės geriamuoju vandeniu, kasmet investuoja Savivaldybės 
biudžeto lėšas bei naudojasi Europos Sąjungos paramos lėšomis vandentvarkos infrastruktūrai plėsti. 

2016 metais vandentvarkos infrastruktūros plėtrai Savivaldybė iš savo biudžeto iš viso skyrė 
1 156 408,32 Eur, iš jų 746 915,64 Eur skirta Vilniaus rajono teritorijoje esantiems vandentvarkos 
objektams įrengti, rekonstruoti, o 409 492,68 Eur Savivaldybė prisidėjo prie vykdomų investicinių 
vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektų.  

 
2016 m. vandentvarkos ūkiui skirtos lėšos, Eur 

 
9  pav. 

Savivaldybė 2016 m. iš biudžeto lėšų, skirtų vandentvarkos objektams įrengti ir rekonstruoti, 
įgyvendino šiuos darbus: 

1. Rudaminos k. vandenvietės modernizavimas, vandentiekio tinklų statyba – 143 900 Eur; 
2. Šumsko mstl. vandenvietės modernizavimas, vandentiekio tinklų projektavimas ir statyba – 

100 000 Eur; 
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3. Vandens nugeležinimo įrenginių Kalvelių k. įrengimas – 73 900 Eur; 
4. Vandenvietės Grigaičių k. modernizavimas – 49 500 Eur; 
5. Vandens gerinimo įrenginių Bukiškio k. projektavimas ir statyba – 41 000 Eur; 
6. Vandens nugeležinimo įrenginių Valčiūnų k. įrengimas – 40 900 Eur; 
7. Vandens nugeležinimo įrenginių Keturiasdešimt Totorių k. įrengimas – 39 950 Eur; 
8. Vandens gręžinio Raudondvario k. įrengimas, vandens gręžinio Skirlėnų k. pergręžimas – 

31 726 Eur; 
9. Vandens nugeležinimo įrenginių Savičiūnų k. įrengimas – 27 100 Eur; 
10. Buitinės nuotekynės tinklų įrengimas Buivydžių k., Naujojoje g. – 24 132 Eur; 
11. Vandens gerinimo įrenginių Visalaukės k. projektavimas ir statyba – 24 100 Eur; 
12. Vandens gerinimo įrenginių Buivydžių k. projektavimas ir statyba – 24 000 Eur; 
13. Vandens gerinimo įrenginių Miežionių k. projektavimas ir statyba – 21 000 Eur; 
14. Vandentiekio tinklo rekonstrukcija Avižienių k., Gėlių g. – 17 857 Eur. 
15. Vandens gręžinio Riešės k., Avižienių sen. pergręžimas – 14 044 Eur; 
16. Vandens gręžinio Akuotninkų k. pergręžimas – 13 680 Eur; 
Iš lėšų, skirtų vandentvarkos objektams įrengti, rekonstruoti, remontuoti Vilniaus rajono 

teritorijoje Savivaldybė daugiausiai skyrė vandens gerinimo įrenginių bei vandentiekio tinklų 
statybai. Minėtų lėšų pasiskirstymas yra pavaizduotas pateiktame 10 pav. 

 
Savivaldybės biudžeto lėšos 2016 m. vandentvarkos infrastruktūros objektams įrengti ir 

rekonstruoti, Eur 

 
10  pav. 

Vilniaus rajone geriamajame vandenyje daugiausiai yra nustatomas padidintas geležies (kartais 
amonio, mangano) kiekis. Atsižvelgdama į tai bei reaguodama į gaunamus Vilniaus rajono gyventojų 
prašymus pagerinti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, Savivaldybė 2016 m. net 341 450 Eur lėšų 
skyrė vandens gerinimo įrenginiams įrengti devyniose Vilniaus rajono gyvenvietėse: Kalvelių, 
Keturiasdešimt Totorių, Valčiūnų, Savičiūnų, Grigaičių, Miežionių, Buivydžių, Bukiškio ir 
Visalaukės. Minėtų įrenginių įrengimas suteikia gyventojams galimybę naudotis geros kokybės 
geriamuoju vandeniu.  
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Savivaldybės lėšos vandens gerinimo įrenginiams įrengti, Eur 

 
11  pav. 

Savivaldybė rūpinasi Vilniaus rajono gyventojams tiekiamo vandens kokybe, kadangi 2016 
metais vandens gerinimo įrenginiams įrengti skirta 2,3 karto daugiau lėšų negu 2015 m. (žr. 11pav.). 
Savivaldybė ir toliau pagal finansines galimybes prisidės prie tiekiamo geriamojo vandens kokybės 
gerinimo ir 2017 metais planuoja vandens gerinimo įrenginius įrengti 10-yje gyvenviečių.  

Siekdama kuo daugiau Vilniaus rajono gyventojų aprūpinti centralizuotomis vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugomis, Savivaldybė vandentvarkos infrastruktūrą plečia vykdant ES lėšomis 
finansuojamus investicinius projektus. Įgyvendindama ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamus 
projektus, Savivaldybė ir savo lėšomis prisideda prie jų vykdymo. Investicinių projektų 
įgyvendinimui per 2016 metus skirta 409 492,68 Eur iš Savivaldybės biudžeto lėšų. 

 
Savivaldybės lėšos investiciniams vandentvarkos projektams, Eur. 

 

12 pav. 

Iš pateikto 12 pav. matyti, kad 2016 m. Savivaldybė vandentvarkos plėtrai, vykdant 
investicinius projektus, skyrė beveik 2 kartus daugiau lėšų negu 2015 m.   

Savivaldybė 2016 metais ir toliau sėkmingai vykdė ES lėšomis finansuojamų projektų 
įgyvendinimą: 

• „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone 
(Paberžėje ir Anavilyje)“. Bendra projekto vertė – 4 695 635,73 Eur (iš jų 3 672 228,20 Eur ES 
Sanglaudos fondo lėšos, 208 462,49 Eur – Savivaldybės lėšos). 2016 metais projektui įgyvendinti 
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skirta 137 877,61 Eur Savivaldybės lėšų. Nuo statybos pradžios 2016 m. pabaigai paklota 100 proc.  
(26,895 km) vandentiekio ir nuotekų tinklų, sumontuotos nuotekų siurblinės, įrengti vandens 
gerinimo bei nuotekų valymo įrenginiai. Įgyvendinus projektą, bus suteikta galimybė prisijungti prie 
centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų 1695 gyventojams. Projekto pabaiga numatyta 2017 m. 
gegužės mėn. 

• „Vandens teikimo 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). 2016 metais 
projektui įgyvendinti skirta 108 305,90 Eur Savivaldybės lėšų.  Nuo projekto įgyvendinimo pradžios 
iki 2016 m. pabaigos paklota 100 proc. nuotekų (15,1 km) ir vandentiekio (17,4 km) tinklų. 2016 m. 
baigti nuotekų valymo įrenginių Skaidiškių k. statybos darbai. Šiuo metu vykdomi nuotekų valymo 
bei vandens gerinimo įrenginių Rukainių ir Marijampolio gyvenvietėse statybos darbai. Projekto 
įgyvendinimo pabaiga numatyta 2017 m. liepos mėn. Prie naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų 
planuojama sudaryti galimybę prisijungti 1328 gyventojams. 

2016 metais įgyvendinant investicinį projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone (Skaidiškėse, Marijampolyje ir Rukainiuose)“ buvo baigti 
nuotekų valymo įrenginių Skaidiškių kaime statybos darbai. Taigi, nuo 2016 m. Skaidiškių bei 
Rudaminos gyvenvietėse susidariusios buitinės nuotekos yra valomos naujai įrengtuose nuotekų 
valymo įrenginiuose. Nuotekos juose išvalomos iki nustatytų higienos normų, atitinkančių 
aplinkosauginius reikalavimus. Naujų nuotekų valymo įrenginių našumas yra 1210 kub. metrų per 
parą, 9000 gyventojų ekivalento (GE). Seni nuotekų valymo įrenginiai buvo demontuoti, sklypas 
sutvarkytas. Šiuo metu prie nuotekų tinklų yra prisijungę 6411 gyventojų. Bendra nuotekų valymo 
įrenginių Skaidiškių kaime įrengimo vertė – 1 775 330,16 Eur (Savivaldybės lėšos – 77 909,12 Eur, 
ES lėšos – 1 389 305, 89 Eur) be PVM. 

Anksčiau Rudaminos kaimo gyvenvietėje susidariusios buitinės nuotekos buvo valomos AB 
„Vilniaus paukštynas“ priklausančiuose nuotekų valymo įrenginiuose. 2016 metais Rudaminos 
gyvenvietėje susidarančios buitinės nuotekos iki Skaidiškių nuotekų valymo įrenginių pradėtos 
pumpuoti slėgine linija, kuri buvo pastatyta įgyvendinus ankstesnio projekto sprendinius. Minėti 
nuotekų valymo įrenginiai pastatyti pagal modernias, šiuolaikines technologijas, kurių dėka yra 
pasiekiamas aukštas nuotekų išvalymo lygis. Modernių įrenginių ir specialių technologijų pagalba 
nuotekos tinkamai apdorojamos ir išvalomos iki nustatytų parametrų, todėl į aplinką yra išleidžiamos 
išvalytos, neturinčios aplinkai žalingų medžiagų nuotekos. Įrengus minėtus nuotekų valymo 
įrenginius neabejotinai pagerėjo gyventojų buities sąlygos bei ekologinė aplinkos būklė.  

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtros poreikis Vilniaus rajono savivaldybės 
teritorijoje yra labai didelis. Savivaldybė ieško finansinių galimybių Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros plano sprendiniams įgyvendinti ir naudojasi Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos kuruojamomis ES programomis aplinkosauginiams projektams finansuoti, 
prisideda prie jų įgyvendinimo savo lėšomis. Vandentvarkos infrastruktūros plėtrai Savivaldybė 
iš savo biudžeto 2016 metais iš viso skyrė 1 156 408,32 Eur. Minėta suma yra beveik 2 kartus 
didesnė negu 2015 m., kai vandentvarkos infrastruktūros plėtrai Vilniaus rajono savivaldybės 
teritorijoje buvo skirta 635 093,20 Eur. 2016 metais Savivaldybė iš biudžeto lėšų skyrė 
331 440,13 Eur centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 
subsidijoms. 

 

4.3.3 ŠILUMOS TIEKIMAS 
 

Šilumos ūkis – energetikos ūkio sritis, tiesiogiai susijusi su šilumos ir karšto vandens gamyba, 
perdavimu, tiekimu ir vartojimu. Katilinių ir šilumos tiekimo tinklų modernizavimas Vilniaus rajono 
savivaldybės teritorijoje daro teigiamą įtaką tiek šilumos vartotojams (gyventojams), tiek šilumos 
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tiekėjams. Modernizavus katilines ir šilumos tinklus, šilumos tiekėjai patiria mažiau sąnaudų. 
Modernizavus šilumos ūkį, šilumos vartotojai (gyventojai) mažiau moka už patiektos šilumos kiekį, 
nes į šilumos kainą įskaičiuojamas perkamas kuras šiluminei energijai gaminti ir katilinių 
eksploatavimo sąnaudos. 

Siekdamos pagerinti šiluminės energijos gamybos ir perdavimo patikimumą, centralizuoto 
šilumos energijos tiekimo tinklus valdančios įmonės nuolat investuoja į šilumos ūkio modernizavimą 
ir pertvarkymą,  Pagal patvirtintus investicijų planus ir grafikus, kiekvienais metais atliekami 
įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų bandymai bei remontai. Renovuojant šilumos ūkį, pirmiausia 
investuojama į tas technologinių įrenginių grupes, kurios padeda užtikrinti patikimą ir 
nepertraukiamą šiluminės energijos gamybą bei tiekimą šilumos vartotojams. 

Šilumos ūkio infrastruktūrai Savivaldybė iš savo biudžeto 2016 metais iš viso skyrė          
433 427,61 Eur.  
Panaudojant Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšas, atlikti šilumos tinklų rekonstrukcijos 
darbai: 

1. Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Avižienių, Riešės, Bukiškio ir Didžiųjų Kabiškių 
kaimuose, rekonstruotų tinklų ilgis – 580 m, iš biudžeto skirta – 110 396 Eur. 

2. Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Pagirių kaime, rekonstruotų tinklų ilgis – 446 m, iš 
biudžeto skirta – 86 460 Eur. 

3. Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Kalvelių kaime, rekonstruotų tinklų ilgis – 300 m, iš 
biudžeto skirta – 70 933 Eur. 

4. Atliktas kapitalinis remontas šilumos tiekimo tinklų Kalviškių kaime, vykdant remontą, 
esami šilumos tiekimo tinklai buvo iškelti iš privačios teritorijos ir pastato į valstybinės žemės 
teritoriją. Kapitališkai remontuotų tinklų ilgis – 293,80 m, iš biudžeto skirta – 46 000 Eur.  

Vykdant šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją, seni vamzdynai buvo demontuoti, vietoj jų 
pakloti nauji, nauji vamzdynai prijungti prie esamų tinklų, atlikti bandymai.   

2016 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, už 313 789 Eur  rekonstruota 1 620 m 
šilumos tiekimo tinklų. 2016 m. į šilumos tiekimo tinklų rekonstrukciją skirta 4 kartus daugiau lėšų 
ir rekonstruota 4 kartus daugiau tinklų negu 2015 m. (2015 m. skirta 79 000 Eur ir rekonstruota 
361 m tinklų). 

 
Atlikti katilinių rekonstrukcijos darbai: 

1. Nemenčinėje, Piliakalnio g. 50, katilinėje įrengtas naujas 260 kW (kilovatų) galios 
granulinis (biokuro) vandens šildymo katilas vietoje esamų susidėvėjusių ir ekonomiškai nenaudingų 
katilų. Skirta iš biudžeto – 35 000 Eur. 

2. Nemenčinėje, Piliakalnio g. 36B, katilinėje įrengtas naujas 280 kW (kilovatų) galios 
gamtinių dujų vandens šildymo katilas su vertikaliais kaitriniais vamzdžiais – katilo viduje. Skirta iš 
biudžeto – 30 200 Eur. 

3. Didžiojoje Riešėje, Molėtų g. 10, katilinėje įrengtas naujas 290 kW (kilovatų) galios 
gamtinių dujų vandens šildymo katilas su horizontaliais kaitriniais vamzdžiais – katilo viduje. Skirta 
iš biudžeto – 13 100 Eur. 

4. Nemėžio katilinėje įrengta telemetrijos ir nuotolinio valdymo sistema, kuri skirta duomenims 
iš katilinės surinkti ir atvaizduoti dispečerinės kompiuteryje. Prie tokios sistemos galima prijungti iki 
8 katilinių be papildomų investicijų. Tokios sistemos pagalba, šilumos tiekėjas nuotoliniu būdu gali 
valdyti katilinę (nustatyti katilo technologinius parametrus), stebėti pagamintos šiluminės energijos 
parametrus. Skirta iš biudžeto – 10 228,61 Eur. 

5. Vykdomas Didžiųjų Kabiškių katilinės rekonstrukcijos projektas, kurą – akmens anglį 
keičiant biokuru. Įgyvendinus projektą  numatoma įrengti modernų biomasės ritiniais kūrenamą 550 
kW galingumo katilą. Iki šiol projektas nėra įgyvendintas dėl techninių kliūčių. Projektą planuojama 
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įgyvendinti 2017 metais. Projekto vertė 132 000 Eur. 2016 m. skirta biudžeto lėšų investiciniam 
projektui – 31 110 Eur. Numatoma savivaldybės prisidėjimo suma 2017 m. – 36 000 Eur.  

2016 metais Savivaldybė iš biudžeto lėšų skyrė 1 052 103,07 Eur centralizuotai tiekiamos 
šiluminės energijos, naudojamos gyventojų būstui šildyti, kainų subsidijoms. 2016 m. gruodžio 
22 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje buvo nuspręsta nuo 2017 m. sausio 1 d. 
pakeisti Vilniaus rajono gyventojams teikiamų paslaugų subsidijavimo skirstymą. Reaguojant į 
gyventojų poreikius buvo nutarta atsisakyti centralizuoto geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo bei centralizuoto šildymo subsidijavimo, o šiam tikslui skiriamas lėšas 
panaudoti dengiant dalį mokesčio už atliekų tvarkymą visiems Vilniaus rajono gyvenamosios 
paskirties objektų savininkams, neturintiems įsiskolinimo už atliekų tvarkymą praėjusiais 
metais.  

 

4.3.4 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

Pagrindinis Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemos tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros 
kokybės ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos 
reikalavimus. 

Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistema apima komunalinių atliekų surinkimo, 
išvežimo, rūšiavimo, naudojimo ir šalinimo paslaugas visiems savivaldybės teritorijoje esantiems 
komunalinių atliekų turėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenims). Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų 
organizavimą savo teritorijose yra atsakingos savivaldos institucijos. Komunalinių atliekų tvarkymo 
sistemų organizavimą (kaip privalomą užduotį) savivaldybės gali pavesti savivaldybės ar kelių 
savivaldybių įsteigtai įmonei. Vilniaus rajone komunalinių atliekų tvarkymo įmonės yra: UAB 
„Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“. 

2016 metais akcijos „DAROM“ metu dalyvavo 1 749 gyventojai, kurių dėka surinkta daugiau 
nei 49,5 tonų šiukšlių iš 96 bendrai naudojamų erdvių tvarkymo taškų. 

Įgyvendinant  projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, 
pradėjo veikti Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginiai. Nuo šios datos visos Vilniaus 
regiono mišrios komunalinės atliekas pristatomos į MBA įrenginius, kuriuose atliekos rūšiuojamos 
atskiriant antrines žaliavas toliau apdirbti ir naudoti, o biologiškai skaidžios atliekos apdorojamos. 
Bendra projekto vertė – 37 871 954,94 Eur. ES struktūrinė parama – 29 235 229,96 Eur, Vilniaus 
rajono savivaldybės indėlis – apie 579 240,04 Eur. UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo 
centras“ (VAATC) dalis – 761 437,67 EUR. 

Siekdama pagerinti atliekų tvarkymą bei įgyvendindama atliekų tvarkymą reglamentuojančius 
teisės aktus, Vilniaus rajono savivaldybė 2016 metais nupirko 10 100 komplektų pakuočių ir antrinių 
žaliavų surinkimo konteinerių, kurie bus išdalyti individualių gyvenamųjų namų savininkams.  

Informacija apie galimybę gauti nemokamus 
pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo konteinerius 
yra paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės interneto 
svetainėje, vietinėje spaudoje, seniūnijų skelbimų 
lentose bei UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir 
UAB „Nemėžio komunalininkas“ tinklalapiuose. 
Individualių namų gyventojai, norintys nemokamai 
gauti pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo 
konteinerių komplektą, turi kreiptis į atliekų vežėjus 
pagal aptarnaujamą teritoriją. 

Iki 2020 bus įgyvendintas investicinis projektas 
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„Konteinerių aikštelių įrengimas/rekonstrukcija ir konteinerių įsigijimas konteinerių aikštelėms 
Vilniaus rajone“. 

Siekiant pasiekti projekto tikslą – sukurti atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti 
pakartotinai infrastruktūrą Vilniaus rajone, informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo 
klausimais, numatomi 2 konkretūs uždaviniai: 

1. įrengti/rekonstruoti konteinerių aikšteles ir įsigyti konteinerius šioms aikštelėms; 
2. informuoti visuomenę atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.  

Vykdant projektą planuojama: 
• įrengti 399 aikšteles; 
• įsigyti 2 390 konteinerių; 
• surengti 2 visuomenės informavimo akcijas. 
Didžiausias paramos intensyvumas projektui – 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Likę 

15 proc. privalo būti dengiami iš savivaldybės biudžeto. Bendra projekto vertė  – 1 825 368 Eur. ES 
prisidėjimas – 1 225 734, 61 Eur. Vilniaus rajono savivaldybės prisidėjimas –  216 307, 53 Eur. 

2016 metais Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo 
patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės konteinerių aikštelių išdėstymo schema bei Vilniaus regiono 
plėtros tarybai pateiktas projektinis pasiūlymas ir investicinis projektas. 2016 metų pabaigoje 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija gavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimą pateikti paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą. 

Nuo 2017 metų pasikeis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų 
ir atliekų tvarkymą (toliau – Rinkliava) skaičiavimo tvarka, nes pagal 2013 m. liepos 24 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 711 patvirtintas Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už 
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisykles, nuo 
2017 m. sausio 1 d. taikoma dvinarė įmoka už komunalinių atliekų tvarkymą, susidedanti iš 
pastoviosios ir kintamosios dalių. Visos Vilniaus rajono teritorijoje surinktos mišrios komunalinės 
atliekos nuo 2016 m. gegužės vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, todėl atliekų 
priėmimas Vilniaus rajono savivaldybei pabrango dvigubai. Vadovaujantis principu „teršėjas moka“ 
visas su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas: pastoviąsias ir kintamąsias turi padengti 
atliekų turėtojai, todėl pasikeitė mokestis už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. 
Siekiant, kad gyventojai kainos pokyčio nepajustų buvo priimtas sprendimas dengti dalį mokesčio už 
atliekų tvarkymą (1 ct už 1 kv. m. per mėnesį) visiems Vilniaus rajono gyvenamosios paskirties 
objektų savininkams, neturintiems įsiskolinimo už praėjusius metus. 

Mokestis už atliekų tvarkymą bus mažesnis ir tiems gyventojams, kurie pasinaudos sudaryta 
galimybe rūšiuoti atliekas individualiais rūšiavimo konteineriais. 

Organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemą Vilniaus rajone, tobulinama Vietinės 
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir tvarkymą (toliau – Rinkliava) 
administravimo sistema. Įgyvendinant Lietuvos Vyriausybės  2013 m. liepos 24 d. nutarimą Nr. 711 
„Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ buvo parengti ir patvirtinti teisės aktai, 
reglamentuojantys naujai įvedamos diferencijuotos (dvinarės) Rinkliavos apskaičiavimą, mokėtojų 
registro sudarymą, mokėjimą, išieškojimą ir lengvatų teikimą. Teisės aktų projektų parengimo 
paslaugų kaina – 10 513,21 Eur. Įvykdžius viešąjį pirkimą, pasirašyta Vietinės rinkliavos atliekų 
administravimo sistemos ir jos priežiūros, atnaujinimo ir konsultavimo pirkimo – pardavimo sutartis 
su UAB „Technologinių Paslaugų Sprendimai“ 118 930,90 Eur sumai, kurios pagrindu diegiama 
programinė įranga Rinkliavai administruoti ir Atliekų monitoringui vykdyti Vilniaus r. Siekiant 
sudaryti kuo tikslesnę Rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę, iš VĮ Registrų centro gauti  nauji 
2012-2016 m. duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų valdomą nekilnojamąjį turtą Vilniaus r. 

Priimti nauji teisės aktai, nupirktos paslaugos ir priemonės (konteineriai) leis: siekti 
Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo 2014-2020 m. plane numatytų atliekų mažinimo ir 
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rūšiavimo jų susidarymo vietoje tikslų, tuo pačiu gyventojams sumažinti Rinkliavos mokesčio 
kintamąją dalį, gerinti teikiamų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kokybę ir vykdyti tikslesnį 
susidarančių atliekų monitoringą. 
 
 

4.3.5 DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMAS BEI MODERNIZAVIMAS 
 

Tvarkingoje ir gražioje aplinkoje daug maloniau gyventi, 
todėl kasmet vis daugiau dėmesio skiriama daugiabučių namų 
bendrojo naudojimo objektų priežiūrai. Tam numatytos trys 
valdymo formos: daugiabučio namo savininkų bendrija, 
jungtinės veiklos sutartis ir administratorius. Siekdami 
pagelbėti Vilniaus rajono daugiabučių namų  gyventojams, 
kurie nori savarankiškai  ir efektyviau tvarkyti  savo 
gyvenamąjį namą, teikiamos konsultacijas dėl bendrijų 
organizavimo, jungtinės veiklos sutarčių sudarymo. Rajono  
teritorijoje veikia 3 įmonės, teikiančios daugiabučių namų 

administravimo paslaugas, jeigu gyventojai nenori to daryti patys. Per 2016 m. buvo išsiųsti laiškai 
visų rajono daugiabučių namų, neturinčių valdytojo, gyventojams su raginimu pasirinkti vieną iš 
valdymo formos. 40 namų valdymui buvo paskirtas administratorius, kuris  rūpinsis namo priežiūra. 
Dvi iš administruojančių įmonių: UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės 
komunalininkas“ jau ne pirmus metus vykdo administravimo veiklą Vilniaus rajono teritorijoje, jų 
administruojamų namų sąrašas tik per paskutinius 3 metus padidėjo nuo 242 iki 303 namų (arba 25 
procentais). Per 2016 metus įmonės atliko 58 daugiabučių namų bendro naudojimo objektų smulkių 
ir vidutinių remonto darbų už 155 586,03 Eur. UAB „Verkių būstas“ pradėjo darbą Vilniaus rajono 
teritorijoje nuo 2016 m. gruodžio mėn. Užtikrindama skaidrią daugiabučių gyvenamųjų namų 
valdytojų veiklą, savivaldybė karta per 5 metus tikrina visus rajone užregistruotus valdytojus – 
bendrijas, jungtinės veiklos sutartimis įgaliotus asmenis ir administruojančias įmones. 

Pagal Vyriausybės patvirtintą programą Vilniaus rajone yra vykdomi daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) projektai. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa 
siekiama didinti daugiausia šilumos energijos sunaudojančių daugiabučių  namų energinį efektyvumą 
ir užtikrinti, kad atnaujinus daugiabutį namą sumažėtų pastato energijos suvartojimas, pagėrėtų 
pastatų techninė būklė ir estetinis vaizdas. 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2016 metais buvo atnaujinti šeši daugiabučiai  namai 
esantys Margių g. 3 Kalvelių k., Kalvelių sen.; Margių g. 5, Kalvelių k., Kalvelių sen.; Parko g. 3,  
Buivydiškių k., Zujūnų sen.; Sodų g. 11,  Skaidiškių k., Nemėžio sen.; Rudaminos g. 19, Skaidiškių 
k., Nemėžio sen. ir Sirokomlės g. 11A, Nemėžio k., Nemėžio sen. Bendra atliktų darbų vertė 
1 335 594,69 Eur. 2017 metais planuojama baigti kitų šešių daugiabučių namų atnaujinimo 
(modernizavimo) darbus.  

AB Šiaulių bankas daugiabučiams namams 
atnaujinti suteikė ilgalaikį (iki 20 metų) kreditą su 
fiksuotomis 3 proc. metinėmis palūkanomis. Už šias lėšas 
pagal poreikį modernizuotos namų šildymo sistemos, 
pakeisti langai ir lauko durys, įstiklinti balkonai, apšiltinti 
stogai, atlikti fasado sienų, taip pat cokolio šiltinimo  ir 
kiti darbai.  Daliai įgyvendintų priemonių valstybė 
suteikė iki 40% paramą. 

Pažymėtina, kad po renovacijos 2 kambarių buto 
šildymo kaštai vidutiniškai sumažėjo apie 40 proc. 
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintame 2017 m. biudžete 
skirti asignavimai daugiabučių namų renovacijai remti. Šiomis lėšomis planuojama prisidėti prie 
daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, remonto,  tokiu būdu skatinant 
daugiabučių savininkus tvarkyti, modernizuoti namus.  

 

4.3.6 KELEIVIŲ VEŽIMO VIETINIAIS MARŠRUTAIS ORGANIZAVIMAS BEI MOKINIŲ 
PAVĖŽĖJIMAS 

 

2016 metais viešo priemiestinio transporto srityje buvo tęsiami keleivinio transporto maršrutų 
tvarkaraščių derinimo prie gyventojų poreikių darbai. Tobulinant priemiestinių autobusų eismo 
tvarkaraščius buvo keičiamos valandos, įvedami papildomi reisai, keičiamos trasos, tikslinami 
atstumai. Dėl įvairiausių pakeitimų buvo suderinti 64 tvarkaraščiai. 2016 m. savivaldybė įvedė 
duomenis apie rajono viešąjį transportą į informacinę sistemą „Vintra“. Respublikinė sistema 
pritaikyta ne tik kompiuteriams, bet ir kitiems mobiliesiems įrenginiams (planšetėms, išmaniesiems 
telefonams), todėl visur, kur tik yra interneto ryšys, keleivis galės peržiūrėti aktualių maršrutų 
grafikus, žemėlapius, pasirinktos stotelės tvarkaraštį, rasti  informaciją apie konkrečią transporto 
priemonę ir jos atvykimo bei išvykimo laiką. Ši sistema  pasiekiama adresu: 
http://www.visimarsrutai.lt/.  

Atsižvelgdama į kasmet visoje Lietuvoje didėjančias prekių ir paslaugų kainas, Vilniaus rajono 
savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė nekeisti iki šiol galiojusių keleivių vežimo reguliariais reisais 
vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių. 

Keleiviams, važiuojantiems visų klasių maršrutiniais autobusais, kaina už nuvažiuotą vieną 
kilometrą užmiestyje 2016 metais, kaip ir anksčiau siekė, 0,055 eurų (su PVM), o minimali 
važiavimo kaina užmiestyje siekė 0,50 eurų (su PVM). Miesto teritorijoje, neatsižvelgiant į atstumą 
ir nuvažiuotų stotelių skaičių, vienkartinio bilieto važiavimo kaina (0,60 eurų su PVM) irgi nesikeitė. 
Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo keleivinio kelių transporto autobusuose 
terminuotiems vardiniams bilietams, kaip ir iki šiol, buvo galima taikyti iki 20 procentų nuolaidą. 

Vilniaus rajone kursuojančio vietinio priemiestinio transporto tarifų dydžiai šiuo metu yra vieni 
mažiausių Lietuvoje. Savivaldybė supranta, kad būtiniausių paslaugų kainų didėjimas – tai 
papildoma finansinė našta gyventojams, todėl vietinio priemiestinio transporto tarifai nesikeitė nuo 
2013 m., kadangi susisiekimas yra ypač svarbus veiksnys lemiantis nedarbo lygį rajone.  

Nuo 2009 metų Vilniaus rajono keleivių vežimus vietiniais (priemiestiniais) maršrutais vykdo 
SĮ Vilniaus rajono autobusų parkas. Siekdamas kurti ir vykdyti efektyvų keleivinio transporto 
maršrutų tinklą, aprūpinti gyventojus kokybiškomis viešojo transporto paslaugomis bei užtikrinti 
sėkmingą įmonės plėtrą, Vilniaus rajono autobusų parkas 2016 metais įsigijo pastatus Nemenčinės 
mieste, kur bus įrengtos įmonės administracinės patalpos, autobusų techninio aptarnavimo dirbtuvės, 
sandėliai, o šalia pastato – autobusų stovėjimo aikštelė. 

Mokinių pavėžėjimas 
Gerai organizuotas mokinių, gyvenančių toliau nei 3 km nuo mokyklos, pavėžėjimas į 

mokyklas prisideda prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų siekimo. Vilniaus rajono savivaldybės 
švietimo įstaigos mokiniams pavėžėti šiuo metu jau turi iš viso 36 mokyklinius autobusus, iš jų: 14 
geltonųjų ir 22 kitus mokyklinius autobusus, 14 iš jų įsigyta Savivaldybės lėšomis.  

2016 metai Vilniaus rajone besimokantiems vaikams bei jų tėveliams buvo ganėtinai palankūs. 
Šiais metais Vilniaus rajono savivaldybė iš Savivaldybės biudžeto lėšų įsigijo rekordiškai daug – net 
7 mokyklinius autobusus, kurių privalumais džiaugiasi Maišiagalos kun. J. Obrembskio gimnazijos, 
Vilniaus rajono sporto, Zujūnų vidurinės, Eitminiškių, Pakenės, Lavoriškių S. Batoro vidurinės 

http://www.visimarsrutai.lt/
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mokyklos ir Rakonių pagrindinių mokyklų mokiniai. Šių autobusų įsigijimas Savivaldybei kainavo 
272 650 tūkst. eurų. 

Iš viso mokyklinius autobusus jau turi 81 proc. savivaldybės gimnazijų, vidurinių ir 
pagrindinių mokyklų, o tai sudaro geresnes galimybes mokiniams ne tik važiuoti į mokyklas, bet ir 
vykti dalyvauti įvairiose olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose bei kituose renginiuose, 
kurie ypač skatina mokinių geresnių mokymosi rezultatų siekimą. Pagal Švietimo valdymo 
informacinėje sistemoje pateiktais duomenimis Vilniaus rajono savivaldybė pirmauja tarp visų 
Lietuvos rajoninių savivaldybių kaip daugiausiai mokyklinių autobusų turinti savivaldybė. 

Augant mokyklinių autobusų skaičiui savivaldybės mokyklose kasmet daugėja jais pavežamų 
mokinių skaičius (žr. 13 pav.). 
 

Mokykliniais autobusais pavežamų mokinių skaičius 

 
13 pav. 

Iš viso 2016 metais mokinių pavėžėjimui buvo panaudota beveik 720 tūkst. eurų ir buvo 
pavežami 3865 mokiniai maršrutiniais ir specialiaisiais reisais, privačiu (tėvų, globėjų) transportu bei 
mokykliniais autobusais, iš jų: 524 mokiniai iš Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių 
valstybinių mokyklų. Be to, kasmet vis daugiau pavežama neįgaliųjų vaikų: 2013-2014 m. m. – 19, 
2014-2015 m. m. – 26, 2015-2016 m. m. – 35, o 2016-2017 m. m. – 36 neįgalieji vaikai.  

 

4.4  ŽEMĖS ŪKIS IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

4.4.1 ŽEMĖS ŪKIS 
 

Žemės ūkis yra viena svarbiausių šalies ūkio strateginių sričių, kadangi žemės ūkyje gaminama 
produkcija, tenkinanti būtiniausius žmogaus poreikius. Šis sektorius glaudžiai susijęs su Lietuvos 
kaimu, kuriame gyvena trečdalis šalies gyventojų, ir per 90 proc. Vilniaus rajono gyventojų, 
susiduriančių su įvairiais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais, kylančiais iš kaimo senėjimo, 
emigracijos ir socialinės atskirties problemų bei sparčių maisto vartojimo  ir žemės ūkio struktūrinių 
pokyčių.  

Skatindama ūkininkus modernizuoti savo ūkius įsisavinant ES lėšas,  Vilniaus rajono 
savivaldybė turi įkūrusi  Smulkaus ir Vidutinio verslo (toliau SVV)  rėmimo fondą. 2016 m. 
paramą gavo net 10 ūkininkų, kurie investavo į savo ūkių modernizavimą ir plėtrą. 

Svarbu pažymėti, kad dauguma Vilniaus rajono gyventojų, nors ir neregistruoti kaip ūkininkai, 
užsiima žemės ūkio veikla. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2017 m. 
sausio 1 d. Vilniaus rajono savivaldybėje žemės ūkio veiklą deklaravo 5 770 ūkiai, vidutinis ūkio 
dydis sudarė 8,61 ha ir buvo mažesnis nei Lietuvoje (9,35 ha) ir kitose žiedinėse savivaldybėse.  

Pavežamų mokinių skaičius
2014-2015 m.m.

Pavežamų mokinių skaičius
2015-2016 m.m.

Pavežamų mokinių skaičius
2016-207 m.m.
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Bendrą rajono plotą sudaro 212900,06 ha ploto iš jo žemės ūkio naudmenos 85274,08 ha. 2016 
m. deklaruota 32769,22 ha, tai sudaro apie 40 proc. Vienas iš veiksnių, kuriuos savivaldybė 
reguliuoja ir kuris tiesiogiai daro įtaką smulkiems ūkiams, tai Vilniaus rajono savivaldybės numatyta 
lengvata visiems Vilniaus rajono gyventojams – atleidimas nuo žemės mokesčio mokėjimo už 5 ha 
žemės ūkio paskirties žemės kaimo vietovėse. 

Vėluojant žemės reformai, sumažėjo dirbamos žemės, kuri apaugo krūmais ir medžiais. 
Didėjant ūkių dydžiams, taikant padidintus mokesčius už apleistus plotus  (nuo 2015 m.) bei 
netaikant 5 ha lengvatų – apleistų sklypų skaičius mažėja (žr. 14 pav.). Savininkai tvarko žemės 
sklypus šalindami natūraliai užaugusius krūmus bei medžius. 

 
Apleistos žemės dinamika  2015-2016 m., ha 

  
14 pav. 

Nors pagal bendrą ūkių skaičių Vilniaus rajono savivaldybė gerokai lenkia kitas žiedines 
savivaldybes, tačiau čia dominuoja smulkūs ir maži ūkiai. Ūkiai, užimantys 1–10 ha plotą, Vilniaus 
rajone sudarė 66,0 proc. visų ūkių (Lietuvoje – 66,9 proc.). Smulkūs ūkiai, užimantys iki 1 ha, 
Vilniaus rajone sudarė 26,3 proc. Stambių ūkių, turinčių daugiau nei 100 ha žemės, Vilniaus rajono 
savivaldybėje yra  37 (žr. 6 lentelę). 

Eil. Nr. Deklaruoto ūkio plotas 
(ha) 

Ūkių kiekis (vnt.) 

1 virš 1000 1 
2 nuo 500 iki 1000 5 
3 nuo 100 iki 500 31 
4 nuo 50 iki 100 35 
5 nuo 10 iki 50 3308 
6 nuo 1 iki 10 421 
7 iki 1  4 
Iš viso (vnt.) 3805 
Vidutinio deklaruoto ūkio didis (ha) 8,61 

6 lentelė 

Pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros 2016 m. duomenis Vilniaus rajono ūkininkai dalyvavo 
„Valdų modernizavimo“ ir „Smulkiųjų ūkių rėmimo“ programose. Paramą gavo 22 „Valdų 
modernizavimo“ ir 42 „Smulkiųjų ūkių rėmimo“ projektai. Rajono ūkininkai įgijo 5 naujus 
kombainus, 11 naujų traktorių ir kitus naujus žemės dirbimo agregatus.  

Bendrosios žemės ūkio produkcijos, kurią sudaro augalininkystės bei gyvulininkystės 
produkcija, apimtys 2013–2015 m. Vilniaus rajono savivaldybėje augo 1,4 proc. Lietuvoje 

8467,95 

8132,8 

2015 m. 2016 m. 

APLEISTOS ŽEMĖS (HA) 
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nagrinėjamu laikotarpiu užfiksuotas 0,7 proc. sumažėjimas. Nagrinėjamu laikotarpiu augalininkystės 
produkcijos apimtys Vilniaus rajone išaugo 10,6 proc. (nuo 18,0 iki 19,9 mln. Eur), gyvulininkystės 
produkcijos apimtys nežymiai sumažėjo (-2,3 proc. arba nuo 44,4 mln. Eur iki 43,4 mln. Eur). 
Gyvulininkystės produkcijos mažėjimo tendencijos užfiksuotos visoje Lietuvoje (-17,9 proc.) ir 
kitose žiedinėse savivaldybėse, tačiau buvo gerokai didesnės nei Vilniaus rajone. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2016 m. Vilniaus rajono savivaldybei būdingas žemesnis už Lietuvos 
vidurkį grūdinių augalų derlingumas, todėl Vilniaus rajono savivaldybėje žemės ūkis daugiau 
orientuotas į gyvulininkystės produkcijos gaminimą. 2015 m. gyvulininkystės produkcija sudarė 68,6 
proc. bendrosios žemės ūkio produkcijos. Šalyje ir kitose žiedinėse savivaldybėse vyravo priešingos 
tendencijos. Gyvulininkystės produkcija Lietuvoje tesudarė 33,7 proc. 

Vilniaus rajono ūkininkams ir gyvūnų laikytojams 2014-2016 m. buvo išmokėta ES parama 
gyvulininkystės sektoriuje. 2014-2015 m. parama padidėjo 80,7 proc., o 2015-2016 m. sumažėjo 
2,43 proc. (žr. 15 pav.).  

 
Vilniaus r. nacionalinė paramą gyvulininkystės sektoriuje už 2014-2016 m. 

 

 
15 pav. 

2016 m. rajono gyventojams iš Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Aplinkos 
apsaugos rėmimo programos išmokėta – 78 394,39 Eur, iš jų:  

• 4 651,85 Eur – kompensacija už medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą (vilkais). 2016 m. 
rajono teritorijoje padidėjo atvejų, kada vilkai puola avis ir kitus naminius gyvūnus (šunis). Tokie 
atvejai užfiksuoti Dūkštų, Maišiagalos, Juodšilių, Mickūnų, Paberžės ir Buivydžių sen. 
Kompensacija už patirtus nuostolius teikiama tik už naminius gyvulius (avis). Iš viso per metus 
užfiksuota 13 papjautų  avių. Bet puolimo atvejų yra žymiai daugiau, nes gyventojai neinformuoja 
nei Savivaldybės, nei Seniūnijos.  

• 73 742,54 Eur – prevencijos priemonėms (želdinių apsaugai ir aptvėrimui, elektros 
piemeniui, tvoroms įengti nuo laukinių gyvūnų). 

2016 m. Vilniaus rajono savivaldybėje vyravo paukščių (1,3 mln.) ir kiaulių (19,8 tūkst.) 
auginimas. Taip pat buvo užauginta 5,4 tūkst. galvijų ir tiek pat avių. Beveik visus išaugintus 
paukščius sudarė vištos (16,1 proc. iš jų buvo vištos dedeklės). 2016 m. Vilniaus rajone užauginta 
50,4 proc. visų Vilniaus apskrities ir 14,1 proc. visų vištų šalyje. Didžiąją dalį vištų Vilniaus rajone 
užaugina AB „Vilniaus paukštynas“, įsikūręs Rudaminos kaime. 

Vilniaus rajone medaus gamyba pamažu didėja, nors ir jaučiamas metinis svyravimas, kuris 
priklauso nuo klimatinių sąlygų. Dėl įvairių sunkumų, susijusių su bičių sveikata dėl intensyvesnės 
žemės ūkio veiklos (naudojama daugiau pesticidų), bitėms sunkiau surasti medingų augalų, todėl 
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bitininkams vis sunkiau kiekvienais metais išlaikyti medaus gamybos lygį ir išsilaikyti 
konkurencinėje kovoje. Nors ES mastu bitininkų skaičius mažėja dėl amžiaus ir jų vietoje 
neatsiranda jaunų bitininkų, mūsų rajone dar to stipriai nejaučiame. Kiekvienais metais vis daugiau 
ateina pildyti paraiškas jaunesnio amžiaus bitininkų. 2016 metais paraiškas gauti paramą pateikė 256 
laikytojai, kurie turėjo 297 bitynus ir 6732 šeimas. Vidutinis bičių šeimų skaičius 2016 metais mūsų 
rajone – 23 šeimos. 

2015 metais Vilniaus rajone ekologinių ūkių skaičius buvo 48 iš jų 16 mišrių ūkių, 32 
augalininkystės ūkiai. 2016 metais žemės ūkio ekologinės produkcijos auginimu (pagal EKOAGROS 
duomenis) Vilniaus rajone užsiima 42 rajono žemės ūkio subjektai (iš jų 5 bendrovės: UAB „Agro 
vilkas“, ŽŪK „Skanaus“, M. Vyskupaičio UAB „Mėta“, ŽŪK „Ūkininkų kaimas“, ŽŪB 
„Birchstream“). Rajone yra 2 ekologinės gamybos žuvininkystės ūkiai: UAB „Akvilegija“ (Kalvelių 
sen.) ir UAB „Arvydai“ (Bezdonių sen.). Taip pat yra 1 ekologišku maisto produktų tvarkymo įmonė 
– UAB „Biovela“ (Dūkštų sen.).  2016 metais ekologinę produkciją augino  13 mišrių ūkių (avis ir 
galvijus, paukščius ir arklius) ir 29 augalininkystės ūkiai (uogas, vaisius, prieskoninius augalus ir 
grūdus). 2015 ir 2016 metais vidutinis ekologiniu ūkių dydis rajone buvo apie 6 ha, o  ekologinių 
ūkių skaičius sumažėjo, nes nuo 2016 metų sugriežtėjo reikalavimai (visas ūkis  turi būti 
sertifikuotas).  

Kadangi Lietuva yra periodinės drėgmės pertekliaus zonoje, melioracija yra pagrindinis būdas 
kaimo plėtros bazei sudaryti. Melioracijos statiniai projektuojami ir statomi norint sureguliuoti 
dirvožemio vandens, šilumos ir oro režimą, sudaryti geresnes sąlygas žemdirbystei, išsaugoti ir 
padidinti dirvos derlingumą, sudaryti racionaliai tvarkomą žemės valdą. 

Melioruota žemės Vilniaus rajone užima 38 817,24 ha ploto (iš jų 34 671,08 nusausinta 
drenažu), melioracijos balanse yra 1 097 km magistralinių griovių. 2016 m. Vilniaus rajone 
melioracijos statinių remontui ir priežiūrai buvo skirta 231 580,22 Eur, iš jų: 

• Savivaldybės lėšos – 61 181,33 Eur; 
• Biudžeto lėšos – 3 398,89 Eur; 
• Deleguotos melioracijos Žemės ūkio ministerijos lėšos – 167 000 Eur. 

2016 m. naudojant Savivaldybės ir Žemės ūkio 
ministerijos investicinių fondų lėšas melioracijos 
srityje pasiekti rezultatai: 
- atlikta 10 vnt. tiltų priežiūra; 
- suremontuota griovių, upių – 2,755 km; 
- nušienauta griovių, upių – 60,504 km; 
- suremontuota rinktuvų – 1,023 km; 
- suremontuota pralaidų – 5 vnt.; 
- atlikta eksploatacija Pikeliškių vandens kėlimo stoties, 
kuri nusausina 140,97 ha plotą; 
- atlikta 6 užtvankų priežiūra. 

2016 m. skirtomis deleguotomis lėšomis (167 000 Eur) per metus Vilniaus rajone buvo 
sutvarkyta 63 km griovių ir sudarė 5,74 proc. nuo esamų. Pažymėtina, kad valstybės finansinė 
politika deja jau 3 metus iš eilės mažina paramą melioracijos sektoriuje, o šiais metais Vilniaus 
rajono savivaldybės finansavimas melioracijai, palyginti su 2015 m., užaugo beveik dvigubai. 
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4.4.2 TERITORIJŲ PLANAVIMAS 
 

Vilniaus rajone aktyviai steigiasi naujos gyvenvietės kuriose statomi individualių namų 
kvartalai, tad į šias gyvenvietes keliasi aukštesnes pajamas gaunantys gyventojai. Šį  vykstantį 
reiškinį savivaldybė skatina parengusi kraštovaizdžio ir rajono specialų bendrąjį planą, kadangi 
didėjantis gyventojų skaičius ilgainiui skatins naujų verslų plėtrą, didins rajono darbuotojų ir klientų 
bazę, spartins ekonomikos augimą Vilniaus rajone. 

Savivaldybės planavimo sistemą sudaro teritorijų strateginis ir finansinis planavimas. Teritorijų 
planavimas savivaldybėje vykdomas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami 
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 
ir sąlygomis.  

Savivaldybė, vykdydama savarankišką funkciją, atlieka 2014-12-17 patvirtinto Vilniaus rajono 
savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, kuris patikslina 2009-09-30 patvirtintą 
Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, (toliau – Bendrasis planas), sprendinių 
įgyvendinimą. Nuo 2014-01-01 įsigaliojus naujam teritorijų planavimą reglamentuojančiam 
teisiniam reguliavimui, atsirado galimybė nerengiant teritorijų planavimo dokumentų bei žemės 
valdos projektų keisti atskirų žemės sklypų, kurių kadastriniai matavimai įregistruoti Nekilnojamojo 
turto registre, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) pagal savivaldybės lygmens 
bendrąjį planą, t. y. pagal Bendrąjį planą.  Minėtas procesas užtrunka 6-7 kartus trumpiau, taip 
investuotojams sutaupant laiko ir finansinius išteklius. Tokiu būdu bendrai į komercinės paskirties 
objektų teritoriją buvo pakeista 14 žemės sklypų (bendras plotas sudaro 6,4605 ha) ir pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritoriją – 12 žemės sklypų (bendras plotas sudaro 12,7422 ha). Šia galimybe 
pasinaudojo 26 įmonės, t. y. 36 proc. daugiau, negu 2015 m., taip didinant bendrą įmonių skaičių 
savivaldybėje. Bet vis dėl to, keičiant teritorijų planavimo teisinį reglamentavimą, nepavyko atskirti 
žemėtvarkos ir teritorijų planavimo procesų.  

Pagal nuo 2014-01-01 įsigaliojusius teisės aktus, teritorijų planavimas gali būti vykdomas 
nerengiant teritorijų planavimo dokumentų, o rengiant žemėtvarkos planavimo dokumentus. 
Problema yra, kad suvienodinti teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo 
tikslai. Žemės savininkas pasirenka ar jis nori planuoti teritoriją, t. y. rengti detalųjį planą, ar jis nori 
ją pertvarkyti, t. y. rengti žemės valdos projektą. Per 2016 m. Savivaldybės  administracija per 
Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) gavo 930 prašymų 
išduoti reikalavimus formavimo ir pertvarkymo projektui rengti ir 1470 prašymų derinti formavimo 
ir pertvarkymo projektus. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje 
(TPDRIS) yra pradėta 52 teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesų, iš kurių tik 2 dėl naujų 
vietovės lygmens detaliųjų planų, likę – dėl patvirtintų detaliųjų planų keitimo ar koregavimo. 
Įvertinant tai, kad kaimo teritorijoje keisti/koreguoti patvirtintų detaliųjų planų sprendinius galima tik 
rengiant šių detaliųjų planų keitimą/koregavimą, daroma išvada, kad šiuo metu mūsų savivaldybės 
teritorijoje teritorijų planavimą vykdo Nacionalinė žemės tarnyba. Dėl to dar labiau sudėtingėja 
gatvių/kelių tinklo plėtra, viešųjų erdvių atsiradimo galimybės, savivaldybės funkcijoms ir (ar) 
teritorijų funkcionavimui reikalingos socialinės ar inžinerinės infrastruktūros plėtojimas, ypatingai 
urbanizuotose (užstatytose) ir urbanizuojamose (planuojamose užstatyti) teritorijose. Vis dar 
užbaigiami pagal iki 2013-12-31 galiojusią teritorijų planavimą reglamentuojančią tvarka pradėti 
rengti sklypų detalieji planai. 

 2016 m. Savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymais patvirtinta 153 detaliųjų planų (palyginti 2015 m. – 347, 2014 m. – 353) planai, tai sudaro 
apie 50 proc. mažiau negu  2015 ir 2014 m.  Pastebima ryški detaliųjų planų rengimo mažėjimo 
tendencija. Situacija tampa sudėtingesnė, kadangi rengiant žemėvaldos projektus, nesprendžiami 
inžinerinių tinklų klausimai, o Vilniaus rajone gyvenamųjų namų kvartalai kuriasi chaotiškai. 
Atsižvelgiant į tai , kad šiuo metu Lietuvoje urbanizacija vykdoma nenuosekliai, tai savivaldybėms 
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nenaudinga ekonominiu požiūriu tiesti centralizuotus inžinerinius tinklus į besikuriančius naujus 
gyvenamuosius kvartalus. Dėl nepakankamai išvystytų inžinerinių tinklų sistemų Lietuvoje padidėja 
aplinkos oro tarša, ypač pastatų išmetamų teršalų, netinkamai įrengtų ar prižiūrimų vietinių nuotekų 
valyklų. Savivaldybė, planuojant teritorijas, siekia plėtoti rekreacinę ir viešųjų erdvių infrastruktūrą 
(dviračių ir pėsčiųjų takus, vaikų žaidimo aikšteles, sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame 
ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui) ir pan.). Tam tikslui detalizuojant (planuojant/pertvarkant) 
Bendrajame plane numatytas urbanizuoti teritorijas, didesniuose kaip 1,0 ha ploto žemės sklypuose, 
numatomos bendram gyventojų naudojimui ar želdynams skirtos teritorijos.  

Savivaldybės tikslas planuojant teritorijas užtikrinti plėtros darną ir gyvenimo kokybę. 
Bet kol teritorijos planavimas bus vykdomas nerengiant teritorijų planavimo dokumentų ir kol 
gyventojai patys nenorės prisidėti prie kelių/gatvių tiesimo, viešųjų erdvių įrengimo, organizuotos 
vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros kūrimo, tol bus labai sudėtinga subalansuoti 
kokybiškas ir palankias gyvenimo ir konkurencingas verslo plėtros sąlygas rajono teritorijoje.  

Vilniaus rajono savivaldybės administracija vykdo „Vilniaus rajono savivaldybės gyvenamųjų 
vietovių teritorijų ribų ir (ar) jų pavadinimų nustatymo ar keitimo planas“ projektą. Projekto rengimo 
metu, atsižvelgiant į gatvių/kelių tinklą, žemės sklypų ribas, natūralius gamtos elementus (vandens 
telkinius, miškus ir pan.), nustatomos priemiestinių seniūnijų (Avižienių, Riešės, Zujūnų, Nemėžio, 
Mickūnų, Rudaminos, Juodšilių, Pagirių) tikslios gyvenamųjų vietovių ribos. Tuo siekia užtikrinti, 
kad gatvės adresų numeracija atitiktų teisės aktų, reglamentuojančių adresų suteikimą/keitimą, 
reikalavimus. Dėl šių priežasčių yra būtina adreso (pastatams, patalpoms ir butams) objektams būtina 
tikslinti adresus. Savivaldybės taryboje buvo patvirtinti 185 naujų gatvių pavadinimai, atliekami 
gatvių trasų keitimai.  

Savivaldybė didžiuojasi ir bendruomenių išradingumu bei iniciatyva savo pasiūlymais dėl 
gatvių pavadinimų prisidėti prie Vilniaus rajono istorijos kūrimo. Džiugu, kad Vilniaus rajono 
gyventojai domisi savo istorine praeitimi ir bando ją išsaugoti. 2016 m. bendruomenių iniciatyva 
rajone atsirado tokios gatvės, kaip Mykolo Sopočkos g. – Juodšilių sen., Juodšilių k. (kunigas, 
teologas, profesorius),  Žilėnų g. – Maišiagalos sen.,  Kiemelių k. (Žilėnų k. –  buvęs Maišiagalos 
sen. kaimo pavadinimas), Žemaitukų g. – Avižienių sen., Bendorių k. (gatvė arti žirgyno), Anos 
Krepštul g. – Juodšilių sen., Juodšilių k. (liaudies menininkė, tapytoja) ir kitos. 
 

4.5 ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS, TURIZMAS 

4.5.1 ŠVIETIMAS 
 

Švietimo kokybė, jos užtikrinimas yra daugelio politinių diskusijų objektas ir prioritetas, nes 
kokybiškas švietimas suvokiamas kaip visuomenės gerovės kūrimo pagrindas.  

Vilniaus rajono savivaldybėje švietimas laikomas prioritetine sritimi. Švietimui finansuoti 
savivaldybė skiria beveik pusę viso savivaldybės biudžeto, be to, savivaldybės švietimo įstaigos 
finansuojamos iš tikslinės valstybės dotacijos (mokinio krepšelio), Europos Sąjungos bei kitų šaltinių 
lėšų. 2016 metų švietimui skirtų biudžeto lėšų paskirstymą vaizduoja 7 lentelė. 

 
2016 metų švietimui skirtos biudžeto lėšos 

 

Lėšų šaltinis Suma (Eur) 

 Mokinio krepšelio lėšos, iš jų: 
 Neformaliajam vaikų švietimui skirtos mokinio krepšelio lėšos 
 
 
 
 
 
 
 

17 026 700 
57 000 

 
 
 

 Neformaliajam vaikų švietimui skirtos Europos Sąjungos lėšos 173 400 



45 
 

 Savivaldybės lėšos, skirtos savarankiškoms funkcijoms finansuoti, iš jų: 
 Kompensacija už mokinių vežimą 
 Savivaldybės lėšos, skirtos investiciniams projektams 
 

13 408 000 
585 000 
1008 800 

  Valstybės dotacija (švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti) 55 500 
 Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti, iš jų: 
  Socialinė parama už įsigytus produktus (nemokamas maitinimas) 
  Jaunimo teisių apsauga 

514 700 
501 900 
12 800 

 Biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti, iš jų: 
 Įnašai už vaikų ugdymą 
 Įnašai už neformalųjį vaikų švietimą 
 Tėvų įnašai už vaikų maitinimą 
 Įstaigų pajamos programoms finansuoti 

889 100 
269 700 
35 000 
578 300 
6 100 

Iš viso: 32 067 400 

7 lentelė 

Pagrindinis Vilniaus rajono savivaldybės tikslas yra užtikrinti kokybiškas ir prieinamas 
švietimo paslaugas visuomenei. 2016 metais Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas 
užtikrino galimybę rajono mokiniams ugdytis gimtąja kalba (rajone veikia 3 ugdomųjų kalbų 
mokyklos) ir  įstaigose mokytis pirmoje pamainoje (kitose savivaldybėse dar yra mokyklų su dviem 
pamainom).   

Dabar savivaldybės švietimo įstaigų tinklą sudaro 45 bendrojo ugdymo mokyklos (iš jų: 
gimnazijų – 24, pagrindinių mokyklų – 11, pagrindinių mokyklų-daugiafunkcių centrų – 2, pradinių 
mokyklų – 2, mokyklų-darželių – 5, mokykla-daugiafunkcis centras – 1) ir 22 neformaliojo švietimo 
įstaigos (iš jų: ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 18, muzikos mokyklų – 2, meno mokykla – 1, sporto 
mokykla – 1). Pagal mokyklų tinklo pertvarkos planą jau akredituota 100 proc. vidurinių mokyklų 
vidurinio ugdymo programų, iš jų 3 vidurinės mokyklos (Medininkų šv. Kazimiero, Valčiūnų, 
Zujūnų) vidurinio ugdymo programos akredituotos 2016 m.  

Nuo 2014-2015 iki 2016-2017 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose 
ugdomų pirmokų skaičius padidėjo beveik 14 procentų, o bendras mokinių skaičius per šį laikotarpį 
sumažėjo 1 procentu. 

 Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisintas privalomas priešmokyklinis ugdymas, kuris pradedamas 
teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Vilniaus rajono savivaldybės  
švietimo įstaigose sudarytos visos sąlygos vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą, atsižvelgiant į 
kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti 
mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Todėl 2016-2017 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose atidarytos 5 papildomos 
priešmokyklinio ugdymo grupės, ir dabar iš viso veikia 61 priešmokyklinio ugdymo grupė (žr. 8 
lentelę). 

 
Vilniaus rajono savivaldybės vaikų/grupių skaičius pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

 
Ugdymo 

kalba 

2014-2015 m. m. 2015-2016 m. m. 2016-2017 m. m. 
Grupių 
skaičius 

Vaikų 
skaičius 

Grupių 
skaičius 

Vaikų 
skaičius 

Grupių 
skaičius 

Vaikų 
skaičius 

Lietuvių 18 265 19 285 22 307 
Lenkų 35 305 35 399 37 340 
Rusų 2 19 2 25 2 42 

Iš viso: 55 589 56 709 61 689 
8 lentelė 
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Nors Vilniaus rajone nuolat didėja gyventojų skaičius, ypač seniūnijose, esančiose arčiausiai 
Vilniaus miesto ribų, kiekvienais metais nepatekusių vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas mažėja. 
2016 m. rugsėjo 1 d. į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą teikiančias įstaigas 
nepateko 453 vaikai, 2015 m. buvo nepatekę 582 vaikai.  Pažymėtina, kad nuo 2014-2015 iki 2016-
2017 mokslo metų padidėjo ir ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius – 7 grupėmis – dabar 
rajono savivaldybės švietimo įstaigose veikia 105 grupės.  

Vilniaus rajonas yra daugiatautiškiausias Lietuvos rajonas. Tai rodo ir švietimo įstaigų 
ugdomosios gimtosios kalbos poreikį švietimo įstaigose. 2011 m. visuotinio gyventojų surašymo 
duomenimis, savivaldybėje gyveno 52,07 proc. –  lenkų, 32,48 proc. – lietuvių, 8,01 proc. – rusų ir 
kitų tautybių žmonės. Švietimo įstaigos pasirinkimas pagal kalbą tiesiogiai priklauso nuo gyventojų 
tautybės (žr. 16 pav.). 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose ugdomų mokinių/vaikų skaičius pagal ugdymo 
kalbas 

 
16 pav. 

Pagrindinis Vilniaus rajono švietimo sistemos uždavinys yra siekti geros kokybės 
rezultatų. Vilniaus rajono švietimo kokybei užtikrinti vykdomos šios pagrindinės veiklos: švietimo 
stebėsena, mokyklų veiklos įsivertinimas ir išorinis vertinimas, mokyklų vadovų ir mokytojų 
atestacija, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas. 

Brandos egzaminai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – rodikliai, nurodantys 
minėto švietimo prioriteto įgyvendinimo rezultatus. Daugiausia savivaldybės mokyklų abiturientų 
laikė šiuos valstybinius brandos egzaminus (toliau - VBE): lietuvių kalba ir literatūra – 301 (54,3 
proc.), matematika – 279 (50 proc. ), užsienio kalba (rusų) – 264 (47,6 proc.),  užsienio kalba (anglų) 
– 256 (46,0 proc.).  

2016 m. palyginti su praėjusiais metais daugiau abiturientų pasirinko laikyti užsienio (anglų) 
kalbos VBE – 256 mokiniai (t.y. 46,0 proc., 2015 m. – 40,6 proc.), matematikos VBE – 279 mokiniai 
(t.y. 50,0 proc., 2015 m. – 34,2 proc.) bei lietuvių kalbos ir literatūros VBE – 301 (t.y. 54,3 proc., 
2015 m. – 52,3 proc.). Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientai 2016 metais 100 proc. 
išlaikė chemijos, geografijos, užsienio (rusų, vokiečių) kalbų VBE, o geriau negu visos Lietuvos 
abiturientai išlaikė užsienio (anglų) kalbos (t. y. 99,2 proc.), biologijos (t. y. 98,5 proc.), istorijos (t. 
y. 98,3 proc.), informacinių technologijų (t. y. 93,3 proc.), matematikos (t. y. 90,3 proc.) VBE, bet 
blogiau fizikos bei lietuvių kalbos ir literatūros VBE. 

Geriausiai Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientams sekėsi laikyti užsienio kalbos 
(rusų) VBE – net 31 abiturientas gavo maksimalius 100 balų įvertinimus (iš Avižienių gimnazijos – 2 
mokiniai, Bezdonių Julijaus Slovackio – 1, Egliškių šv. Jono Bosko – 1, Juodšilių šv. Uršulės 
Leduchovskos – 1, Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio – 1, Marijampolio Meilės Lukšienės – 2, 
Mickūnų – 2, Nemenčinės Konstanto Parčevskio – 8, Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko – 5, 
Rudaminos Ferdinando Ruščico – 3, Rudaminos ,,Ryto“ – 2, Rukainių gimnazijos – 1, Medininkų šv. 
Kazimiero vidurinės mokyklos – 2). Vienas abiturientas iš Nemenčinės Gedimino gimnazijos 100 
balų įvertinimą gavo iš lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino.   
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Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą Vilniaus rajono savivaldybės 
mokyklų mokiniai išlaikė geriau (t.y. 92,1 proc.) nei šalyje (t.y. 90,8 proc.). Gimtųjų lenkų ir rusų 
kalbų mokyklinį brandos egzaminą laikė ir išlaikė 100 proc. savivaldybės mokyklų mokinių.  

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (toliau – PUPP) dalyvavo 678 Vilniaus rajono 
savivaldybės mokyklų mokiniai. 2016 metais jie geriau negu visos Lietuvos dešimtokai išlaikė 
matematikos PUPP (vidurkis Lietuvoje – 5,76, o savivaldybėje – 5,92), tačiau savivaldybės mokyklų 
lietuvių gimtosios ir lietuvių valstybinės, lenkų ir rusų gimtųjų kalbų PUPP rezultatai blogesni nei 
šalyje. Todėl  2016-2017 m. m. rajono savivaldybės švietimo įstaigose turėtų būti teikiamas 
prioritetas gimtųjų bei valstybinės kalbos ugdymo kokybei gerinti. 

Aukščiausi matematikos PUPP rezultatai rajone yra Kalvelių Stanislavo Moniuškos 
gimnazijoje (vidurkis – 8,0), Dūkštų (8,0) ir Pakenės Česlovo Milošo (8,0) pagrindinėse mokyklose 
bei Visalaukės mokykloje-daugiafunkciame centre (8,0).  

Lietuvių valstybinės kalbos PUPP rezultatai geresni nei šalyje (6,7) yra  Maišiagalos kun. 
Juzefo Obrembskio (8,0), Avižienių (7,88), Bezdonių Julijaus Slovackio (7,5), Kalvelių Stanislavo 
Moniuškos (7,3), Nemenčinės Konstanto Parčevskio (7,02), Rukainių  (6,8) gimnazijose, Pakenės 
Česlovo Milošo (7,83), Dūkštų (7,57), Sudervės Mariano Zdziechovskio (7,43), Riešės šv. Faustinos 
Kovalskos (7,4), Kyviškių (7,0) pagrindinėse mokyklose ir Visalaukės mokykloje-daugiafunkciame 
centre (7,2).  

Lietuvių gimtosios kalbos PUPP rezultatai geresni nei šalyje (6,54) yra tik Nemėžio šv. Rapolo 
Kalinausko (6,86), Pagirių (6,61) ir Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo (6,55)  
gimnazijose. 

Lenkų gimtosios kalbos PUPP rezultatai aukštesni nei šalyje (7,32) yra Kalvelių Stanislavo 
Moniuškos (9,3), Bezdonių Julijaus Slovackio (8,33), Avižienių (8,13), Maišiagalos kun. Juzefo 
Obrembskio (8,13), Nemenčinės Konstanto Parčevskio (8,0) gimnazijose, Dūkštų (8,0), Sudervės 
Mariano Zdziechovskio (8,0), Eitminiškių (7,63), Čekoniškių (7,6) pagrindinėse mokyklose ir 

Visalaukės (8,0) bei Mostiškių (7,4) mokyklose – 
daugiafunkciuose centruose. 

Siekiant išryškinti talentingiausius rajono mokinius 
ir padėti atskleisti jų gabumus, buvo organizuotos 89 
rajoninės olimpiados, konkursai, festivaliai, varžybos, 
kuriose dalyvavo 5782 rajono mokiniai bei buvo 
užtikrintas gabiausių mokinių dalyvavimas tarptautinėse 
ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. 
Visi respublikinių ir tarptautinių olimpiadų bei konkursų 
laimėtojai apdovanoti mero padėkos raštais.   

Įvairių mokomųjų dalykų regioninėse, respublikinėse (biologijos, dailės, geografijos, lenkų, 
lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų, muzikos, užsienio (rusų)) ir tarptautinėse (muzikos) 
olimpiadose bei konkursuose Vilniaus rajono mokiniai dalyvavo sėkmingai - laimėtos prizinės vietos 
vienoje tarptautinėje ir 16-oje respublikinių olimpiadų bei konkursų. Pirmą kartą Vilniaus rajono 
savivaldybės istorijoje turime muzikos olimpiados visų etapų laimėtoją – tai Vilniaus rajono 
Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos mokinys Julijan Germanovič, kuris tapo rajoninio 
etapo (I vieta), respublikinio etapo (III vieta) ir tarptautinio etapo (II vieta) laimėtoju.  

Pagal savivaldybės švietimo įstaigų pateiktus duomenis, 2016 m. į  universitetus ir kolegijas 
įstojo 57 proc. Vilniaus rajono švietimo įstaigų abiturientų. Kaip ir dvejus paskutinius metus į 
universitetus šiemet įstojo 33 proc. abiturientų, o į kolegijas įstojo 24 proc. abiturientų. 

Tikslingai teikiama savivaldybės socialinė parama mokiniams iš socialiai remtinų šeimų 
padeda užtikrinti šių mokinių geresnį mokyklos lankomumą bei geresnius mokymosi rezultatus. 
Socialinė parama mokiniams – nemokami pietūs mokykloje, nemokamas maitinimas vasaros 
atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose ir parama mokinio 
reikmenims įsigyti. Mokiniai turi teisę į socialinę paramą, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai 
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gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 
remiamų pajamų dydžio. 

Pastebima, kad Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose kasmet mažėja vaikų, 
gaunančių socialinę paramą, skaičius. Jeigu 2013-2014 m. m. socialinė parama skirta 3819 vaikų, 
2014-2015 m. m. – 3282 vaikams, tai 2015-2016 m. m. – 2935 vaikams. Mažėjimo tendencija gali 
būti susijusi su minimalios algos augimu, nedarbo lygio mažėjimu.  

Įgyvendinant antrąjį rajono švietimo uždavinį – stiprinti ugdymo individualizavimą, laiku 
suteikti mokiniui mokymosi pagalbą – savivaldybė koordinuoja logopedų, specialiųjų, socialinių 
pedagogų ir psichologų veiklą, savivaldybėje veikia Vilniaus rajono pedagoginė psichologinė 
tarnyba, steigiami nauji logopedų, psichologų, socialinių, specialiųjų pedagogų bei mokytojų 
padėjėjų etatai ugdymosi pagalbai teikti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams. Be to, 
savivaldybėje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios pagrindinis uždavinys - padėti vaikui ugdytis 
teigiamus gyvenimo įgūdžius, sudaryti palankias ugdymo (si) sąlygas atsižvelgiant į vaiko 
individualias savybes. Svarbu pažymėti, kad savivaldybė taip pat skatina mokyklas dalyvauti 
prevencinėje ir projektinėje veikloje, koordinuoja vaikų vasaros poilsio organizavimą, pilietinį ir 
etninį ugdymą, jaunimo reikalus. 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigos aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokyklų 
partnerysčių projektuose „Comenius“, „eTwinning“ bei „Nordplus“. Maišiagalos Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Algirdo gimnazija dalyvauja Erasmus+ tarptautiniame strateginiame partnerystės 
projekte „Education Material Planning, Strategy and Tools for CLIL Education“ bei Lietuvos – 
Lenkijos jaunimo mainų fondo projekte „Šešėlių teatras ĮKVĖPK IR JUOKIS LINKSMAI“, kurio 
tikslas yra skatinti šalių kultūrinį bendradarbiavimą, pakantumą, supratimą ir pripažinimą bei 
keitimąsi gerąja patirtimi. 

Kadangi 2015-2016 mokslo metai Švietimo ir mokslo ministerijos buvo paskelbti Mokyklos 
bendruomenės metais, 6 rajono savivaldybės švietimo įstaigos (Kalvelių „Aušros“, Maišiagalos 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo, Marijampolio Meilės Lukšienės, Pagirių gimnazijos, Riešės 
šv. Faustinos Kovalskos pagrindinė mokykla ir Nemėžio vaikų lopšelis-darželis) dalyvavo 
ministerijos inicijuotame Mokyklos bendruomenės metų konkurse, skatinančiame mokinių, mokytojų 
ir tėvų bendradarbiavimą. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos projektas „Tradicijų pynė“ šalyje laimėjo II 
vietą. 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kasmet finansuoja vaikų ir jaunimo socializacijos 
programas per viešai skelbiamą Vaikų ir jaunimo socializacijos programų rėmimo konkursą. 2016 
metais vaikų ir jaunimo socializacijai vasaros atostogų metu gauta 41 paraiška iš 34 bendrojo 
ugdymo įstaigų, 2 neformaliojo švietimo įstaigų bei 5 visuomeninių organizacijų. Dieninėse, 
išvažiuojamosiose, sporto bei meno stovyklose šiais metais iš viso dalyvavo beveik 1300 Vilniaus 
rajono savivaldybės vaikų ir jaunuolių. Šioms programoms finansuoti skirta 17 687,56 eurai. 
Lenkijos Respublikos fondo „Pagalba lenkams Rytuose“ („Pomoc Polakom na Wschodzie“) 
kvietimu 94 Vilniaus rajono švietimo įstaigų mokiniai vasaros atostogų metu turėjo galimybę 
poilsiauti Zakopanėje (Zakopane) ir Kretovinuose (Kretowiny) Lenkijoje.  
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Vilniaus rajono savivaldybės administracija iš dalies finansavo ir rajono savivaldybės mokyklų  
išvykas į tarptautines varžybas bei stovyklas.  

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose vykdomos įvairios ankstyvosios prevencijos, 
socialinių įgūdžių ugdymo bei mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencinės programos. Taip pat dauguma švietimo įstaigų dalyvauja tokiose 
tęstinėse ankstyvosios smurto ir patyčių prevencijos programose kaip „Zipio draugai“, „Obuolio 
draugai“ bei „Įveikiame kartu“.  

Pagirių gimnazijoje ir Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinėje mokykloje pradėta 
įgyvendinti viena žinomiausių patyčių prevencijos programų „Olweus“. Maišiagalos Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija prisidėjo prie OPKUS programos (OLWEUS programos 
kokybės užtikrinimo sistema) vykdymo. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija pradėjo vykdyti programą 
„Paauglystės kryžkelės“ (Lions Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo 5-8 klasių mokiniams skirta 
programa).  

Kaip ir kiekvienais metais Vilniaus rajono savivaldybės ugdymo įstaigos kovo pabaigoje 
prisidėjo prie „Vaikų linijos“ inicijuotos „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“. Veiksmo savaitės metu 
buvo rengiami seminarai, užsiėmimai ir renginiai, orientuoti į patyčių prevenciją, dalytasi gerumo ir 
patyčių mažinimo idėjomis, skatintas draugiškumas, tolerancija bei pagarba vienas kitam. Tačiau 
prevencinėse programose ir projektuose mokykloms vertėtų dalyvauti dar aktyviau, nes pagal 
įsivertinimo duomenis klasių mikroklimatas yra viena iš tobulintinų mokyklose sričių. 

Vilniaus rajono savivaldybėje formuoti ir įgyvendinti jaunimo politiką padeda jaunimo reikalų 
koordinatorius ir Vilniaus rajono jaunimo reikalų taryba. Šiais metais prioritetas teiktas niekur 
nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-19 metų jaunimo užimtumo problemai 
spręsti, todėl bendradarbiaujant su Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriumi, 
Jaunimo reikalų departamentu, Jaunimo garantijų iniciatyvos koordinatoriais (iš Karvio Šv. Juozapo 
parapijos atviros jaunimo erdvės „kitOks kaimas“ bei VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centro“) 
buvo organizuoti informaciniai seminarai, skirti pristatyti Lietuvoje įgyvendinamą Jaunimo garantijų 
iniciatyvos projektą „Atrask save“ ir jo siūlomas jaunimo aktyvumo skatinimo priemones, bei 
renkama informacija apie potencialius projekto dalyvius. 

2016 metais įvyko 2 Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos posėdžiai, kurių metu aptartos 
Vilniaus rajono jaunimo reikalų tarybos veiklos sritys šiais metais, sudarytas veiklos planas. Į 
posėdžius kviečiami įvairių sričių specialistai (švietimo, investicijų, socialinių reikalų), 
bendradarbiaujama su Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriumi, VšĮ „Versli 
Lietuva“, jaunimo organizacijomis, siekiant išskirti problemiškiausias sritis ir pagal tai numatyti 
jaunimo politikos prioritetus bei priemones. 

2016 m. įvyko 15 Vaiko gerovės komisijos posėdžių, kurių metu svarstytas 41 klausimas dėl 
vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo bei vidutinės 
priežiūros priemonių vykdymo. Tarpusavyje suderintos minimalios priežiūros priemonės, taikytos 19 
rajono vaikų, 1 vaikui pratęstas vidutinės priežiūros vykdymo terminas ir pakeistas vidutinės 
priežiūros priemonę vykdantis asmuo, 2 vaikams skirta vidutinės priežiūros priemonė, ir dar 3 
vaikams buvo nutarta skirti vidutinės priežiūros priemones. Bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais, vaikams skiriama visapusiška, tikslinga pagalba, padedanti formuoti tinkamą vaikų elgesį 
ir sudaryti palankias ugdymosi sąlygas. 

Įgyvendinant trečiąjį rajono švietimo uždavinį – siekti, 
kad didėtų mokinių, dalyvaujančių pagal neformaliojo vaikų 
švietimo programas, skaičius, buvo siekiama sudaryti sąlygas 
mokinių kūrybiškumo bei saviraiškos poreikiams tenkinti, 
paskatinti mokinių popamokinį užimtumą, bendrojo ugdymo 
švietimo įstaigų mokiniams sudaryta galimybė neatlygintinai 
rinktis papildomas dailės, kalbų, sporto, šokių, techninės 
kūrybos, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, socialinio ugdymo ir 
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kitas programas. Todėl 2015-2016 m. m. vienas iš rajono švietimo prioritetų buvo siekti, kad didėtų 
mokinių, dalyvaujančių pagal neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas, skaičius. 2016 
m. II pusmetį NVŠ programose dalyvavo 2505 mokiniai, tai yra beveik dvigubai daugiau nei 2016 m. 
I pusmetį ir palyginti su 2015 m. II pusmečiu net 5 kartus daugiau mokinių. 2016 m. II pusmetį 
veiklą pradėjo 42 naujos NVŠ programos, kurias vykdo 32 laisvieji mokytojai, 2 viešosios ir 1 
biudžetinė įstaiga. Iš viso 2016 m. II pusmetį Vilniaus rajone buvo vykdomos 74 neformaliojo vaikų 

švietimo programos 42-ose Vilniaus rajono savivaldybės 
švietimo ir kultūros įstaigose (20 gimnazijų, 7 pagrindinėse, 1 
pradinėje mokykloje, 3 mokyklose – darželiuose, 1 vaikų 
darželyje, 2 mokyklose – daugiafunkciuose centruose, Vilniaus 
rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, 4 
daugiafunkciuose kultūros centruose (DKC), 1 seniūnijos 
jaunimo centre ir 3 bendruomenės centruose) bei 5 kitose 
valstybinėse ir nevalstybinėse Vilniaus rajono įstaigose. 
Populiariausios NVŠ programos: užsienio kalbos, sportas, šokis, 
robotika.    

Įgyvendindama rajono švietimo ketvirtą uždavinį – tobulinti mokymo ir mokymosi 
kompetencijas – Savivaldybė sudaro rajono mokyklų mokytojams ir pagalbos mokiniui 
specialistams visas galimybes tobulinti savo profesinę kvalifikaciją bei atestuotis ir siekti aukštesnės 
kvalifikacinės kategorijos pagal mokyklų mokytojų atestacijos programas. 

2016 m. atestuoti 23 Vilniaus rajono švietimo įstaigų  vadovai, 22 iš jų atestuoti trečiajai 
vadybos kvalifikacinei kategorijai, 1- antrai vadybos kvalifikacinei kategorijai. 12 vadovų nustatyta 
atitiktis turimai vadybos kvalifikacinei kategorijai, iš jų: 8 – trečiajai vadybos kvalifikacinei 
kategorijai; 4 – antrajai vadybos kvalifikacinei kategorijai. 

Siekiant tobulinti mokymo ir mokymosi kompetencijas Vilniaus rajono savivaldybės 10-yje 
švietimo įstaigų jau atliktas išorės auditas, bendrojo ugdymo mokyklos kasmet atlieka įsivertinimą. 
Tobulindamos Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų darbuotojų, atsakingų švietimo įstaigose už 
įsivertinimo procesą, kompetencijas, Savivaldybė kartu su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra 
(toliau – NMVA) organizavo seminarą „Įsivertinimo duomenys – mokyklos pažangos vedlys“. 
NMVA organizuotame įsivertinime dalyvavo 29 Vilniaus rajono bendrojo ugdymo mokyklos. 
Įsivertinimo anketų duomenimis, didžioji dalis Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų 2015-2016 m. 
m. užsibrėžė tikslus: sukurti savo mokykloje palankų mokytis klimatą, pagerinti mokinių tarpusavio 
santykius ir savijautą klasėse, plėsti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, kelti mokinių mokėjimą 
mokytis skiriant daugiau dėmesio mokymosi diferencijavimui ir vertinimo kaip ugdymo proceso 
tobulinimui. 

Be to, minėtoms kompetencijoms tobulinti palankias sąlygas sudaro švietimo įstaigų ugdymo 
aplinkos ir infrastruktūros gerinimas, kuriam Savivaldybė skiria labai didelį dėmesį.  

Savivaldybės švietimo įstaigos, siekdamos pagerinti ugdymo(si) procesą bei tobulinti mokymo 
ir mokymosi kompetencijas, nuolat atnaujina informacines komunikacines technologijas. 

Vystant ir gerinant Vilniaus rajono savivaldybės 
švietimo įstaigų infrastruktūrą ir įgyvendinant Vilniaus 
rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos 
plano Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programą 
2016 m. baigta Kyviškių pagrindinės mokyklos pastato išorės 
renovacija bei vidaus patalpų modernizavimas, Avižienių 
gimnazijos vidaus patalpų remontas, atliktas Medininkų ir 
Vaidotų mokyklų-darželių sanitarinių mazgų, dalinis Zujūnų 
vidurinės, Dūkštų ir Rakonių pagrindinių mokyklų patalpų 
remontas, įrengtas logopedo kabinetas Valčiūnų vaikų 
darželyje. Baigta Bezdonių Julijaus Slovackio, Rukainių 
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gimnazijų, Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio centro renovacija bei atliktas dalinis vidaus patalpų 
modernizavimas. Renovuoti Buivydiškių vaikų darželio ir Glitiškių mokyklos-darželio pastatai. 
Atnaujinta Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos senojo medinio pastato išorė ir vidaus patalpos, 
atliktas Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinės mokyklos ir Nemenčinės vaikų darželio fasadų 
remontas. Suremontuota Rudaminos „Ryto“ gimnazijos ir remontuojama Nemenčinės Gedimino 
gimnazijos sporto salė.  

Toliau vykdoma Paberžės „Verdenės“ gimnazijos priestato statyba, Riešės vaikų darželio 
renovacija – rekonstrukcija, Pagirių gimnazijos vidaus patalpų remontas. Pradėti Mickūnų 
gimnazijos vidaus patalpų modernizavimo, Valčiūnų vidurinės mokyklos pastato renovacijos, 
Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko ir Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijų renovacijos bei vidaus 
patalpų modernizavimo darbai.  

Įrengtas geoterminis šildymas Eitminiškių 
pagrindinėje mokykloje, Visalaukės mokykloje- 
daugiafunkciame centre ir Nemėžio šv. Rapolo 
Kalinausko gimnazijos Vėliučionių ikimokyklinio 
ugdymo skyriuje. Modernizuotos Medininkų šv. 
Kazimiero vidurinės mokyklos ir Mickūnų gimnazijos 
katilinės.  

Parengti Marijampolio Meilės Lukšienės 
gimnazijos ir Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės 
mokyklos pastatų rekonstrukcijos techniniai projektai 
bei Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos 
Grigaičių pradinio ugdymo skyriaus priestato 

projektas. 
Įrengtos sporto aikštelės Buivydžių gimnazijoje ir Eitminiškių pagrindinėje mokykloje, įrengta 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos atvira biatlono šaudykla Nemenčinėje, 
rekonstruojamas Nemenčinės gimnazijų stadionas. Aptvertos Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio, 
Kalvelių, Mostiškių, Rukainių vaikų darželių, Medininkų mokyklos-darželio ir Rudausių mokyklos-
daugiafunkcio centro teritorijos.  
 

Rajono ugdymo įstaigų pastatų renovacijos, statybos-rekonstrukcijos ir remonto darbai 
2016 metais, Eur 

 
Eil. 
Nr. 

Įstaigos pavadinimas Darbų pobūdis Skirtos 
lėšos, Eur 

Lėšų šaltinis 

1. Mickūnų gimnazija Vidaus patalpų remontas 
 

118000 
57000 

Lenkija 
SB 

2. Paberžės šv. Stanislavo 
Kostkos gimnazija 

Pastato renovacija 122000 
53000 

Lenkija 
SB 

3. Nemėžio šv. Rapolo 
Kalinausko gimnazija 

Pastato renovacija 103000  
415000 

VIP 
SB 

4. Paberžės ,,Verdenės‘‘ 
gimnazija 

Pradinių klasių priestato statyba 
 

223000 
 

VIP 
 

5. Pagirių gimnazija Vidaus patalpų remontas 82000 VIP 
6. 
 

Nemenčinės gimnazijos  Sporto aikštyno įrengimas 231696 
369693  

VB 
SB 

7. 
 

Vilniaus rajono 
savivaldybės sporto 
mokykla 

Atviros biatlono šaudyklos 
įrengimas 

32030 SB 

8. Avižienių gimnazija Remonto darbai, baldų įsigijimas 85000 SB 
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9. Bezdonių Julijaus 
Slovackio gimnazija 

Vidaus patalpų modernizavimas 120000 SB 

10. Lavoriškių Stepono Batoro 
gimnazija 

Medinio pastato dažymas, langų 
keitimas; 
Vidaus patalpų modernizavimas  

35000 
 

149905 

SB 
 

SB 
11. Nemenčinės Gedimino 

gimnazija 
Sporto salės remontas 50000 SB 

12. Rudaminos „Ryto“ 
gimnazija 

Sporto salės remontas 19500 SB 

13. Rukainių gimnazija Vidaus patalpų modernizavimas 175000 SB 
14. Valčiūnų vidurinė 

mokykla 
Pagrindinio pastato sienų, stogo 
šiltinimas 

98550 SB 

15. Zujūnų vidurinė mokykla Vidaus patalpų modernizavimas 103992 SB 
16. Bezdonių ,,Saulėtekio‘‘ 

pagrindinė mokykla 
Stogo remontas 17000 SB 

17. Dūkštų pagrindinė 
mokykla 

Antro aukšto patalpų remontas 40000 SB 

18. Kyviškių pagrindinė 
mokykla 

Vidaus patalpų modernizavimas 174375 SB 

19. Mostiškių mokykla-
daugiafunkcis centras 

Vidaus patalpų modernizavimas 124000 SB 

20. Rakonių pagrindinė 
mokykla 

Antro aukšto koridoriaus remontas 10300 SB 

21. Sudervės Mariano 
Zdziechovskio pagrindinė 
mokykla 

Fasado remontas 
Pavėsinių remontas 

60000 
30000 

SB 
SB 

22. Glitiškių mokykla-darželis Pastato renovacija-modernizavimas 142500 SB 
23. Skaidiškių mokykla-

darželis 
Pastato šiltinimas 46500 SB 

24. Buivydiškių vaikų darželis Pastato renovacija-modernizavimas 176000 SB 
25. Nemenčinės vaikų darželis Fasado remontas 60000 SB 
26. Riešės vaikų darželis Pastato renovacija-rekonstrukcija 330000 SB 
27. Buivydžių gimnazija Skardinio stogo dažymas 8000 SB 
28. Kalvelių Stanislavo 

Moniuškos gimnazija 
Laiptinės ir įėjimo fasado  remontas 10700 SB 

29. Marijampolio Meilės 
Lukšienės gimnazija 

Šaudyklos ardymo ir teritorijos 
tvarkymo darbai 

3755 SB 

30. Paberžės ,,Verdenės‘‘ 
gimnazija 

Laiptų turėklų keitimas 2000 SB 

31. Pagirių gimnazijos 
Vaidotų pradinio ugdymo 
skyrius 

Langų, grindų dangos keitimas 7200 SB 

32. Rudaminos Ferdinando 
Ruščico gimnazija 

Vandentiekio avariniai darbai 550 SB 

33. Medininkų šv.  Kazimiero 
vidurinė   mokykla 

Priešmokyklinės grupės patalpų 
įrengimas 

4550 
 
 

SB 
 
 

34. Riešės šv. Faustinos 
Kovalskos pagrindinės 
mokyklos Karvio skyrius 

Sienų dažymas 1000 SB 

35. Sužionių pagrindinė 
mokykla 

Apšvietimo keitimas 4500 SB 

36. Kabiškių mokykla-darželis Pavėsinių stogų, virtuvėlių 
remontas 

15532 SB 
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37. Medininkų mokykla-
darželis 

Sanitarinių mazgų remontas 9000 SB 

38. Vaidotų mokykla-darželis 
„Margaspalvis aitvarėlis“ 

Sanitarinių mazgų remontas 20000 SB 

39. Pagirių „Pelėdžiuko“ 
vaikų darželis 

Lubų, grindų remontas, apšvietimo 
keitimas 

11000 SB 

40. Valčiūnų vaikų darželis Ventiliacijos virtuvėje, 
logopedo kabineto įrengimas 

11000 SB 

41. Mickūnų gimnazija Katilinės modernizavimas 120000 
60000 

SB 
VB 

42. Medininkų šv.  Kazimiero 
vidurinė   mokykla 

Katilinės modernizavimas 72000 
68000 

SB 
VB 

43. Nemėžio šv. Rapolo 
Kalinausko  gimnazijos 
Vėliučionių ikimokyklinio 
ugdymo skyrius 

Geoterminio šildymo įrengimas 23994 36000 VB 
SB 

44. Eitminiškių pagrindinė 
mokykla 

Geoterminio šildymo įrengimas 59826 
4000 

VB 
SB 

45. Visalaukės mokykla-
daugiafunkcinis centras 

Geoterminio šildymo  įrengimas 59514 
40000 

VB 
SB 

46. Maišiagalos vaikų 
lopšelis-darželis 

Teritorijos aptvėrimas 16900 SB 

47. Kalvelių  vaikų darželis Teritorijos aptvėrimas 13000 SB 
48. Mostiškių vaikų darželis Teritorijos aptvėrimas 11500 SB 
49. Rukainių vaikų darželis Teritorijos aptvėrimas 9000 SB 
50. Medininkų mokykla-

darželis 
Teritorijos aptvėrimas 8500 SB 

51. Rudausių mokykla-
daugiafunkcis centras 

Teritorijos aptvėrimas 11846 SB 

52. Marijampolio Meilės 
Lukšienės gimnazija 

Pastato rekonstrukcijos techninio 
projekto parengimas 

24000 SB 

53. Bezdonių „Saulėtekio“ 
pagrindinė mokykla 

Pastato rekonstrukcijos techninio 
projekto parengimas 

15000 SB 

54. Nemėžio šv. Rapolo 
Kalinausko gimnazijos 
Grigaičių pradinio 
ugdymo skyrius  

Priestato projektas 20000 SB 

  IŠ VISO: 4 635 908 
 

SB - 3484878 
VB -  503030 
VIP - 408000 
WP - 240000 

9 lentelė 

 

4.5.2 KULTŪRA 
 

Vilniaus rajono, kaip ir viso Vilnijos krašto vizija neatsiejama nuo tikslo - stengiamasi kurti 
savitą, ryškią tapatybę, ugdyti jaunąją kartą, žinančią savo istoriją, etninę kultūrą ir paveldą, 
kadangi be kultūrinio savitumo, tradicijų, inovatyvių kultūrinių įvykių, be pasididžiavimo jausmo 
savo tėviške, tokio tikslo įgyvendinti negalima.  

Kultūros raida 2016 metais rajone  buvo aktyvi, auganti ir įvairiapusė. Kultūros plėtra, 
tradicijų gaivinimas, dėmesys  ir rūpestis ne tik materialiniais, bet ir dvasiniais turtais, asmenybių 
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ugdymu, jautrumo ir pagarbos žmogui skiepijimas kultūrinės veiklos pagalba buvo ir yra svarbus ir 
reikšmingas momentas sprendžiant ir socialines, ir ekonomines problemas.  Tuo tikslu 2013 metais 
savivaldybės tarybos sprendimu atlikta rajono kultūros centrų pertvarka, įsteigiant Nemenčinės ir 
Rudaminos daugiafunkcinius kultūros centrus su jiems pavaldžiais skyriais. 

Šiuo metu Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras turi 13 skyrių, Rudaminos – 15.  
Daugiafunkciniai kultūros centrai – akredituotos savivaldybės biudžetinės įstaigos, teikiančios 

kultūrines paslaugas, sudarančios sąlygas rajono gyventojams naudotis kultūriniais ištekliais, plėtoti 
kūrybiškumą, tenkinti dvasinius pomėgius ir gebėjimus, dalyvauti įvairiose kultūrinėse veiklose, 
mėgėjų meno kolektyvuose, būreliuose, studijose ir, be viso to, užsiiminėti fizine kultūra, aktyviai 
dalyvauti sportinėje veikloje, lankyti įvairius sveikatingumo užsiėmimus. Kultūros centrai puoselėja 
etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, vykdo edukacinius projektus, organizuoja 
pramoginius renginius, kalendorines šventes, organizuoja profesionaliojo meno sklaidą. Savo 
veikloje kultūros centrai   bendradarbiauja su seniūnijomis, švietimo įstaigomis, vietos 
bendruomenėmis, bažnyčia. 

2016 metais daugiafunkciniuose kultūros 
centruose  ir jų filialuose meninės saviraiškos pomėgį 
76 mėgėjų meno kolektyvuose atrado 1405 dalyviai, iš 
jų – 28 vaikų ir jaunimo kolektyvuose, būreliuose 
studijose užsiėmimus lankė 836 lankytojai. Mėgėjų 
meno kolektyvų jėgomis kultūros centruose surengti 
229 kultūriniai renginiai (koncertai, spektakliai), juose 
apsilankė 24117 lankytojų. Rajono mėgėjų meno 
kolektyvai savo meninėmis programomis džiugino 
kaimyninių rajonų bei užsienio žiūrovus. Išvykose 
Lietuvoje suorganizuoti 144 koncertai, išvykose 

užsienyje – 22.      
Kultūros centrai vykdė kultūrinius projektus, dalyvavo programose, skirtose liaudies kultūrai 

puoselėti, tautiškumui ugdyti, vaikų ir jaunimo užimtumui bei turiningam laisvalaikiui skatinti. 
Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras įgyvendino 4 projektus, iš jų 1 tarptautinį, 2 
respublikinius, kuriems finansavimą skyrė Lietuvos kultūros rėmimo fondas, Lenkijos „Fundacja 
Pomoc Polakom na Wschodzie“, „Wspólnota Polska“, Lenkijos Respublikos ambasada Lietuvoje ir, 
be abejo, rajono savivaldybė, kuri greičiausiai atsiliepia į kultūrinius rajono gyventojų poreikius, juos 
finansiškai remia. Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, tęsdamas tradiciją, vykdė jau ketvirtą 
Tarptautinį etnokultūros festivalį „Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“ ir jaunimui bei 
vaikams skirtą kultūros ir tradicijų puoselėjimo mokymų ciklą „Mano Lietuvėlė – protėvių šalelė“. 
Šie realizuoti projektai buvo orientuoti į liaudies kultūros populiarinimą, tautiškumo puoselėjimą, 
vaikų ir jaunimo užimtumą bei turiningą laisvalaikio praleidimą, domėjimąsi menu, senaisiais 
amatais. Informacija apie vykdytus projektus buvo plačiai viešinama vietinėje spaudoje, Vilniaus 
rajono savivaldybės interneto svetainėje bei daugiafunkcinių kultūros centrų interneto puslapiuose. 

Abiejų daugiafunkcinių kultūros centrų ir jų skyrių kūrybingiausi specialistai ir jų 
vadovaujami  meno kolektyvai rengė ir dalyvavo bene 
svarbiausios rajone tradicinės Derliaus šventės meninę 
dalį. 

2016 metais NDKC liaudies šokių kolektyvas  
„Perła“ Tarptautiniame televizijos projekte „Kadagys“ 
tapo nugalėtoju, šis kolektyvas, beje, „pralaužė ledus“ į 
Respublikinę dainų šventę, skirtą Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-čiui, kuri vyks 2018 metais. „Perła“ 
sėkmingai pasirodė eksperimentinėje Dainų šventės  
programoje Utenoje. Sudervės liaudiškos muzikos 
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kapela „Suderwianie“ ir Sužionių skyriaus „Kapela Świętojańska“ įrašė ir išleido savo garso 
plokšteles. Rajono gyventojai pamėgo tradicinius renginius ir vis gausiau į juos susirenka.  Praėjusi 
„Joninių“ šventė Rudaminoje sutraukė apie 3 tūkstančių dalyvių. 

Populiarūs ir pamėgti  rajono gyventojų renginiai, kaip  Švč. Mergelės Marijos iškilmė – 
Žolinė Kalveliuose (Koncertas „Sveika Šventoji, dangun paimtoji!“), tradicinė šeimos šventė 
Palisadoje, Marijampolio sen. ir kiti. 

Reprezentacinis lenkų dainų ir šokių ansamblis „Wileńszczyzna“  iškilmingą 35–mečio 
koncertą surengė Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre Vilniuje. 

Savivaldybė kasmet skiria didelį dėmesį kultūrai vystyti, sąlygoms, užtikrinančioms kultūros 
plėtrą ir kokybės gerinimą. Seniūnijose atidaromi renovuoti kultūros židiniai, suteikiantys sąlygas 
burtis meno mėgėjų kolektyvams, bendruomenėms, vaikams ir paaugliams, galima tik pasidžiaugti, 
kad Vilniaus rajone per daug metų kultūros įstaigų tinklas nesumažėjo, nebuvo uždarytų kultūros 
centrų, o atvirkščiai – nuolat buvo stiprinamas kultūros potencialas, atnaujinant kultūros 
infrastruktūros objektus, gerinant jų materialinę bazę – tai bene svarbiausi ir ryškiausi 2016 metų 
klausimai rūpinantis, kad kultūros darbuotojams, jų veiklai vykdyti ir plėsti būtų sudarytos kuo 
palankesnės sąlygos. Tad, dauguma daugiafunkcinių kultūros centrų skyrių savo veiklą vykdė naujai 
įrengtose ir atnaujintose patalpose. 2016 metais, pasibaigus renovacijos darbams, Maišiagaloje 
atidarytas Amatų centro pastatas, kuriame įsikūręs NDKC Maišiagalos skyrius. Užbaigti Nemenčinės 
daugiafunkcinio kultūros centro ir Sudervės skyriaus atnaujinimo (modernizavimo) techniniai 
projektai.  

Rajone yra 25 žiūrovų salės, jose per 2620 vietų, daugiafunkciniuose kultūros centruose ir 26 
jų skyriuose įrengta interneto prieiga, kūrybinei veiklai skirtos 39 patalpos. 2016 m. renginiuose 
apsilankė 18475 žmonių ir tai yra 23 proc. daugiau nei 2015 m. 

Daugiafunkciniai kultūros centrai 2016 metais įsigijo trūkstamų muzikos instrumentų, 
aparatūros ir įrangos veiklai, meno kolektyvams pasiūti koncertiniai drabužiai.   

Tai, kad Vilniaus rajono savivaldybė skiria reikiamą dėmesį rajono gyventojų bendrosios 
kultūrai ugdyti, jos kultūriniams poreikiams tenkinti, sudaro sąlygas ir prieinamumą kiekvienam 
domėtis kultūrine rajono mėgėjų meno kolektyvų veikla, dalyvauti juose, rodo skiriamas kultūrinės 
veiklos finansavimas. 2015 metų Vilniaus, Varėnos, Švenčionių, Trakų ir Širvintų rajonų skirtos 
kultūrai lėšos nurodytos 10 lentelėje. 
 

 
 

Rajonas 

Savininko teises įgyvendinančios institucijos (steigėjo) skirtos lėšos (eurais) 

 
Iš viso 

Darbo užmokesčiui 
(neatskaičiavus mokesčių) 

Veiklai Infrastruktūrai 
išlaikyti 

Ilgalaikiam 
materialiajam 
turtui įsigyti Iš viso 

Iš jų kultūros ir 
meno 

darbuotojams 
Širvintų r. 329282 248272 197283 24340 49170 7500 
Švenčionių r. 505176 312709 251845 98155 88738 5574 
Trakų r. 404268 279414 223330 65166 53030 6658 
Varėnos r. 1253598 467733 325672 31600 251654 502611 
Vilniaus r. 1291959 684378 491307 106504 354382 146695 

    10 lentelė 

Per praėjusius nuo įsteigimo metus Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros 
centrų veikla vis dažniau pastebima visuomenės, vis daugiau informacijos žiniasklaidos 
priemonėse, socialiniuose tinkluose. Kultūriniai renginiai sulaukia vis daugiau  žiūrovų, buriasi 
nauji meno kolektyvai, tai rodo, kad įstaigos tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, ugdo 
kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį, sudaro sąlygas visuomenei  ir kiekvienam jos nariui 
dalyvauti kultūros procesuose. 2016 metais ženkliai buvo praplėstas bendradarbiavimas su 
įvairiomis institucijomis ir įstaigomis. Ugdant ir formuojant rajono gyventojų kultūrinius 
poreikius, ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į socialinės rizikos grupes, todėl, patekusieji į šias 
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grupes rajono gyventojai, aktyviai kviečiami į nemokamus kultūrinius renginius -  spektaklius, 
koncertus, edukacinius ir teminius užsiėmimus. Išaugo dėmesys vaikams iš nepasiturinčių šeimų, 
garbaus amžiaus senjorams. Taip pritraukiami įvairaus amžiaus žmonės, plečiama mėgėjų 

kūrybinė veikla. Didelis skaičius meno kolektyvų koncertų 
ir išvykų į užsienį, folklorą ir tradicijas puoselėjanti renginių 
įvairovė  rodo, kad įstaigos ieško naujų išraiškos priemonių 
tradiciniuose ir žiūrovų pamėgtuose renginiuose bei skatina 
žmonių laisvalaikio užimtumą. 

2016 m. birželį įvyko Houvaltų dvare įsikūrusio 
Tradicinių amatų centro atidarymas, kuris puoselėja 
tradicijas, kultūrą, rūpinasi tiek vietos, tiek viso rajono 
gyventojų laisvalaikio užimtumu bei edukacine veikla. 

 

4.5.3 SPORTAS 
 

Sportas – viena svarbiausių žmogaus vystymosi sudedamųjų dalių. Sportas tai judėjimas, 
sveikos ir harmoningos asmenybės, gebančios įveikti sunkumus ir iššūkius, ugdymas, valios ir 
atkaklumo stiprinimas, sveikas gyvenimo būdas. Todėl Vilniaus rajono savivaldybės 2016 metų 
vienu prioritetinių tikslų,  kaip ir ankstesniais metais, buvo užtikrinti kuo geresnes sąlygas vaikų, 
jaunimo ir suaugusiųjų lavinimo, sportinei ir sveikatingumo veiklai vystyti, nuosekliai įgyvendinti 
numatytas priemones, skirtas sporto prieinamumo plėtrai, sutvarkyti ir įrengti aikštynus, 
treniruoklių sales, aprūpinti jas sporto įranga ir inventoriumi. Per sportą ir fizinę kūno kultūrą 
išmokstama tvarkingumo ir pasišventimo, išugdomas atsakingumas ir pareigos jausmas, stiprinami 
tarpusavio asmeniniai ir komandiniai ryšiai.  

 Vilniaus rajono savivaldybė 2016 m. vykdė masinius sporto renginius rajone, organizavo 
atskirų sporto šakų pirmenybes ir čempionatus, rengė sportininkus varžyboms rajone, Lietuvoje ir 
užsienyje. Per praėjusius metus surengta 15 sporto varžybų ir kitų sporto bei sveikatingumo 
renginių, kuriuose dalyvavo 2470 dalyvių. 2016 m. palyginus buvo surengta 5 sporto renginiais 
daugiau negu 2015 m., o dalyvių skaičius užaugo 35 proc. 

 2016 m. buvo sudaryta Vilniaus rajono rinktinė, kuri  dalyvavo 2016 metų Lietuvos jaunučių 
žaidynėse ir Lietuvos sporto vilčių žaidynėse. 2016 metais Lietuvos sporto vilčių žaidynėse 
Vilniaus rajonas pirmą kartą tapo nugalėtoju ir III grupėje Vilniaus rajono jaunieji sportininkai, 
surinkę bendroje įskaitoje  2935,18 taškų, užėmė I vietą (2015 metais Vilniaus rajonas tenkinosi 5 
vieta (1477,93 tšk.). Lietuvos jaunučių sporto žaidynėse Vilniaus rajonas trečioje grupėje užėmė 13 
vietą (5226,79 tšk.). 

2015-2016 m. m. Vilniaus rajono bendro lavinimo 
švietimo įstaigos dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynėse. 
Puikiai Lietuvos kaimo vietovių mokyklų žaidynėse 
pasirodė Vilniaus rajono atstovai, pirmą kartą Lietuvos 
mokinių olimpinio festivalio – dabar Mokyklų žaidynių – 
istorijoje iškovoję 3 vietą.  

 
 

Siekdama populiarinti aktyvų gyvenimą ir dviračių 
sportą, praėjusiais metais savivaldybė kartu su partneriais 
iš Balstogės (Lenkija) jau antrąjį kartą organizavo 
Tarptautinio dviračių maratono varžybas „Maratony 
kresowe „Wilia“, kuriose dalyvavo dviratininkai iš 
Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos ir Lenkijos. 

 

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla 
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dalyvauja vietos projekte „Aktyvaus laisvalaikio leidimo formų, susijusių su sveikatingumu, 
užsiėmimų organizavimas Mostiškių kaime“ Nr. LEADER-11VILNIUS-02-017, finansuojamame iš 
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšų. Šio projekto įgyvendinimo idėja pradėta gvildenti 
dar 2011 metais. Paraiška buvo pateikta ir teigiamai įvertinta Vilniaus rajono vietos veiklos grupės. 
Projekto veiklų tikslas – burti kaimo (Mostiškių kaimas ir aplinkinės gyvenvietės) bendruomenės 
narius bei sudaryti jiems sąlygas efektyviai bei aktyviai leisti laisvalaikį. 2012 – 2015 metų 
laikotarpiu veiklų koordinatorius ir treneris Jurijus Levko bei kūno kultūros mokytoja Regina 
Kozlovska būrio savanorių padedami  organizavo virš 200 šiaurietiško ėjimo, riedslidžių, 
slidinėjimo, dviračių, šaudymo ir kt., sporto pratybų. Reguliariai buvo organizuojamos sporto 
šventės, kuriose susirinkdavo virš 400 dalyvių. Už projekto lėšas buvo įsigyta nemažai sportinio 
inventoriaus, po 25 komplektus slidžių ir riedslidžių, 20 dviračių, penki pneumatiniai šautuvai, 
keturratis su vikšrais, priekaba su slidinėjimo trasų rengimo mini prietaisu, širdies ritmo matuokliai. 
Įsigytas inventorius leido žmonėms aktyviai ir kokybiškai leisti savo laisvalaikį. Projekto 
įgyvendinimas tapo puikia priemone pagerinti savo sveikatos būklę ir gyvenimo kokybę. Projektas 
buvo teigiamai vertinamas jo įgyvendinimo eigoje bei jam pasibaigus. Projekto koordinatorius 
Jurijus Levko ir toliau nemokamai tęsia veiklas, kurias noriai lanko Mostiškių ir kitų gyvenviečių 
žmonės. 

Vilniaus rajone veikia sporto mokykla, kurios lankymas yra nemokamas. Joje kultivuojamos 
įvairios sporto šakos. Per savo veiklą sporto mokykla išugdė ne vieną talentingą sportininką, kurie 
atstovauja sporto mokyklai, Vilniaus rajonui, Lietuvos Respublikai Pasaulio ir Europos 
čempionatuose, Pasaulio ir Europos jaunimo olimpiniuose festivaliuose. 2016 metais sporto 
mokyklą lankė 376 mokiniai (palyginti su 2015 m. mokinių padaugėjo 5 proc.), mokykloje buvo 
kultivuojama 11 sporto šakų. Užsiėmimai vyko 24 mokymo grupėse, kuriuose:  

• 5 pradinio rengimo grupės (70 mokinių);  
• 17 meistriškumo ugdymo grupių (280 mokinių); 
• 2 meistriškumo tobulinimo grupės (26 mokiniai). 
Per 2016 metus Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos auklėtiniai dalyvavo 31 

Respublikinėse varžybose ir 17 tarptautinėse varžybose.  
Per 2016 m. metus Vilniaus rajono sporto mokyklos sportininkai tarptautinėse varžybose 

iškovojo: 
I vieta – 21 medalį;   II vieta – 16 medalių;  III vieta – 12 medalių; 
2016 metais Lietuvos Respublikos čempionatuose, pirmenybėse ir respublikinėse varžybose:  
I vieta – 68 medaliai;  II vieta – 37 medaliai;  III vieta – 34 medaliai; 
Rajone suorganizuotos 3 tarptautinės ir 4 Respublikinio masto varžybos. 2016 m. birželio ir 

liepos mėnesiais Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla vykdė vaikų vasaros užimtumo 
projektą „Aktyvi vasara“. Stovyklai organizuoti iš savivaldybės buvo gauta parama. Stovykloje 
dalyvavo 30 vaikų 9-18 metų iš Nemenčinės K. Parčevskio, Gedimino Bezdonių J. Slovackio 
gimnazijų bei Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos. Visi vaikai gyvena Vilniaus rajono 
savivaldybės teritorijoje. Iš dalyvavusių vaikų buvo 15 socialiai remtinų, 3 vaikai gyveno 
socialiniame centre. 

4.5.4 TURIZMAS 
 

Siekdama didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumą ir lankomumą, savivaldybė 
kartu su partneriais įgyvendina projektus, kuriems yra skirtas ES finansavimas, su Trakų rajono 
savivaldybės administracija, Trakų turizmo informacijos centru ir Trakų istorijos muziejumi 
įgyvendina projektą ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e. rinkodaros 
priemonėmis“, įgyvendinus projektą numatoma, kad e. rinkodaros priemonėmis bus padidintas ne 
mažiau kaip 40 kultūros ir gamtos paveldo objektų žinomumas ir lankomumas; su Korycino 
valsčiaus kultūros, sporto ir turizmo centru (PL) ir Korycino valsčiumi (PL) įgyvendina projektą 
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„Kultūra ir gamta – turizmo skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir 
bendradarbiavimu“, projekto metu planuojama įrengti Tradicinių amatų centre ir Kun. J. Obrembskio 
muziejuje edukacinę ekspoziciją, o Asvejos regioninio parko teritorijoje prie Asvejos ežero įrengti 
Žingių poilsiavietę, taip pat planuojami bendri mokymai kultūros ir turizmo darbuotojams, 5 bendri 
renginiai, propaguojantys pasienio kultūros paveldą.  

Viena iš svarbių turizmo infrastruktūros dalių – apgyvendinimo įstaigų tinklas. Remiantis 
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybėje 
veikė 23 apgyvendinimo įstaigos ir tai 8 vnt. daugiau nei 2013–2014 m. (53,3 proc. augimas, o  
Lietuvoje apgyvendinimo įstaigų skaičius augo atitinkamai 36,7 proc.). Kitose žiedinėse 
savivaldybėse apgyvendinimo įstaigų tinklas buvo mažesnis ir jų skaičius augo ne taip sparčiai, kaip 
Vilniaus rajone. 2015 m. Vilniaus rajone apgyvendinimo įstaigose daugiausiai apgyvendinta užsienio 
turistų (70,4 proc.). Bendrai Lietuvos apgyvendinimo įstaigose buvo apgyvendinta 54,4 proc. 
užsieniečių ir 45,6 proc. Lietuvos gyventojų. Žiedinėse savivaldybėse apgyvendintų užsienio turistų 
skaičius neviršijo 27,9 proc. Vilniaus rajonas išsiskiria tuo, kad 2013–2015 m. apgyvendinimo 
įstaigose apgyvendintų užsieniečių skaičius išaugo daugiau nei 2 kartus (nuo 8,5 tūkst. iki 17,7 
tūkst.), tačiau beveik per pusę sumažėjo su nakvyne apsistojančių Lietuvos gyventojų skaičius (nuo 
13,9 tūkst. iki 7,5 tūkst.).  

Vilniaus rajono turizmo informacijos centras (toliau – TIC) yra pagrindinis turizmo 
informacijos teikėjas rajone, kuris veikia prie Vladislavo Sirokomlės muziejaus, Bareikiškių kaime. 
TIC duomenimis, 2016 m. centre apsilankė 3 130 lankytojų, 7,6 proc. sudarė lankytojai užsieniečiai. 
Didesnis 2013–2015 m. lankytojų skaičius, 2013 m. – 3 891 lankytojas (10,9 proc. sudarė 
užsieniečiai), 2014 m. – 3 401 lankytojas (21,1 proc. sudarė užsieniečiai), 2015 m. – 4 046 lankytojai 
(užsieniečiai sudarė 12,1 proc.), siejamas su platesniu turizmo informacijos teikimu socialiniuose 
paskirose bei populiarėjančiu internetiniu tinklalapiu (http://tic.vrsa.lt/), kuriame 2016 m. apsilankė 
per 60 000 lankytojų.  

Populiariausi lankytini turizmo traukos objektai Vilniaus rajone yra Europos centro muziejus 
Europos parkas , Europos geografinis centras, Europos centro golfo klubas, Nemėžio mečetė, taip pat 
galima paminėti Vladislavo Sirokomlės muziejų Bareikiškių k., Liubavo dvaro malūną-muziejų, 
Medininkų pilį ir kt. 

 

4.6. SVEIKATOS APSAUGA IR SOCIALINĖ RŪPYBA 

4.6.1 SVEIKATOS APSAUGA 
 

Rajono gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų tinklas 2016 m. 
nepasikeitė.  

Vilniaus rajono medicinos įstaigose didelis dėmesys yra skiriamas darbuotojų kvalifikacijai 
kelti bei įrangai atnaujinti. Vilniaus rajono medicinos įstaigų personalo kaita nežymi, tai rodo  
kokybiškų paslaugų teikimą. Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius atitinka šalies 
rodiklį. Siekiant išvengti medicininio personalo trūkumo, remiamos studentų-rezidentų: kardiologo, 
šeimos gydytojo studijų programos. Savivaldybė 2016 m. tam skyrė 6553 Eur. Daug metų didėja 
gaunamos lėšos už gerus darbo rezultatus, o išvengiamų hospitalizacijų rodiklis žymiai geresnis už 
Lietuvos rodiklį. 2016 m. Vilniaus rajono medicinos įstaigose buvo siekiama praplėsti pacientų 
ištyrimo galimybes bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. VšĮ „Vilniaus rajono centrinė 
poliklinika“ (toliau – VšĮ VRCP) kompensuoja transporto išlaidas gydytojams, vykstantiems į kaimo 
vietoves, nutolusias 20 km. nuo Vilniaus miesto. 

Visuomenės sveikatos biuras vykdė sveikatos priežiūrą mokyklose ir atliko rajono visuomenės 
sveikatos būklės stebėseną. Šiai valstybės deleguotai funkcijai skirta 3 776 000 Eur. 

http://tic.vrsa.lt/
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Pacientų ir darbuotojų patogumui rekonstruotos VšĮ VRCP ir Skaidiškių ambulatorijos 
automobilių stovėjimo aikštelės. Skirta 59876 Eur. Į naujai įrengtas patalpas perkeltas Sudervės 
bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, tam buvo skirta 55 tūkst. Eur. 2016 m. savivaldybės 
lėšomis ( 50 000 Eur) suremontuotas Bezdonių bendrosios praktikos gydytojo kabinetas bei įrengtas 
pandusas pacientams su negalia. 

 VšĮ VRCP lizingo būdu įsigytas naujas skaitmeninis diagnostinis radiologijos aparatas, kurio 
vertė 305 tūkst. Eur. 2016 m. iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 45 000 Eur. Parengti energijos 
šaltinio (saulės energijos) panaudojimo VšĮ VRCP ir VšĮ Nemenčinės poliklinikoje techniniai 
projektai, kuriems skirta 9388 Eur. 

Siekiant užtikrinti ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką buvo sėkmingai vykdomos 6-ios 
profilaktikos programos. Joms vykdyti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto buvo gauta 
2 885 000 Eur. Taip pat sėkmingai buvo vykdomos ir visuomenės sveikatos rėmimo programos, 
kurioms savivaldybė skyrė 301 000 Eur. 

2015 m. Lietuvos higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis rajone 
gimstamumo ir mirtingumo rodikliai geresni nei Lietuvos vidurkis. Sumažėjo mirtingumas nuo 
kraujotakos sistemos ligų ir nuo piktybinių navikų. Kiti sergamumo ir mirtingumo rodikliai patenka į 
Lietuvos rodiklių vidurkį. Stebima bendra sergamumo mažėjimo tendencija. 2016 m. sumažėjo 
sergamumas tuberkulioze, tačiau neturi tendencijos mažėti sergamumas žarnyno ir lytiškai 
plintančiomis infekcijomis, o taip pat mirtingumas nuo apsinuodijimo alkoholiu ir narkotinėmis 
medžiagomis. VšĮ VRCP įrengtas Vilniaus rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo 
kurso paslaugų teikimo (DOTS) kabinetas sergantiems tuberkulioze. 

Pagerėjo medicinos psichologų teikiamų paslaugų prieinamumas gyventojams, sumažintas 
aptarnaujamų gyventojų skaičius nuo 40000 iki 20000 1-am etatui. Vis daugiau teikiama psichikos 
dienos stacionaro paslaugų, tuo mažinama sergančių šizofrenija hospitalizacijos apimtis. 

Kasmet vis daugiau suteikiama ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų. Pacientams, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, teikiama daugiau 
slaugos paslaugų namuose. Siekiant pagerinti stacionarinių paslaugų prieinamumą onkologiniams 
ligoniams vėlyvose stadijose, padidintas paliatyvių lovų skaičius palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninėse. 

Vilniaus rajone  įgyvendinamos sveikatą stiprinančios programos, skirtos Vilniaus rajono 
gyventojams. 

Sveikatos stiprinamo programos, įgyvendintos 2016 m. 
Tema Veiklos pavadinimas Reng. Sk. Dalyv.Sk. Pastabos 

Psichikos 
sveikata 
(smurto, 
savižudybių 
prevencija, 
streso kontrolė 
ir kt.) 

Tėvystės įgūdžių lavinimo 
programa „Tėvų grupės“ 

30 26 Rudaminos grupę baigė  9 tėvai, 
Riešės grupę baigė 7 tėvai, 
Nemenčinės grupę baigė 10 tėvų 

Moterų klubas „Damų 
arbatėlė“ 

45 364 (60 unikalių) Moterų klubas „Damų arbatėlė“ 
vyko Nemenčinėje, Paberžėje, 
Nemėžyje, Rukainiuose, Pagiriuose 

Programa „Stresui – ne” 
 

32 449 „Stresui – ne“ programos vyko 
Prūdiškėse, Rukainiuose, 
Maišiagaloje, Rudaminoje, 
Bezdonyse, Avižieniuose ir kt. 

Rūkymo, 
alkoholio ir  
narkotikų 
vartojimo 
prevencija 

Projektas, skirtas darbingo 
amžiaus žmonių 
alkoholizmo ir kitų žalingų 
įpročių prevencijai Vilniaus 
rajone 

8 115 Užsiėmimai vyko Rudaminoje 

Fizinis 
aktyvumas 

Mankštos 
 

976 6733 (500 
unikalių) 

Mankštos vyksta Nemenčinėje, 
Riešėje, Vėriškėse, Sužionyse, 
Maišiagaloje, Karvyje, Pagiriuose, 
Valčiūnuose ir kitur.  
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Šiaurietiškas ėjimas  26 245 (40 unikalių) Šiaurietiškas ėjimas vyko 
Rudausiuose, Avižieniuose, 
Nemenčinėj, Rudaminoj ir kitur.  

Širdies ir 
kraujagyslių 
ligos  

Širdies ir kraujagyslių ligų 
(ŠKL) stiprinimo programa 
 

27 27 Programa vyko Vilniaus rajono 
centrinėje poliklinikoje 

Onkologinių 
susirgimų 
prevencija  

Akcija prieš krūties vėžį 
„Nedelsk“  

4 350 Akcija vyko Rudaminoje, 
Rukainiuose, Maišiagaloje, 
Pagiriuose.  

Traumų ir 
nelaimingų 
atsitikimų 
prevencija 

Akciją „Būk matomas“ 1 2000 Bendradarbiaujant su Vilniaus 
rajono policija, atšvaitai išdalyti 
įvairiose Vilniaus r. gyvenvietėse  

Iš viso 1149 10309 (3567 
unikalių) 

 

11 lentelė 

Vilniaus rajono vaikų  ugdymo įstaigose 2016 m. įvyko 11803 sveikatą stiprinantys renginiai.  
 

Tęstinės  programos vykdomos daugiau nei vienoje ugdymo įstaigoje 
 

Tema Veiklos pavadinimas Reng. Sk. Dalyv. Sk Pastabos 
Psichikos svei-
kata (smurto, 
savižudybių 
prevencija, 
streso kontrolė 
ir kt.) 

„Labai paprastas konkursas 
– 2016“ 

1 115 Konkurse dalyvavo 4 švietimo įstaigos  

Žaidimas sveikatos tema 
(protų mūšiai) „Protonautai“ 

1 75 15 komandų iš Vilniaus rajono bendrojo 
ugdymo įstaigų 
 

Rūkymo, 
alkoholio ir  
narkotikų 
vartojimo 
prevencija 

Psichoaktyviųjų  medžiagų 
vartojimo prevencinė 
programa „Be iliuzijų“ 

70 1339 (70 
unikalių) 

Programoje dalyvauja trys Vilniaus 
rajono bendrojo ugdymo mokyklos 

Rūkymo prevencijos ir 
intervencijos  projektas 
„Antinikotininis klubas“ 

30 50 Projekte dalyvavo  3 bendrojo ugdymo  
mokyklos iš Vilniaus rajono,  

Lytiškumo 
ugdymas, 
AIDS ir 
lytiškai 
plintančių ligų 
prevencija 

Lytiškumo ugdymo ir LPL 
profilaktikos programa, 
skirta 9-18 metų vaikams ir 
jaunimui. 

165 2720 
 

Projekte dalyvavo daugiau nei 20 ugdymo 
įstaigų  

Traumų ir 
nelaimingų 
atsitikimų 
prevencija 

Vaikų ir paauglių traumų ir 
nelaimingų atsitikimų 
prevencijos programa 
„Sužalojimų anatomija“ 

24 524 Projekte dalyvavo 4 Vilniaus rajono 
ugdymo įstaigos 

Akcija „Būk matomas“  1 200 Riešės gimnazijos moksleiviams ant 
viršutinių drabužių buvo fiksuojamas 
termoatšvaitas 

Fizinis 
aktyvumas  

Paauglių fizinio aktyvumo 
skatinimo projektas „Būk 
tvirtas kaip Čekas Noris“ 

87 1031 (100 
unikalių) 

Projekte dalyvavo  5 bendrojo ugdymo  
mokyklos iš Vilniaus rajono, 

Iš viso 379 6054 (3854 
unikalių) 

 

12 lentelė 

2016 metais centrinei poliklinikai iš biudžeto buvo skirta ir panaudota 121 000 Eur, iš jų: 
• 45 000 Eur – investiciniam projektui ,,Skaitmeninio radiologijos aparato įsigijimas“; 
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• 6 000 Eur – investiciniam projektui ,,Saulės energijos panaudojimas“; 
• 6 300 Eur – programai ,,Sveikatos netolygumų pažinimo programa“; 
• 2 100 Eur – patalpų nuomai; 
• 6 600 Eur – studentams rezistentams remti; 
• 55 000 Eur – Sudervės ambulatorijai remontuoti 
• Iš specialiosios aplinkos apsaugos programos dar buvo skirta 23 700 Eur  9 programoms 

vykdyti; 
• Nemenčinės poliklinikai buvo skirta 50 000 Eur Bezdonių ambulatorijai remontuoti. 

 

4.6.2 SOCIALINĖ RŪPYBA  
 

Atsižvelgus į vis didėjantį socialinių paslaugų poreikį ne tik rajone, bet ir visoje šalyje, 
socialinėms problemoms kokybiškai spręsti pradedamos teikti naujos socialinių paslaugų rūšys 
(kompleksinės paslaugos šeimai, socialinio taksi paslaugos, vaikų dienos užimtumo, intensyvios 
krizės įveikimo pagalbos, GIMK mokymai ir kt.), skiriama vis daugiau lėšų, socialinį darbą dirba vis 
daugiau specialistų, glaudžiau bendradarbiaujama su nevyriausybinėmis organizacijomis, 
veikiančiomis socialinių paslaugų srityje. 

Socialinių paslaugų įstaigos rajone savo veiklą organizuoja pagal gyventojų poreikį 
socialinėms paslaugoms, teikia įvairias socialines paslaugas. 13 lentelėje pateikiami duomenys apie 
socialinių paslaugų įstaigų finansavimą. 

 
Socialinių paslaugų įstaigų finansavimas iš savivaldybės biudžeto lėšų 

Įstaigos pavadinimas 2014 m. (Eur) 2015 m. 
(Eur) 

2016 m. 
(Eur) 

Paberžės socialinės globos namai 80 948 65 193 141 200 
Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo 
centras 

96 443 99 345 168 015 

Kalvelių šeimos ir vaiko krizių centras 139 017 130 000 169 244 
Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių 
paslaugų centras 

107 159 109 115 234 554 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras - - 299 134 
Viso: 423 567 403 653  1 012 147 

13 lentelė 

Šalyje socialinių paslaugų poreikis didėja: visuomenė sensta, didėjant nedarbo lygiui, daugėja 
socialiai pažeidžiamų gyventojų. Socialinės įgūdžių ir palaikymo paslaugos teikiamos socialinių 
problemų turinčioms šeimoms, kuriose tėvai neprižiūri vaikų ir neatlieka savo funkcijų; šeimoms, 
auginančioms vaikus iki 18 metų, kurios dėl įvairių problemų (priklausomybės, negalios, skurdo, 
socialinių įgūdžių stokos, smurto) nepajėgia savarankiškai spręsti šeimos problemų. 2016 metais 
buvo priimti 76 sprendimai dėl socialinių priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms, suteikta 
325 socialinių įgūdžių ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms. Socialiniai darbuotojai 
darbui su socialinės rizikos šeimomis ugdė ir palaikė šių šeimų gebėjimus savarankiškai spręsti 
iškylančias socialines problemas, inicijavo pokyčius šeimos socialiniame gyvenime. 

Šeimų, įrašomų į socialinės rizikos apskaitą, dažniausiai lemiama priežastis yra girtavimas, 
psichotropinių medžiagų vartojimas. Šeimos gerovė, sveikata ir socialinės atskirties mažinimas yra 
vienas iš svarbiausių Savivaldybės prioritetų. Savivaldybė, siekdama padėti žmogui atsikratyti 
žalingų įpročių, skyrė tikslinę piniginę paramą, skirtą asmenims gydytis nuo priklausomybės ligų. 
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2016 metais 33 asmenims buvo apmokėtos kodavimo nuo priklausomybės paslaugos, panaudota 
2425 Eur. 

Pagalbą vienišiems senyvo amžiaus ir neįgaliems rajono gyventojams jų namuose  teikė 
lankomosios priežiūros darbuotojai. Pagalbos namuose paslaugas gavo 66 asmenys, tam tikslui 
panaudota 66 547 Eur Savivaldybės lėšų. 

Organizuojamos buvo nemokamos transporto paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus 
asmenims. Jie buvo vežami į sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitas institucijas. Šia paslauga 
pasinaudojo apie 600 neįgaliųjų, panaudota 29 523 Eur Savivaldybės biudžeto lėšų.  

Siekiant nors iš dalies suteikti neįgaliesiems savarankiškumą, buvo sprendžiamos neįgaliųjų 
aplinkos ir būsto pritaikymo problemos. 2016 metais būstas (aplinka) pritaikyta 5 neįgaliesiems, 3 
asmenims buvo nupirkti laiptų kopikliai, panaudota 9 205 Eur iš Savivaldybės biudžeto ir 18 800 Eur 
– iš valstybės biudžeto lėšų. 

Įgyvendinant gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis programą techninės 
pagalbos priemonėmis aprūpinti 250 asmenys, išduoti 328 vienetai techninės pagalbos priemonių 
(įvairių tipų vežimėlių, automatiškai reguliuojamų lovų, čiužinių nuo pragulų, naktinių kėdučių, 
vaikštynių ir kt.), kurios nemokamai pristatytos neįgaliesiems į namus.  

Savivaldybė dėl 8 asmenų su negalia, kurie neturi artimų giminaičių, kreipėsi į teismą dėl jų 
pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais) tam tikroje srityje, jiems globos (rūpybos) nustatymo, 
globėjo (rūpintojo), turto administratoriaus paskyrimo ir pan. 2016 metais teismams buvo parengta 
72 išvadų bei atsiliepimų. 

2016 m. siekiant sumažinti socialinę atskirtį neįgaliesiems ir rūpinantis neįgaliųjų gerove, buvo 
finansuoti 8 Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai. 
Nevyriausybinės organizacijos Vilniaus rajono neįgaliesiems teikė neįgaliųjų socialinių ir 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo, asmeninio asistento pagalbos, 
užimtumo įvairiuose amatų būreliuose, meninių bei kitų gebėjimų (lavinimo meno, kultūros, sporto) 
paslaugas. Šia paslauga pasinaudojo 314 asmenų, iš jų 35 neįgalūs vaikai, 244 suaugę neįgalieji ir 35 
šeimos nariai. Paslaugas teikė 38 asmenys, iš jų - 9 neįgalieji. Iš Savivaldybės biudžeto lėšų 
panaudota 12716 Eur  ir  117284 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų.  

Bendradarbiaujant su labdaros ir paramos fondu „Maisto bankas“, 10221 nepasiturintis asmuo 
buvo aprūpintas parama maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiais skurstantiems 
asmenims. Išdalinta 219 tonų maisto produktų, šiai paramai panaudota 7721,23 Eur. 

Nuo 2014 m. sausio 1 d. socialinės pašalpos teikimas buvo perduotas savivaldybėms kaip 
savarankiškoji funkcija, kuri finansuojama iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Vienas pagrindinių 
socialinės paramos tikslų – padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos 
pajamos yra nepakankamos. Siekdama piniginės socialinės paramos teikimo  skaidrumo ir 
veiksmingumo Savivaldybė ne tik organizavo piniginės socialinės paramos skyrimą ir mokėjimą, bet 
ir atliko išsamią individualių atvejų analizę, paramos gavėjų stebėseną, jų lankymą namuose, buities 
ir gyvenimo sąlygų patikrinimų aktų surašymą ir pan. Kiekvienoje seniūnijoje sudarytos ir veikia 
Piniginės socialinės paramos teikimo komisijos, kuriose svarstomos probleminės piniginės socialinės 
paramos teikimo asmenims situacijos. 14 lentelėje pateikiami duomenys apie 2012-2016 metais 
socialinės pašalpos gavėjus ir jiems išmokėtas lėšas. 
 

2012-2016 m. socialinės pašalpos gavėjų ir panaudotų lėšų dinamika 

Metai Asmenų (Vidutiniškai per mėn.) Panaudota lėšų (Eur) 
2012 8770 7 228 365 
2013 6999 5 730 363 
2014  5249 4 273 453 
2015 4270 3 159 001 
2016 3370 2 473 890 

14 lentelė 
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Pašalpos gavėjų skaičius nuo gyventojų skaičiaus Vilniaus rajone sudaro 3,47 proc., o 
vidutiniškai Lietuvoje – 3,09 proc.  

Piniginė socialinė parama išimties tvarka 2016 metais buvo paskirta 40 šeimų. Dėl ligų, kitų 
asmens (šeimos) materialinių sunkumų atvejais didesnės nei 1,5 BSI dydžio vienkartinės piniginės 
pašalpos skirtos 51 nepasiturinčiam rajono gyventojui, 5 rajono gyventojai buvo atleisti nuo 
mokėjimo už socialinės globos paslaugas, 4 – nuo mokėjimo už komunalines paslaugas, 7 iš dalies 
savarankiškiems ar nesavarankiškiems asmenims apmokėtos slaugos ir palaikomojo gydymo 
paslaugos rajono ligoninėse.  

Šeimoms, vieniems gyvenantiems asmenims, atsidūrusiems ypač sunkioje materialinėje 
padėtyje dėl sunkios ligos, neįgalumo, nelaimės šeimoje, kt. ir gaunantiems mažas pajamas, 
skiriamos vienkartinės pašalpos. 2016 m. išnagrinėjus gyventojų prašymus ir įvertinus materialines 
sąlygas, vienkartinės pašalpos skirtos 647 šeimoms (asmenų), panaudota 28729 Eur.  

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 2016 m. 
vidutiniškai kas mėnesį gavo 274 asmenys, panaudota 418788 Eur. Nuo 2016 metų asmenims, 
globojantiems likusius be tėvų globos vaikus, mokamas globos tikslinis priedas, panaudota 82352 
Eur. 

Išmokų šeimoms ir vaikams 2014-2016 metų dinamika 

Eil. Nr. Išmokos pavadinimas 2014 m. 
išmokėta 

(Eur) 

2015 m. 
išmokėta 

(Eur) 

2016 m. 
išmokėta 

(Eur) 

1. Vienkartinė išmoka vaikui gimus 453 081 510 252 504 944 
2. Išmoka vaikui 718 576 632 588 540 600 
3. Globos (rūpybos) išmoka 448 215 410 594 418 788 
4. Globos tikslinis priedas - - 82 352 
5. Išmoka įsikurti (našlaičiams) 97 283 38 142  94 974 
6. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 11 295 11 150 9 044 
 Iš viso: 1 728 450 1 602 726 1 650 702 

15 lentelė 

Savivaldybė vykdo valstybinių šalpos išmokų (šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, 
šalpos kompensacijos, slaugos arba priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir kt.) 
skyrimą ir mokėjimą. Šalpos išmokos mokamos asmenims, kurie negalios, senatvės ar maitintojo 
netekimo atveju neįgijo teisės gauti išmokų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų arba kitais 
atvejais, nustatytais Valstybinių šalpos išmokų įstatymu. Iš viso skiriamos ir mokamos 48 rūšių 
šalpos išmokos. 16 lentelėje pateikiamos 2014-2016 m. šalpos išmokoms panaudotos lėšos. 

2014-2016 metais šalpos išmokoms panaudotos lėšos 

Metai Panaudota lėšų (Eur) 
2014 6 595 487  
2015 7 523 050 
2016 8 124 560 

16 lentelė  

2016 m. šalpos išmokas vidutiniškai kas mėnesį gavo 4314 asmenų, 2015 m. – 4200 asmenų. 
Palyginti su 2015 metais, 2016 metais šalpos išmokų gavėjų padaugėjo 114 bei žymiai padidėjo 
šalpos išmokoms panaudotų lėšų dydis.  
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2014 metais Savivaldybė teikė Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės 
pensijos skyrimo komisijai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
dokumentus, reikalingus antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti daugiavaikėms motinoms 
pagimdžiusioms 5 ir daugiau vaikų, juos išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms. 2016 
metais 6 motinoms paskirta antrojo laipsnio valstybinė pensija.  

Svarbiausias Savivaldybės uždavinys – užtikrinti rajono gyventojų, ypač socialiai pažeidžiamų 
gyventojų grupių, apsaugą nuo neigiamų ekonominių veiksnių, siekiant išvengti nepritekliaus, jį 
pašalinti ar palengvinti. 

 

4.6.3 VAIKŲ TEISIŲ APSAUGA 
 

Savivaldybės funkcija yra susijusi su atstovavimu vaikui ir jo interesų gynimu teismuose. Tai 
tėvų valdžios apribojimo, nuolatinės globos nepilnamečiams nustatymo, vaikų gyvenamosios vietos 
nustatymo, išlaikymo priteisimo, įvaikinimo, turtinių klausimų sprendimai, atstovavimai 
baudžiamosiose bylose ir kita.  

Viena iš svarbiausių savivaldybės funkcijų yra susijusi su sprendimų priėmimu dėl globos 
(rūpybos) nustatymo likusiam be tėvų globos vaikui. Dažniausiai vaikai paimami iš socialinės rizikos 
šeimų. Šeima turi problemų, kai kažkas atsitinka su vaiku, šeima taip pat turi problemų, kai kažkas 
atsitinka su tėvais. Pagal paskutinių trejų metų  duomenis, socialinės rizikos šeimų rajone nemažėja 
(žr. 16 pav.), bet norisi pabrėžti, kad laiku identifikuojant daugiau socialinės rizikos šeimų bei 
suaktyvinus kompleksinių paslaugų teikimą tokioms šeimoms, prevenciškai galime išvengti  vaikų 
paėmimo iš tokių šeimų bei padėti patiems asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje.  
 

Socialinės rizikos šeimų analizė 2014-2016 m. 
 

 
16 pav. 

 Visose seniūnijose yra įsteigta po 1 socialinių darbuotojų etatą, kurie dirba su socialinės 
rizikos šeimomis, bet daugelyje seniūnijų  socialinės rizikos šeimų skaičius siekia per 20 šeimų, todėl 
ir dėl žmogiškųjų išteklių stokos sudėtinga pasiekti maksimalių rezultatų. Kasmet buvo kreipiamasi į 
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų suteikta papildomų socialinių darbuotojų, darbui 
su socialinės rizikos šeimomis, etatų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2016-04-28 įsakymu Nr.A1-220 patvirtintu veiksmų darbui su socialinės rizikos 
šeimomis gerinti ir vaiko teisių apsaugai užtikrinti planu, numatoma didinti socialinių darbuotojų, 
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teikiančių socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, skaičių, numatant, kad 1 socialiniam 
darbuotojui tenka ne daugiau kaip 10 šeimų. Atsižvelgiant į tai, savivaldybė gavo 5 papildomus 
socialinių darbuotojų, darbui su socialinės rizikos šeimomis, etatus, kurie bus  įsteigti  Paberžės, 
Kalvelių, Rudaminos, Nemėžio ir Pagirių seniūnijose.  

Savivaldybė 2016 m  iš įvairių žinybų (ligoninių, policijos komisariatų, Specialiosios pagalbos 
centro) gavo 35 pranešimus apie smurtą šeimoje. Iš šio skaičiaus 30 fizinio smurto atvejai bei 5 –
psichologinio. Taip pat Savivaldybė bendradarbiauja su Probacijos tarnyba, iš kurios gauti 35 
pranešimai dėl smurto atvejų šeimose. Vykdant bendradarbiavimo sutartį su minėta įstaiga, kas 3 
mėnesiai lankomasi Probacijos tarnybos įskaitoje esančiose šeimose, kurioms yra teikiamos 
reikiamos socialinės, teisinės ir pan. paslaugos,  yra teikiamos konsultacijos bei informacija. 

2016 m. 48 šeimos buvo nusiųstos į bendravimo su vaikais kursus, kuriuos Vilniaus rajone 
veda Vilniaus rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba. Kitoms šeimoms bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais, kaip Moterų informavimo centras ir Vilniaus m. Krizių centras, kurie teikia 
specializuotos pagalbos paslaugas, moterims, nukentėjusioms nuo smurto, taip pat 
bendradarbiaujama su Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro specialistais, 
kurių pagalbą minėtoms šeimoms buvo suteiktos atitinkamos socialinės, psichologinės, teisinės 
paslaugos. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016-07-14 įsakymo Nr. A1-362/V-936/V-
646/1V-495 ,,Dėl Bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo“ patvirtinimo, savivaldybė subūrė 
tarpinstitucines komandas, kurių sudėtyje yra policijos, medikų, mokyklų, socialinių darbuotojų, 
bendruomenių atstovai, kurie teritoriniu principu analizuos šeimose iškilusias problemas bei ieškos 
sprendimų joms spręsti. Matome, kad bendras darbas tarp žinybų padėjo efektyviau spręsti  šeimų, 
atsidūrusių krizinėse situacijose problemas, ypač sustiprėjo bendradarbiavimas su Vaikų teisių 
apsaugos skyriumi ir švietimo įstaigomis. 

Rajone yra įsteigtas Šeimos ir vaiko krizių centras, kuriame buvo galimybė apgyvendinti 
vaikus iš socialinės rizikos šeimų ir intensyviai dirbti socialinį darbą su paimto vaiko šeima. Tuo 
buvo siekiama, kad pagalba vaikui būtų suteikta kuo arčiau jo gyvenamosios vietos, mėginama 
atkurti bei išsaugoti biologinius ryšius su vaikui artimais žmonėmis ir jo aplinka. 

Minėtas centras tarnavo kaip prevencinė priemonė darbe su socialinės rizikos šeimomis. Centre 
veikia 3 padaliniai. 1-ajame padalinyje buvo teikiamos laikinosios globos paslaugos, 2-ajame –
laikinas apnakvindinimas, 3-iajame padalinyje veikia Vaikų dienos centras. Per 2016 m. Šeimos ir 
vaiko krizių centras buvo paskirtas 28 vaikų laikinuoju globėju. Iš to skaičiaus grąžinta tėvams 10 
vaikų. Perkelti į institucijas nuolatiniai globai nustatyti 3 vaikai bei 2 vaikams nustatyta globa 
šeimose. Taip pat trumpalaikės apgyvendinimo paslaugos buvo suteiktos 13 nepilnamečių, atsidūrus 
jų šeimoms krizinėje situacijoje. Taip pat buvo suteiktos apgyvendinimo paslaugos 5 motinoms ir 7 
jų vaikams. Dienos centrą lanko 15 vaikų. Šiuo metu  Šeimos ir vaiko krizių centre yra globojama 13 
vaikų. Negaunant  minėtam centrui licencijos dėl tolimesnės veiklos vykdymo, neturime galimybių 
šiuo metu apgyvendinti minėtame centre vaikų, kurie  laikinai turėtų būti paimti iš šeimų, o tai labai 
sutrikdė Savivaldybės darbą bei galimybę kritiniu atveju  tinkamai pasirūpinti vaikais, netekusiais 
tėvų globos.   

Esant neišvengiamai būtinybei nustatyti nepilnamečiams globą (rūpybą), siekiama, kad vaikui 
globa būtų nustatyta šeimoje ar šeimynoje. Tai geriausia alternatyva institucinei vaikų globai 
(rūpybai).  

Vaikų netekusių globos analizė 2015-2016 m. 
  
Metai Vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba) 

šeimose, iš viso: 
Vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba) šeimose 
per metus :  

2015 m. 186 28 
2016 m. 187 38 
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Metai Vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba) 

institucijose, iš viso: 
Vaikams, kuriems nustatyta globa (rūpyba) 

institucijose per metus : 
2015 m. 110 16 
2016 m. 95 39 

 
17 lentelė  

Galime teigti, kad globojamų vaikų skaičius šeimose paskutiniu metu yra didesnis, negu 
globojamų institucijose. Ataskaitiniais metais, palyginti su 2015 m.,10 vaikų daugiau buvo nustatyta 
globa šeimose. Bet palyginti su 2015 m., 2016 m. apgyvendintų vaikų skaičius institucijose yra 
didesnis. Kaip atsvarą galėtume imti tai, kad sumažėjo bendras institucinių globų skaičius. Bet vėlgi 
matome, kad per paskutinius du metus situacija dėl vaikų globos nustatymo tiek institucijoje, tiek 
šeimose yra gan stabili ir panaši. 

2016 m. 14 nepilnamečių, kurie liko be tėvų globos, išvykus tėvams uždarbiauti į užsienio 
šalis, nustatyta laikinoji globa tėvų prašymu. Tai 1 vaiku daugiau, negu 2015 m. 

Įgyvendinant valstybės politiką vaikų globos (rūpybos) srityje, kur prioritetas teiktinas vaiko 
globai (rūpybai) šeimoje ar šeimai artimoje aplinkoje bei įgyvendinant perėjimo nuo institucinės 
globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sukūrimo, savivaldybei labai 
aktualu suaktyvinti  globėjų/įtėvių paiešką, jų rengimą, pasiekti, kad globėjai (rūpintojai) bei įtėviai 
būtų visapusiškai pasirengę atlikti minėtas pareigas. 

Globėjų (rūpintojų) paieškoje bei jų rengime talkina BĮ Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių 
centro specialistai, kurie vykdo globėjų/įtėvių paiešką bei jų mokymus pagal GIMK programą. 2016 
metais buvo paruošta 16 globėjų šeimų bei 32 įvaikintojai (16 šeimų). Palyginti su 2015 m., tai 
dvigubai daugiau. 2015 m. buvo paruošta 6 įtėvių šeimos bei 9 globėjų šeimos. Minėta įstaiga 
vykdo ir globėjų/įtėvių, kuriems iškyla įvairiausių problemų, tęstinius mokymus. Vaikų teisių 
apsaugos skyrius nusiuntė 6 šeimas į tęstinius mokymus. 

Manome, kad šeimų, norinčių įvaikinti/globoti vaikų, padidėjimui galėjo daryti įtaką ir 
informacijos sklaida. Buvo  paruošti plakatai ir lankstinukai, susiję su globa šeimoje bei įvaikinimu. 

2016 metais buvo įvaikinti 6 vaikai. 4 vaikai įvaikinti Lietuvos piliečių šeimose, 2 vaikai –
užsienio piliečių šeimose. 2015 m., nors ir buvo paruošta mažiau globėjų/įvaikintųjų šeimų, įvaikintų 
vaikų skaičius buvo didesnis (iš viso 13 vaikų, bet 9 vaikai buvo įvaikinti užsienio piliečių šeimose, o 
Lietuvos piliečių šeimose tiek, kiek ir ataskaitiniais metais – 4). Norime pažymėti, kad Lietuvos 
piliečių šeimos nori įvaikinti/globoti kūdikių amžiaus vaikus, kurie būtų sveiki. Šiandieną kūdikių 
namuose yra galimi įvaikinti 5 vaikai ir 3 galimi globoti. Vyksta vaikų siūlymas šeimoms, bet norime 
pabrėžti, kad minėti vaikai turi sveikatos sutrikimų, todėl neatitinka daugelio šeimų poreikių. 
Vilniaus rajono teritorijoje veikia 1 šeimyna, kurioje globojami 7 vaikai. 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-12-28 įsakymu Nr.A1-559 
buvo patvirtintas  Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos 
aprašas. Vadovaujantis minėtu aprašu 2016 m. buvo paruoštos 23 rajono šeimos, kurioms buvo 
sudarytos galimybės svečio teisėmis paimti savaitgaliais ir švenčių dienomis į savo šeimą 
globojamą institucijoje vaiką (-us). Globos ir įvaikinimo sklaida padeda rasti ir savanorius, kurie 
nori paimti institucijoje globojamus vaikus poilsio bei švenčių dienomis. Turime keletą atvejų, kada 
savanorystė peraugo į globą bei įvaikinimą. 

Šiuo metu, kaip ir visoje šalyje, vis dar sudėtinga situacija – didelis nedarbas, žemas žmonių 
pragyvenimo lygis, skurdas skatina bendrą nusikalstamumą, taip pat didėja nepilnamečių padarytų 
nusikaltimų. Rajone šiuo metu 276 socialinės rizikos šeimos, kurių ne visi vaikai turi užsiėmimų, tos 
šeimos neturi normalaus pragyvenimo šaltinio, užimtumo, tai juos ir jų vaikus verčia daryti 
nusikaltimus. Siekiant mažinti nepilnamečių nusikalstamą veiklą, Vilniaus rajono savivaldybėje 
aktyviai veikia vaikų dienos užimtumo centrai, nemokama sporto mokykla, muzikos mokykla. Metų 
pabaigoje Rukainiuose atidarytas vaikų dienos centras „Kriauklelė“, kuriuo rūpinasi Angelų seserų 
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kongregacija. Čia organizuojama popamokinė veikla, šis vaikų dienos centras yra antras Vilniaus 
rajono teritorijoje. Prieš tris metus tokio tipo centras buvo atidarytas Rudaminoje. 

Ankstyvoje nepilnamečių nusikalstamumo prevencijoje siekiame glaudaus ryšio su 
nevyriausybinėmis organizacijomis, policijos komisariatu, probacijos tarnyba, prokuratūra, mokymo 
įstaigomis, bet to nepakanka. Kad mažėtų nepilnamečių nusikalstamumas, kaip viena iš prevencinių 
priemonių, rajono teritorijoje turi būti  kuriami vaikų ir paauglių užimtumo centrai. Galima paminėti 
vaikų dienos centro „Svajonė“ aktyvią veiklą, kuris veikia prie VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinio 
centro“ Nemenčinės m. Be minėto dienos centro vaikų dienos centrų programas rajone įgyvendina 
dar 4 nevyriausybinės organizacijos, kurių veikla vyksta Avižienių seniūnijoje, Maišiagalos 
seniūnijoje,  Lavoriškių – Kalvelių seniūnijose, Pagirių seniūnijoje. Taip pat vaikų dienos centro 
veiklą pradėjo įgyvendinti ir Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras. 

Darbe su problematiškais vaikais, bei jų šeimomis paskutiniu metu gauname didelę pagalbą iš 
Probacijos tarnybos, rajono mokyklų, kuriose dirba socialiniai pedagogai, yra sutelkiamos 
nevyriausybinių institucijų, kaip VšĮ „Vaiko raidos centras“, VšĮ „Paramos vaikams centras“, VšĮ 
„Vaikų ir paauglių socialinis centras“ bei BĮ Vilniaus r. Šeimos ir vaiko krizių centro pajėgos, 
sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Išsiaiškinta daugiau smurto atvejų, o tai padarius, galima 
suteikti atitinkamą pagalbą tiek vaikui, patyrusiam smurtą, tiek jo šeimos nariams bei, jeigu smurtą 
įvykdė nepilnametis ir jo atžvilgiu dirbti atitinkamą darbą. Ypatingai didelę pagalbą jaučiame iš 
Vilniaus r. centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centro. Savivaldybė vykdo Vaiko vidutinės ir 
minimalios priežiūros įstatymą. 2016 m. 25 vaikams buvo nustatyta minimali priežiūra ir 3 vaikams 
paskirta vidutinė priežiūra.  

2015 m. Vilniaus rajono savivaldybės administracija įsteigė skyriuje tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybę. Tikslas – organizuoti šeimoms, auginančioms vaikus 
nuo gimimo iki privalomojo  mokymo pradžios, kompleksines paslaugas. Renkama, kaupiama ir 
sisteminama informacija iš įvairių žinybų apie šeimas, kuriose auga priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
amžiaus vaikai, kurie nelanko ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigų bei tokio amžiaus 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus, kuriems reikalingos socialinės paramos, sveikatos 
priežiūros bei švietimo paslaugos. Parengta medžiaga (lankstinukai, plakatai) apie kompleksinės 
pagalbos teikimą rajone, pagalbos teikėjus bei pagalbos sritis. Lankstinukai ir plakatai platinami 
savivaldybėje, seniūnijose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, vaikų socialinės globos 
įstaigose, med. ambulatorijose bei Vilniaus r. Centrinėje poliklinikoje. 2016 m. dėl kompleksinės 
pagalbos teikimo gauti 2 prašymai. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius  bando įtraukti 
šeimų asmenis (15-29 metų), kurie nedirba ir nesimoko į projektą „Atrask save“. Projektas skirtas 
nesimokančiam ir nedirbančiam jaunam žmogui padėti atpažinti savo poreikius ir galimybes, siekti 
savirealizacijos tikslingai pasirenkant švietimo sritį/įstaigą arba integruotis į darbo biržą. Projektą 
įgyvendina Lietuvos darbo birža ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Vaikų teisių apsaugos skyriaus rekomendacijomis 1 jauna mama sėkmingai dalyvauja 
minėtame projekte. 

Savivaldybė kaip ir 2015 m. įsitraukė į šalies Kalėdinių vaikų svajonių išsipildymo akciją. 
Buvo surinkta 516 vaikų svajonių, kurios visos buvo išpildytos. Dalyvavo visos 23 rajono seniūnijos. 

Vilniaus rajone įsikūrusi Šv. Martyno šeimyna globojo 5 Vilniaus rajono vaikus. 2016 metais 
savivaldybė šiai šeimynai skyrė 4000,00 Eur dydžio piniginę paramą mikroautobusui įsigyti. 

Vilniaus rajono savivaldybė nuolat rūpinasi rajone gyvenančiais vaikais, jų sveikata, ugdymu, 
dorove, pilietiškumu, atsakomybe savo artimui, kraštui, kuriame gyvena. Steigia vaikams švietimo, 
sveikatos, socialinių paslaugų ir kitas įstaigas.  

Vilniaus rajono savivaldybei didžiausią susirūpinimą nuolat kėlė tai, kad Vilniaus rajono 
teritorijoje niekada nebuvo įkurti vaikų globos namai, o tai reiškia, kad be tėvų globos likę vaikai 
buvo vežami iš savo gimtos aplinkos į kitų savivaldybių teritorijose esančius vaikų globos namus. 
Vaikai prarasdavo ryšį su giminaičiais, draugais, tradicijomis bei papročiais. Tai prieštaravo vaiko 
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gerovės  koncepcijoms, teisės aktams, kad vaiko globa  turi būti organizuojama kuo arčiau  vaiko 
gyvenamosios aplinkos. 

Siekiant užtikrinti be tėvų globos likusių vaikų gerovę, Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo 
naujų vaikų globos namų Geisiškėse statybos darbus. Naujai įsteigti vaikų globos namai turėjo 
atitikti vaikų poreikius, taip pat valstybės politiką vaiko gerovės srityje. Todėl, rengiant pastato 
projektą, buvo konsultuojamasi su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, domėtasi kitose 
savivaldybėse naujai įsteigtais vaikų globos namais. 

2011 metais savivaldybės biudžeto lėšomis pradėjome statybos darbus naujo tipo socialinės 
globos namų pagal šeimai artimą modelį Geisiškėse, Dūkštų seniūnijoje. Kadangi jokių teisės aktų, 
kurie reglamentuotų mūsų statomų globos namų netinkamumą vaikų globos veiklai, nebuvo ˗ tęsėme 
statybas. Baigti pradėtą darbą skatino ir tai, kad Vilniaus rajono  Vaikų teisių apsaugos skyriaus 
apskaitoje buvo 331 šeima. Nustatyta, kad vaikai į institucinę globą  dažniausiai patenka iš socialinės 
rizikos šeimų. Jie dažniausiai turi elgesio problemų, todėl atrasti fizinius asmenis, norinčius juos 
globoti (netgi giminaičius) yra labai sudėtinga, o kartais net neįmanoma. Taip pat tai, kad institucinės 
globos pertvarka ˗ tai pirmieji  perėjimo iš institucinės globos į globą šeimoje politikos įgyvendinimo 
žingsniai. Numatėme, kad vaikų globos namai bus pertvarkomi palaipsniui,  kaip ir yra numatyta 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-
83 patvirtintame Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų 
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plane. 

2015 metų pabaigoje buvo baigti vaikų globos namų Geisiškėse statybos darbai. Objektai 
perduoti Šeimos ir vaiko gerovės centrui, kuris įrengė atskirai pastatytus 6 korpusus, kuriuose galėtų 
gyventi 6 šeimynos po 8 vaikus, gavo higienos pasą, kitus dokumentus, pateikė paraišką licencijai 
gauti. Deja, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-216 
pakeitė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo 
Nr. A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ 1 priedo nuostatas: 

1. Likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams naujai (nuo 2015 m.) steigiami tik 
bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (išskyrus atvejus, kai 
apgyvendinami broliai ir seserys); 

Įdomus tas faktas, kad teisės akto nuostata pradėjo galioti dar iki pačio teisės akto priėmimo 
dienos. Neatsižvelgta į tai, kad pertvarkos procesas dar toli gražu nepasibaigė, nevisapusiškai 
įvertintos vaikų gyvenimo sąlygos naujai pastatytuose vaikų globos namuose. Teisės aktas sudaro 
nevienodas galimybes socialinių paslaugų įstaigoms vykdyti savo veiklą.  

Taip pat galima abejoti ir dėl kitų dviejų įsakymu pakeistų nuostatų, t.y.: 
„2. Bendruomeniniai vaikų globos namai ar vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai negali 

būti steigiami tame pačiame žemės sklype ar pastate su socialinės globos namais, kitais 
bendruomeniniais vaikų globos namais ar grupinio gyvenimo namais;  

3. Bendruomeniniai vaikų globos namai ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai taip pat 
negali būti steigiami pastatuose (išskyrus daugiabutį gyvenamąjį namą), kuriuose veikia kitos 
socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo ar ugdymo įstaigos“.  

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama pradėti Šeimos ir vaiko gerovės centro veiklą, 
organizavo susitikimą su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministru. Susitikimo 
metu buvo priimta vieninga nuomonė, kad globos namams Geisiškėse, kaip ir kitiems tokio tipo 
globos namams, turi būti suteikta galimybė teikti socialinės globos paslaugas. Todėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A1-137  
nustatyta, kad likusių be tėvų globos vaikų ir socialinės rizikos vaikų ilgalaikei (trumpalaikei) 
socialinei globai naujai (nuo 2017 m. liepos 1 d.) steigiami tik bendruomeniniai vaikų globos namai, 
kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir seserys). Šis 
pakeitimas leis iki šiol vaikų dienos užimtumo bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas 
teikiančiam Šeimos ir vaiko gerovės centrui, pradėti teikti ir socialinės globos paslaugas. 
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