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Brangūs Vilniaus rajono gyventojai, Tarybos nariai,  

 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu bei mūsų Savivaldybės tarybos reglamento 

nuostatomis, teikiu 2017 m. mero ir administracijos 

veiklos ataskaitą.  
2017- ieji pasižymėjo Vilniaus rajono bendruomenių ir 

mėgėjų meno kolektyvų pasiekimais, sėkmingai 

įgyvendinamais projektais, gražėjančia aplinka, 

puikiais švietimo srities rezultatais bei palankiai 

vertinama verslo aplinka.  

Praėjusiais metais Vilniaus rajono Taryboje įvyko 

nemažai pasikeitimų, bet džiugina, kad tikslas dirbti 

Vilniaus rajono labui išlieka vieningas. Vilniaus rajono 

savivaldybė atsakingai bei kryptingai dirba ir deda 

visas pastangas, kad pateisintų savo gyventojų 

lūkesčius ir patenkintų jų poreikius svarbiausiose 

visuomenės gyvenimo srityse. Esame nusistatę 

pagrindinius prioritetus – sėkmingai pritraukti 

investicijas, tikslingai panaudoti ES paramą, kurti 

žmonėms bei verslui patogią infrastruktūrą, pakelti 

kaimiškų vietovių gyvenimo lygį bei sudaryti sąlygas sveikam gyvenimo būdui.  

2017 m. Savivaldybė sulaukė daug pozityvių įvertinimų: Lietuvos laisvosios rinkos instituto 

paskelbtame savivaldybių indekse Vilniaus rajonas tarp 54 mažųjų savivaldybių užėmė rekordiškai 

aukštą 6 vietą. Tarp geriausiai įvertintų Vilniaus rajono savivaldybės sričių antrus metus iš eilės – 

investicijos ir plėtra. Vilniaus rajono savivaldybė, užtikrindama palankias sąlygas verslui bei 

potencialiems investuotojams, iš 54 mažųjų savivaldybių užėmė 3 vietą. Verslumo skatinimu bei 

plėtra pasižymėjusi Vilniaus rajono savivaldybė pagal tyrimo „Verslo kliūčių žemėlapis 2017“, kurį 

inicijavo bankas „Citadele“, rezultatus, 2017 m. įvertinta 8 vieta tarp 60-ties Lietuvos savivaldybių 

kaip viena iš mažiausiai kliūčių sudarančių, labiausiai verslui atvira, verslo plėtrai pritaikyta bei 

palankiausias sąlygas verslui teikianti Savivaldybė. Vilniaus rajono savivaldybė, noriai 

dalyvaudama visose iniciatyvose: gyventojų užimtumo ir socialinės ekonominės veiklos vystymo, 

už ryškiausius ir geriausius 2017 m. pasiektus rezultatus vykusiame iškilmingame Vilniaus 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame kasmetiniame renginyje gavo Rūmų padėkos 

ženklą. 

Dėkoju savivaldybės Tarybos nariams, administracijos komandai, seniūnams, įstaigų 

specialistams, seniūnijų gyventojams už darbštumą, energiją ir bendrus darbus bei  verslininkams ir 

investuotojams, kurie kuria darbo vietas. 

 

Vilniaus rajono savivaldybės merė 

Marija Rekst  
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1. MERO VEIKLA IR VIEŠIEJI RYŠIAI 

 

Vilniaus rajonas – besivystantis, aiškią ateities viziją ir strategiją turintis rajonas. Savo jaukia ir 

vaizdinga aplinka, daugiataute bei daugiakultūre visuomene rajonas pritraukia vis daugiau 

norinčiųjų čia gyventi, o sudarytos palankios sąlygos kaimo turizmui vystyti ir pramonei plėtoti 

domina vis daugiau verslo sektoriaus atstovų. 

 

Kryptingą rajono veiklą 2017 m. pažymėjo 

šalies valdžios atstovų vizitai bei domėjimasis 

Savivaldos veikla. Vilniaus rajono 

daugiakultūriškumui bei tradicijų ir papročių 

puoselėjimui neabejinga Jos Ekscelencija 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 

Grybauskaitė  2017 metais Vilniaus rajoną 

aplankė net du kartus. Jau ne vienerius metus 

prieš didžiąją pavasario šventę Lietuvos 

Respublikos Prezidentė aplankydama 

Vilniaus rajoną, 2017 m. balandžio 12-ąją 

svečiavosi Houvaltų dvare Maišiagaloje 

įsikūrusiame Tradicinių amatų centre, kur 

kartu su Savivaldybės atstovais bei tą dieną 

dirbtuvėse aktyviai  dalyvavusia vietinių 

švietimo įstaigų bendruomene turėjo progą 

susipažinti su unikaliomis dekoravimo 

technikomis: nuo tradicinio kiaušinių 

marginimo iki tikrų meno kūrinių – ažūrinių 

margučių. Šalies vadovė gyrė Vilniaus rajone 

puoselėjamą paveldą, įvairialypę kultūrą, 

laike nedylančias amatų tradicijas bei čia 

kuriamą gyventojų gerovę. „Vilniaus krašto 

tradicijos yra labai turtingos, unikalios, o ypač 

Kalėdų ir Velykų, todėl labai svarbu, kad jas 

puoselėja ir saugo visos čia gyvenančios 

tautos. Tai puošia mūsų kraštą“, – su 

pasididžiavimu kalbėjo Prezidentė. 

Lietuvos Respublikos Prezidentė pakartojo 

savo vizitą į Vilniaus rajoną lapkričio mėnesį, 

kuomet kartu su nacionalinės socialinio 

saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ 

atstovais Pagirių seniūnijoje dalyvavo 

Vaidotų parapijos vaikų dienos centro 

įkurtuvėse.  

 

Aptarti Vilniaus krašto aktualiais švietimo, 

socialinės bei verslumo perspektyvas, opius 

rajono gyventojams klausimus birželio 

mėnesio pradžioje su Vilniaus rajono 

savivaldybės valdžios atstovais susitiko 

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 

Saulius Skvernelis. Ministras Pirmininkas 

apsilankė Riešės gimnazijos Avižienių 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje, UAB 

„ALTAS komercinis transportas“, Vilniaus 

rajono šeimos ir vaiko gerovės centre 

Geisiškėse bei Jurkiškių viensėdyje 

įsikūrusioje Šv. Martyno šeimynoje.  
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Susipažinti su Vilniaus rajone apgalvotai ir 

atsakingai įgyvendinama vaiko gerovės 

politika vasario bei gruodžio mėnesiais rajone 

lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministras 

Linas Kukuraitis. Vasario 13 dieną Vilniaus 

rajono Šeimos ir vaiko gerovės centre 

Geisiškėse lankęsis ministras iš arti 

susipažino su įstaigos veikla bei su Vilniaus 

rajono savivaldybės atstovais aptarė 

institucinės globos Vilniaus rajone pertvarkos 

gaires. „Įspūdingi pastatai, įspūdingos 

sąlygos, skirtos socialiniai sričiai,“ – gerovės 

centro kompleksą Geisiškėse įvertino 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas 

Kukuraitis. Antro vizito į Vilniaus rajono 

savivaldybę metu Socialinės apsaugos ir 

darbo ministras Linas Kukuraitis aptarė 

Vilniaus rajone teikiamas socialines paslaugas 

bei padėkojo už darnų ir atvirą Savivaldybės 

ir ministerijos bendradarbiavimą. 

 

Savivaldos tradicijų ir dvasinių vertybių puoselėjimas  

Tradicijų puoselėjimas - viena iš prioritetinių krypčių, skatinančių puoselėti savo kraštą, 

suartinanti rajono gyventojus ir Savivaldos darbuotojus. Esame įsitikinę, kad pačios stipriausios ir 

draugiškiausios yra tos bendruomenės, kurios metų metus sugeba išlaikyti įsisenėjusias tradicijas 

bei šventes.  

 

Puoselėdama bendruomeniškumą spalio 17-ą 

Savivaldybė priėmė Vietos savivaldos dieną 

mininčius kolegas iš Anykščių rajono 

savivaldybės su Savivaldybės meru Kęstučiu 

Tubiu. Atvykusius svečius supažindinome su 

Vilniaus rajonu, pristatėme bei papasakojome 

apie kasmet didėjantį gyventojų skaičių 

rajone, apie čia kuriamą palankią verslo 

aplinką. 

 

Viena labiausiai tiek rajono gyventojų, tiek 

Savivaldybės ilgamečių partnerių laukiama, 

tapusi itin vertinga Vilniaus rajono kultūrinu 

ir visuomeniniu reiškiniu - kasmetinė 

Vilniaus rajono Derliaus šventė, kasmet 

sulaukianti vis didesnio Vilniaus krašto 

gyventojų ir svečių iš kaimyninių miestų bei 

valstybių dėmesio. Pastaruosius dvidešimt 

dvejus metus, paskutinį rugsėjo šeštadienį, 

Pikeliškių dvare vykstantis renginys ne tik 

suburia gausybę dainų ir šokių kolektyvų ir 

profesionalaus meno atstovų, bet ir stiprina 

visų Vilniaus rajono tautų vienybę. Šią dieną 

Vilniaus rajono derliaus šventėje atvykstama 

padėkoti     Aukščiausiajam     už    gamtos  

malones   ir žemdirbiams už surinktą gausų 

derlių bei kartu pasidžiaugti sunkaus 

kasdienio darbo vaisiais. 
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Kiekvienos tautos kultūros savitumas yra 

dvasinio gyvenimo išraiška. Vilniaus rajono 

savivaldybė sugebėjo išsaugoti gilias 

dvasingumo ir krikščioniškumo tradicijas bei 

vertybes, tokiu būdu stiprindama visuomenės 

santarvę ir vienybę. 2017-aisiais Vilniaus 

rajono savivaldybė, siekdama gilinti tikėjimą, 

pilietinį ir patriotinį sąmoningumą, 

suorganizavo jubiliejinį V-ąjį Vilniaus rajono 

piligriminį žygį pėsčiomis iš Turgelių į 

Maišiagalą. Tradicinio Vilniaus rajono 

savivaldybės organizuojamo piligriminio 

žygio ištakos siekia 2013

m., kai vienas iš pagrindinių tikslų buvo 

atiduoti pagarbą Vilniaus krašto patriarchui, 

šviesaus atminimo kunigui prelatui Juzefui 

Obrembskiui ir būti įkvėptiems jo gyvenimo 

pavyzdžio.  

Vilniaus rajonas brangina ir nepamiršta savo 

kraštiečių, ypač daug nusipelniusių savo 

gimtajam kraštui.  Birželio 9 dieną Vroclave 

(Lenkija) kardinolui Henrikui Romanui 

Gulbinovičiui buvo įteiktos Vilniaus rajono 

garbės piliečio regalijos. Kardinolui šis titulas 

suteiktas už krikščioniškų vertybių ir tradicijų 

puoselėjimą. 

 

Tarptautinis bendradarbiavimas 

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybė stiprino partnerystės ryšius ne tik su Vilniaus rajono 

gyventojais ir šalies valstybinių įstaigų atstovais, bet užmezgė naujus ryšius bei puoselėjo 

bendradarbiavimą su ilgamečiais užsienio šalių partneriais. 

 

Dar 2016 metų spalį prasidėjęs glaudus 

Vilniaus rajono savivaldybės ir Izraelio 

ambasados Lietuvoje bendradarbiavimas 2017 

metais taip pat buvo aktyviai tęsiamas. 

Balandžio mėnesį Izraelio ambasada 

Lietuvoje kartu su Vilniaus rajono 

savivaldybe, Aplinkos ministerija bei 

Generaline miškų urėdija Rukainių seniūnijos 

teritorijoje įgyvendino ilgai brandintą idėją – 

kartu su Lietuvos mokyklų bendruomenėmis 

pasodino 3 600 ąžuoliukų giraitę „Izraelita“, 

kuri įprasmino dviejų Lietuvos ir Izraelio 

valstybių ketvirtį amžiaus puoselėjamą bei 

šiemet minimą abiejų šalių diplomatinių 

santykių 25-metį. 

Savivaldybė džiaugėsi, kad 2017 metais tęsė 

dar 2016 metais užsimezgusį bendravimą su 

Japonijos ambasada Lietuvoje.  

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybėje su 

oficialiu vizitu lankėsi ir Baltarusijos 

Respublikos ambasadorius Lietuvoje Jo 

ekscelencija Aleksandr Korol. Susitikimo 

metu svečiams pristatytas Vilniaus rajonas, jo  
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ryškus kultūrinis bei gamtinis paveldas, Savivaldybės veikla, plėtros perspektyvos, glaudžiai 

vykdomas bendradarbiavimas bei sėkmingai įgyvendinami projektai kartu su Ašmenos rajono 

vykdomuoju komitetu bei Voložino rajono deputatų taryba. 

 Medininkuose ir daugiau nei 620 metų totorių tradicijas Lietuvoje puoselėjančioje Vilniaus 

rajono Nemėžio totorių bendruomenėje lapkričio 6 dieną lankėsi Jos Ekscelencija Jungtinių 

Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Anne Hall.  

 Vilniaus rajonui, kaip daugiakultūriam kraštui, labai svarbu palaikyti bei plėtoti 

bendradarbiavimo su užsienio šalimis ryšius. Džiaugiamės, kad kasmet su užsienio partneriais 

vyksta aktyvus Savivaldybės,  seniūnijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas. Vien tik per 2017 

metus Vilniaus rajono švietimo įstaigos bendras iniciatyvas įgyvendino kartu su 50 švietimo ir 

mokslo įstaigų iš Lenkijos, dalyvavo bendruose Erasmus+ projektuose su jaunimu ir vaikais iš 

Turkijos, Ispanijos, Kroatijos, Portugalijos, Italijos, Baltarusijos, Vokietijos, Švedijos, Suomijos, 

Latvijos, Slovakijos, Čekijos. Vilniaus rajono savivaldybė kartu su seniūnijomis turi 47 partnerius iš 

Lietuvos (1),  Lenkijos (41), Baltarusijos (2), Vokietijos (2) ir Ukrainos. Savivaldybė džiaugiasi 

2017 metais sulaukusi tiek daug gražių iniciatyvų iš ilgamečių partnerių iš Lenkijos Respublikos. 

 

Vilniaus rajone savo šeimas kuria įvairių tautybių 

žmonės, todėl džiaugiamės galėdami arčiau pažinti 

savo gyventojų kultūrą bei kartu padėti ją puoselėti. 

Liepos mėnesio pradžioje Nemėžio totorių 

bendruomenės pirmininkas į Savivaldybę atvyko kartu 

su Tatarstano Respublikos (Rusija) Almetjevsko 

miesto (Альмeтьевск) valdžios ir pramonės atstovais 

viešėjusiais Vilniuje vykusioje Europos Sąjungos šalių 

totorių šventėje „Sabantuj Vilnius 2017“. 

 

Glaudžiai bendradarbiaudama su užsienio šalių 

partneriais Savivaldybė sėkmingai įgyvendina ES 

projektus. Siekdama aptarti bendrų projektų galimybes 

su Savivaldybės administracijos atstovai susitiko su 

delegacija iš Lenkijos, Arys (Orzysz) miesto. 

 

Vilniaus rajono savivaldybė 2017 metais stiprindama 

verslo bendradarbiavimą sulaukė delegacijos vizito iš 

Ukrainos bei investuotojų iš Europos ir JAV. 

Atvykusių delegacijų atstovai domėjosi verslo 

galimybėmis Vilniaus rajone. Šiuo metu rengiami 

dokumentai vieninteliam tiek Lietuvoje, tiek Rytų 

Europos šalyse sveikatingumo ir viešbučio paslaugas 

teiksiančiam Nemenčinės apylinkėse, nuostabios 

gamtos apsuptyje ant Neries upės kranto. 

 

Verslumo skatinimas yra vienos iš prioritetinių 

Vilniaus rajono veiklos krypčių. Savivaldybė noriai 

dalyvauja visose gyventojų užimtumo ir socialinės – 

ekonominės veiklos vystymo iniciatyvose. 2017 

metais gruodžio 14-ą dieną iškilmingame Vilniaus 

prekybos, pramonės ir amatų rūmų (Vilniaus PPAR) 

organizuotame kasmetiniame renginyje už ryškiausius 

ir geriausius 2017 metais pasiektus rezultatus Vilniaus 

rajono savivaldybės merė gavo Rūmų padėkos ženklą.   
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2. SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 

 

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsakingai ir nuosekliai dirbo viso rajono 

gyventojų labui, stengėsi išspręsti visus klausimus kuo efektyviau ir konstruktyviau, gerino veiklos 

organizavimą, produktyvumą ir sprendimų 

įgyvendinimo koordinavimą.  

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybės taryboje 

įvyko nemažai pokyčių. Sausio 27 dieną vietoj 

Tarybos nario Ivano Filipovičiaus Tarybos mandatą 

gavo Albert Gaidamovič. Vasario 7-ąją Vilniaus 

rajono savivaldybės taryba neeiliniame posėdyje 

patvirtino naują mero pavaduotoją Teresą Demeško. 

Balandžio 27 dieną vietoj Tarybos nario Stanislovo 

Giedraičio Tarybos narių gretas papildė Tarybos narys 

Robert Duchnevič, o birželio 30 dieną vietoj Tarybos 

narės Elžbietos Sadaiskos  pareigas pradėjo eiti nauja 

Tarybos narė Edita Klimaševskaja.  

2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės 

taryba tęsė darbą įprasta tvarka pagal mero teikiamas 

darbotvarkes. Įgyvendinant savivaldos funkcijas, 

įvyko 13 Tarybos posėdžių. 45 proc. Tarybos narių 

nepraleido nė vieno Tarybos posėdžio, o 16 proc. 

praleido 3 ir daugiau. Tarybos posėdžių metu priimti 

488 sprendimai. Didžiąją dalį Tarybos sprendimų 

projektų sudarė sprendimai dėl projektų rengimo ES 

struktūrinių fondų paramai gauti, Savivaldybės turto 

valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, biudžeto 

valdymo, sveikatos, švietimo, socialinių įstaigų darbo 

organizavimo, teritorijų planavimo klausimais. 

 
 Tarybos sudėties paskirstymas pagal partijas 

 

Marija Rekst  - Vilniaus rajono savivaldybės merė 

Robert Komarovski – Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas 

*Teresa Demeško - Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja 

 

 
 

 

Stanislav Adamaitis  

Tadeuš Andžejevski 

Irena Karpavičienė 

Miroslava Klim 

Vladislav Kondratovič 

Elvyra Lepilova 

Zigmund Marcynkevič 

Tatjana Markova 

Ana Miliuškevič 

Renata Sobieska 

Aleksandr Stankevič 

Anton Feliks Stankevič 

Ilona Makovska 

Leonard Tomaševič 

Michal Treščinski 

Stanislav Zajankovski 

Zigmont Ždanovič 

*Edita Klimaševskaja 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Vaidas Augūnas 

Petras Jurgilas 

Gintaras Karosas 

Jonas Vasiliauskas 

Artūras Želnys 

 

 

 

Algis Šatas 

Janina Lebrikienė 

*Robert Duchnevič 

 

 

 

Kristyna Bortko 

*Albert Gaidamovič 

 

 

 

*  2017 m. pasikeitę Tarybos nariai/mero pavaduotojai 
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Kad priimami sprendimai būtų objektyviai išnagrinėti ir nepažeistų šalių interesų, Tarybos 

posėdžiuose aktyviai dalyvavo ir diskutavo vietinių bendruomenių ir įmonių atstovai. Tarybos 

posėdžiai yra vieši, visi norintys gali juose dalyvauti arba stebėti gyvas transliacijas iš posėdžių. 

Prieš kiekvieną Tarybos posėdį sprendimų projektai paskelbiami Vilniaus rajono tinklalapyje: 

kiekvienas rajono gyventojas gali susipažinti su teikiamais projektais. Visi sprendimų projektai taip 

pat svarstomi Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose, kuriuose Tarybos nariai  teikė siūlymus 

ir rekomendacijas projektų rengėjams. 

Pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą sudaryti 6 komitetai. 2017 

m. įvyko 64 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; 

 Sveikatos ir socialinių reikalų – 12; 

 Kontrolės – 4. 
Tarybos komitetai 

Komitetas Pirmininkas 

1. Ekonomikos ir finansų komitetas Michal Treščinski 

2. Kaimo, vietinio ūkio ir teritorijos planavimo 

komitetas 

Stanislav Adamaitis 

3. Kontrolės komitetas  Artūras Želnys 

4. Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas Ana Miliuškevič 

5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komitetas Tatjana Markova 

6. Teisėtvarkos ir savivaldos plėtros komitetas Anton Feliks Stankevič 
 1 lentelė  

 

Savivaldybėje veikia 11 komisijų: Administracinių nusižengimų, Privatizavimo, Valstybės 

tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo, Teritorijų planavimo, Antikorupcijos, Narkotikų kontrolės, 

Peticijų, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo, Neveiksnių asmenų būklės prižiūrėjimo, 

Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų akreditavimo, Etikos, Garbės piliečio 

vardo suteikimo, Strateginio planavimo komisija. 

2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susitikinėjo ir bendravo su gyventojais, 

atstovavo rajonui Lietuvoje ir užsienyje. Delegacijos ir komandiruočių metu aptarti tolesni 

bendradarbiavimo planai bei pasidalyta savivaldos patirtimi. 

  

Svarbūs Savivaldybės tarybos sprendimai, priimti 2017 metais: 

   Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – krikščioniškų šeimų frakcija pateikė Tarybai projektą, 

kuriame Savivaldybė biudžeto sąskaita, siekdama mažinti mokestinę naštą dėl keliskart 

išaugusio žemės mokesčio, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Vilniaus rajono 

gyventojams (išskyrus sodininkų ir kitų bendrijų sklypų savininkus) 2018 m. taikys žemės 

mokesčio lengvatą. Fiziniams asmenims 50 proc. bus sumažinta apskaičiuota mokesčio suma 

už kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos) žemės sklypus, esančius 

Vilniaus rajono savivaldybėje. 

   2018 metams patvirtintas 0,8 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas ir 3 proc. tarifas 

apleistiems arba neprižiūrimiems, nenaudojamiems veikloje pastatams ir statiniams. Tarifo 

padidinimas iki 3 proc. už apleistus žemės plotus ir nenaudojamus pastatus skatina savininkus 

racionaliau naudoti turimą turtą.  

   Savivaldybė kryptingai tobulina rajono švietimo sistemą ir sėkmingai vykdo mokyklų tinklo 

pertvarką. 2017 metais Tarybos sprendimu buvo pritarta paskutinių 3 Vilniaus rajono 

vidurinių mokyklų: Zujūnų, Valčiūnų ir Medininkų, pertvarkai, pakeičiant tipą iš vidurinės į 

gimnaziją. 

   Siekdama užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų plėtrą 2017 metais Taryba patvirtino 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos dalies „U“ žemės naudojimo funkcines zonas 
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Avižienių, Juodšilių, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos ir Zujūnų seniūnijose susisiekimo 

komunikacijų schemas. Nuo šiol rengiant, išduodant, derinant ir tvirtinant dokumentus, 

susijusius su teritorijų planavimu ir statyba  vadovaujamasi schemos sprendiniais, kurie 

sudaro galimybę optimaliai, efektyviai, racionaliai organizuoti urbanizuotų teritorijų 

susisiekimą. 

   Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Savivaldybės strategines veiklas artimiausiam 

3 metų laikotarpiui. Numatytos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane priemonės 

orientuotos į svarbias visuomenei dimensijas: socialinę gerovę, sveikatos priežiūros paslaugų 

gerinimą, teritorijų ir infrastruktūros plėtrą, ekonominį konkurencingumą, saugios ir švarios 

aplinkos kūrimą, kultūros paveldo puoselėjimą, sportinį ir turistinį vystymąsi. Strateginis 

veiklos planas – neatskiriama tvaraus rajono vystymosi koncepcijos dalis. Juo vadovaujantis 

sudaromas Savivaldybės biudžetas, organizuojama veikla ir įgyvendinami numatyti tikslai, 

uždaviniai ir priemonės. 

   Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės Seniūnijų 

bendruomenėms remti lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą,  kuris reglamentuoja 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje registruotų bendruomenių finansavimo iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų tvarką ir sąlygas. Remdamasi patvirtintu tvarkos aprašu, 

Savivaldybė teikia paramą Vilniaus rajono bendruomenėms, vykdančioms investicinius 

projektus. Kadangi bendruomenės ne visada finansiškai pajėgios padengti nuosavam įnašui 

reikalingas lėšas, tai vertinga pagalba, įgyvendinant visuomenei naudingus projektus ir 

skatinant aktyvumą bei projektinę veiklą Vilniaus rajone.  

   Vilniaus rajono savivaldybė, rūpindamasi gyventojų sveikata bei gyvenamąja aplinka 

patvirtino naujas Triukšmo prevencijos Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose bei 

Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklių redakcijas. Vilniaus rajono 

savivaldybės viešosiose vietose taisykles, kurios detaliau nustatė triukšmo prevencijos viešose 

vietose teisinius pagrindus, tai leidžia apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo 

triukšmo poveikio bei tuo pačiu užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę. Atnaujintos buvo ir 

Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisyklės, nustatančios tvarkymo ir švaros 

reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims visoje Vilniaus rajono savivaldybės 

teritorijoje. Taisyklių tikslas – užtikrinti, kad Vilniaus rajono teritorijos būtų valomos ir 

tvarkomos užtikrinant sveikas, saugias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir 

aplinkos sanitarinę būklę. 

   Vilniaus rajono savivaldybė, atsižvelgdama į tai, kad Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių 

centras planuoja įrengti Grupinius gyvenimo namus vaikams ir jaunimui su negalia, priėme 

sprendimą pritarti žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus 

g. 13, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimui. Šio sprendimo dėka neįgaliems vaikams 

bus sudarytos sąlygos gauti dienos užimtumo, ugdymo ir kitas reikalingas paslaugas 

bendruomenėje. 

   Lietinga vasara ir dar drėgnesnis ruduo Vilniaus rajono ūkininkams atnešė nemenkų 

finansinių nuostolių. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama sumažinti 2017 m. 

meteorologinių reiškinių padarytus nuostolius Vilniaus rajono ūkininkams, Tarybos posėdyje 

vienbalsiai priėmė sprendimą atleisti Vilniaus rajono ūkininkus, 2017 m. deklaravusius žemės 

ūkio pasėlius, nuo 2017 m. žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties žemės sklypus, esančius 

Vilniaus rajono teritorijoje. Šiuo sprendimu Vilniaus rajono savivaldybė prisidėjo prie 

valstybinės paramoms žemdirbiams ir ūkininkams, kuriems šie metai buvo labai sudėtingi ir 

nepalankūs.  

   Vilniaus rajono savivaldybės taryba  patvirtino Daugiabučių namų bendrojo naudojimo 

objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo 

pakeitimus. Savivaldybė didins finansavimą modernizuojant šildymo sistemas.  Dabar 

savivaldybė skirs 50 proc. paramos ne tik avarinės būklės objektų remontui, bet ir 

daugiabučio namo šildymo sistemai modernizuoti. Kitiems objektams siūlomas 30 proc. 

finansavimas. Taip pat savivaldybė prisidės prie daugiabučių namų renovacijos, skirdama 
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papildomai 10 proc. paramą šildymo sistemai modernizuoti, kai daugiabutis namas dalyvauja 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) programoje.  

  2017 m. liepos 28 d. buvo priimti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl AB 

„Vilniaus paukštynas“ Dusinėnų ir Kalviškių aikštelėse esančiose ir naujai statomose 

paukštidėse planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Ginant rajono gyventojų viešuosius 

interesus, Tarybos posėdžio metu nepritarta paukštynų programoms ir ūkinės veiklos 

galimybėms, kadangi tam prieštaravo aplinkui gyvenantys žmonės. Gauti gyventojų skundai 

bei nepasitenkinimai planuojama ūkine veikla persiųsti Aplinkos apsaugos agentūrai. Vyksta 

teisminiai ginčai. Vilniaus rajono taryba kategoriškai nepritaria tokiems veiklos realizavimo 

būdams, kurie neišsprendžia klausimo iš esmės. Siekdama padėti apginti teisėtus lūkesčius į 

švarią ir sveikatai nekenksmingą aplinką 2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 

priėmė sprendimą „Dėl visų gyvulininkystės šakų plėtros galimybių Vilniaus rajone laikino 

sustabdymo ir gyvulininkystės plėtros studijos rengimo ir strateginio pasekmių aplinkai 

vertinimo“. Šiuo metu vyksta dar šios studijos rengimas, pagal kurią galima bus vertinti 

panašaus pobūdžio ūkinių veiklų atsiradimo galimybes Vilniaus rajono teritorijoje.   

  Dar nuo 2016 metų tęsiasi procesas dėl UAB „Smokvilos“ kiaulių komplekso, esančio 

Čekiškių k., Riešės seniūnijoje, poveikio aplinkai vertinimo. Gyventojai, sunerimę dėl 

ketinimų Vilniaus rajono gyvenamojoje vietovėje, Čekiškių kaime, statyti daugiatūkstantinį 

apie 25,0 tūkst. per metus (apie 7,0 tūkst. vienu metu) penimų kiaulių auginimo kompleksą, 

kreipėsi pagalbos į Vilniaus rajono tarybą teigdami, kad šio projekto įgyvendinimas 

nepataisomai pablogins jų gyvenimo kokybę. Kiaulių komplekse planuojama veikla 

neužtikrina neigiamo poveikio žmonėms ir aplinkai išvengimo, nes kompleksas bus vos už 

70 metrų nuo gyvenamosios zonos. Liepos mėnesį, Tarybos posėdžio metu, po ilgų 

diskusijų ir Čekiškių kaimo gyventojų pasisakymų kreiptasi į poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitos dokumento rengėją dėl ataskaitos patikslinimo. Savivaldybė pagal kompetenciją 

išnagrinėjusi iš naujo pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, rengėjui pateikė 

pastabas, į kurias iki šiol nėra atsižvelgta. 
  Mero iniciatyva ir mero potvarkiu buvo pavesta administracijai parengti aprašą, jame 

numatant mechanizmą, kaip bus išaiškinamos nelegalios statybos ar statybos, kurias vykdant 

nesilaikoma normatyvinių statybos techninių dokumentų ir teisės aktų Vilniaus rajone, tokiu 

būdu užkirsti kelią nelegalioms statyboms ir teikti informaciją merui apie išaiškintas 

nelegalias statybas ar statybas, kuriose pažeisti statybų norminiai aktai, ir apie visus 

nustatytus nelegalių statybų atvejus informuoti Vilniaus rajono bendruomenę. Aprašas 

patvirtintas administracijos direktoriaus įsakymu ir įsigaliojo gruodžio 13 d. 
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3. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLA 

3.1. DEMOGRAFINĖ RAIDA 

 

Gyventojų skaičiaus mažėjimas Lietuvoje 

kelia nerimą daugeliui ir jau tapo įprasta 

viešos diskusijos apie emigraciją, mažėjantį 

gimstamumą, didėjančios senyvo amžiaus 

gyventojų dalies ir su tuo susijusį didelį 

mirtingumą tema. 

VĮ Registrų centro duomenimis, gyventojų 

skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje 

nemažėja. Pastarąjį dešimtmetį gyventojų 

skaičius Vilniaus rajone dėl vidinės šalies 

migracijos auga. Vilniaus rajone - mažesni 

mokesčiai, pigesni žemės sklypai, daugiau 

erdvės, gaivesnis oras, graži gamta, o visa tai 

ir vilioja kurtis mūsų rajone. 

 

2017 - ais metais savo gyvenamąją vietą 

Vilniaus rajone deklaravo 604 nauji 

gyventojai.  Nuo 2018 m. sausio mėn. 

pradžios VĮ Registrų centro duomenimis 

Vilniaus rajone gyvena 102268 gyventojai (1 

pav.) ir tai yra 254 naujais gyventojais 

daugiau nei 2017 m. 

 

Gyventojų skaičiaus dinamika Vilniaus rajone 2014-2018 metais 

 
1 pav. VĮ Registrų centro duomenys 

 

2017 m. Vilniaus rajono naujakuriai dažniausiai rinkosi Šiaurės ir Šiaurės vakarinę 

Vilniaus rajono dalį: Avižienių, Riešės, Zujūnų, Sudervės ir Dūkštų seniūnijas. Gyventojų skaičius 

taip pat didėjo Mickūnų ir Rudaminos seniūnijose. 2017 m. didžiausia gyventojų augimo tendencija 

Vilniaus rajone buvo Avižienių seniūnijoje (9 734 gyv.), kuri 2017 m. pagal gyventojų skaičių tapo 

didžiausia rajono seniūnija ir aplenkė ilgai didžiausia buvusią Nemėžio seniūniją (9325 gyv.).  

Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi ir augančiu mažųjų gyventojų skaičiumi.  

Savivaldybėje 2017 m.  įregistruota beveik 5 proc. daugiau gimimo įrašų nei 2016 m. Įdomus 

faktas, kad per pastaruosius metus gimė dvigubai daugiau (17 porų) dvynukų nei 2016 m.   

Remiantis seniūnijų pateiktais duomenimis, rajone gyvena 17867 pensinio amžiaus 

asmenys, tai sudaro 17,5 proc. bendro rajono gyventojų skaičiaus. Palyginus su 2016 m., šis rodiklis 

sumažėjo net 0,6 proc. Neįgalūs rajono gyventojai sudaro 5,6 proc. bendro rajono gyventojų 

skaičiaus. Pensinio amžiaus asmenys ir suaugę neįgalieji sudaro 22,7 proc. visų rajono gyventojų.  

Pagal paskutinius 2016 m. statistinius duomenis, iš Vilniaus rajono išvyko ir emigravo mažiau 

gyventojų nei 2015 m., tačiau rekordines aukštumas pasiekė atvykusiųjų bei imigrantų skaičius (2 

pav.) 
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Vilniaus rajono savivaldybė – Lietuvoje viena iš 

nedaugelio, galinti didžiuotis gyventojų skaičiaus 

augimu.  
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Išvykusiųjų ir emigrantų/atvykusiųjų ir imigrantų  skaičiaus dinamika Vilniaus rajone 2013-2016 metais 

 
2  pav. Statistikos departamento duomenys 

 

 Vilniaus rajone per 2017 m. sumažėjo bedarbių skaičius – 2018 m. sausio 1 d. registruota 

8,7 proc. bedarbių (šalies vidurkis 8,7 proc.), t. y. 0,6 procento punkto mažiau, palyginti su 

praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Vilniaus rajone pastaraisiais metais bedarbių skaičius mažėja, 

nors 2018 m. pradžioje šalyje ir Vilniaus apskrityje bedarbių skaičius didėjo (2 lentelė). 
 

Bedarbių procento  darbingo amžiaus gyventojų pokytis 

 
2014-01-01 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 2018-01-01 

Šalies vidurkis 11,5 9,6 9,4 8,5 8,7 

Vilniaus apskrities 

vidurkis 

9,1 7,6 7,4 7,2 7,6 

Vilniaus m. sav. 7,8 6,5 6,3 6,2 6,9 

Vilniaus r. sav. 12,5 10,7 10,1 9,3 8,7 

2 lentelė. Lietuvos darbo biržos duomenys 

 

Viena iš didžiausių problemų, su kuria susiduria darbdaviai, yra kvalifikuotos darbo jėgos 

emigracija, o svarbiausia priežastis, trukdanti bedarbiams konkuruoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje – 

žema kvalifikacija ir patirties stoka. Daugumą darbo ieškančiųjų sudaro neturintys profesinio 

pasirengimo asmenys ir ilgalaikiai bedarbiai. 

Vilniaus rajono savivaldybė noriai dalyvauja visose iniciatyvose ir deda visas pastangas 

didinant gyventojų užimtumą ir vystant socialinę ekonominę veiklą. Vykdydama socialinės 

politikos užduotis didinti žmonių užimtumo gebėjimus ir galimybes greičiau integruotis į darbo 

rinką, Savivaldybė kartu su Teritorine darbo birža dalyvavo viešųjų darbų programoje. 2017 m. 

Savivaldybės Viešųjų darbų programai finansuoti iš valstybės biudžeto skirta 131,4 tūkst. Eur bei 

buvo įdarbinti 226 asmenys.  

Bendradarbiaujant su Teritorine darbo birža buvo įgyvendintas Vietinių užimtumo iniciatyvų 

projektas, kuris tiesiogiai prisidėjo prie nedarbo lygio Vilniaus rajone mažinimo. 2017 m. Vietinės 

užimtumo iniciatyvos  projektu buvo sukurta ir išlaikyta 41 darbo vieta, o  tai dvigubai daugiau nei 

2016 m. 

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 iš Darbo biržos. 
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3.2. BIUDŽETO FORMAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS 

 

2017 metams Vilniaus rajono savivaldybės 

taryba patvirtino 67 671 000 Eur pajamų 

biudžetą. Valstybės dotacijos sudarė 21 661 

500 Eur, iš jų: valstybės (perduotoms 

savivaldybėms) funkcijoms atlikti buvo skirta 

3 610 500 Eur, mokinio krepšeliui finansuoti 

– 17 823 500 Eur, neformaliajam švietimui 

finansuoti – 190 500 Eur, bendrosios 

dotacijos kompensacija – 37 000 Eur. 

Europos Sąjungos paramos lėšos 

neformaliajam švietimui sudarė 37 600 Eur. 

Prognozuojamos pajamos sudarė 42 327 000 

Eur, vietinės rinkliavos – 2 512 000 Eur, 

aplinkos apsaugos specialiosios programos 

pajamos – 130 000 Eur, biudžetinių įstaigų 

pajamos – 937 900 Eur ir materialiojo turto 

realizavimo pajamos - 65 000 Eur.  

Metų pradžioje 2017 m. biudžeto lėšų likutis 

sudarė 8 782 300 Eur, jis buvo skirtas 

biudžeto stygiui dengti. Patvirtintas 

asignavimų planas išlaidoms sudarė 

76 453 300 Eur. Per metus biudžeto planas 

padidintas dėl skirtų dotacijų: valstybės 

investicijų programoje kapitalo investicijoms 

finansuoti – 1 815 600 Eur, mokinio 

krepšeliui finansuoti – 39 400 Eur, pedagogų 

darbo užmokesčiui padidinti – 455 500 Eur, 

vietiniams keliams taisyti ir rekonstruoti – 

3 411 100 Eur, lėšos neformaliajam švietimui 

– 29 400 Eur, valstybinėms (valstybės 

perduotoms savivaldybėms) funkcijoms 

vykdyti – 31 200 Eur, darbo užmokesčiui 

didinti – 310 600 Eur, pedagogų skaičiui  

optimizuoti – 45 600 Eur, ES lėšos – 23 000 

Eur. Už įvykdytus investicinius projektus 

gautos kompensuojamos lėšos iš agentūrų 

sudarė 58 300 Eur ir 13 700 Eur padidinti 

asignavimai iš biudžetinių įstaigų pajamų. 

Patikslintas biudžeto planas su likučiu sudarė 

82 686 900 Eur. 2017 metais Savivaldybė 

gavo 3 906 000 Eur viršplaninių pajamų, 

grąžino į valstybės iždą 136 200 Eur 

nepanaudotų tikslinių dotacijų (planas – 

82  686 900 Eur, įvykdymas – 86  456 700 

Eur).  

Vilniaus rajono savivaldybės pajamos po 

krizės pradėjo didėti nuo 2012 metų. 

Didžiausias metinis pajamų padidėjimas 

(daugiau nei 9,0 mln. Eur) buvo nuo 2013 iki 

2014 metų. 2012 - 2017 metų pajamų augimą 

matome iš pateiktos kreivės (3 pav.).  

Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame 

tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas“ 2017 

metais Vilniaus rajono savivaldybei biudžeto 

vertinime atiteko šešta vieta tarp mažųjų 

savivaldybių (žiūr. 4 pav.). Be kitų rodiklių 

buvo įvertinta savivaldybės skola, 

savivaldybės valdymo išlaidos bei kiti 

rodikliai . 

 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamos 

      2012 - 2016 metais (eurais) 

 
                                      3  pav . VRSA duomenys                           
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Vilniaus rajono savivaldybės pajamos nuolat didėja. 

4  pav. Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenys 
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Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2015-2017 metais (eurais) 

Pajamų pavadinimas 2015 m. 2016 m. 2017 m. 

GPM 35 797 900 38 473 400 40 936 600 

Turto mokesčiai  2 699 000 3 418 200 4 077 700 

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

Dotacijos 25 008 600 25 958 100 27 704 300 

Kitos pajamos 1 304 100 1 735 600 1 653 100 

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo  

pajamos 

242 000 150 400 115 700 

Iš viso pajamų: 67 429 600 72 276 900 77 674 400 

iš jų savarankiškoms funkcijoms: 42 421 000 46 318 800 49 970 100 

Skolintos lėšos 4 228 200 639 500  - 

Metų pradžios likutis 7 072 600 10 002 200  8 782 300 

Iš viso: 78 730 400 82 918 600 86 456 700 

3 lentelė 
 

 Kaip matome iš 3 lentelės, didžiausia pajamų dalis surenkama iš gyventojų pajamų 

mokesčio. Visų mokesčių surinkimas kasmet didėja, išskyrus ilgalaikio materialiojo turto 

realizavimo pajamas, kurios biudžete sudaro labai nežymią dalį. 2017 metais, lyginant su 2015 m., 

surinkta 10 244 800 Eur daugiau, o palyginus su 2016 m., 5 397 500 Eur daugiau. 

Išlaidų įvykdymas kartu su paskolų grąžinimu ( 2 832 200 Eur) sudarė 76 886 100 Eur arba 

93,0 proc. Didžiausia biudžeto asignavimų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 49,0 proc., 

būstui ir komunaliniam ūkiui – 10,9 proc., socialinei apsaugai -10,7 proc., valdymui - 9,0 proc., 

ekonomikai – 7,6 proc., aplinkos apsaugai – 6,0 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 4,7 proc., 

kitoms reikmėms – 2,1 proc.  

Šiais metais, kaip ir ankstesniais, Savivaldybė sugebėjo anksčiau, nei numatyta, sumažinti 

finansinius įsiskolinimus  nuo 5 147 600 Eur iki 2 315 400 Eur, grąžino bankui 2 832 200 Eur. 

Pradelstų įsiskolinimų prekėms ir paslaugoms Savivaldybė neturi.  

 

3.3. INVESTICINIŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Per pastarąjį dešimtmetį Vilniaus rajone įvyko daug 

realių teigiamų pokyčių: 

 

 pastatyti 7 nauji darželiai bei jų priestatai; 

 pastatytos 6 naujos mokyklos ar jų skyriai; 

 pastatytos 2 ligoninės;  

 pastatytos 5 socialinių paslaugų įstaigos; 

 pastatyti 14 bendruomenių ir daugiafunkcinių 

centrų;  

 pastatyta 15 sporto aikštynų;  

 iš 18 ikimokyklinio ugdymo įstaigų jau 

renovuota 78 proc. įstaigų;  

 iš 45 bendrojo ugdymo mokyklų jau renovuota 

ar baigiama renovuoti 72 proc. mokyklų; 

 renovuojamos sveikatos ir socialinių paslaugų 

įstaigos.   

 

 
 

Šiuo metu yra įgyvendinama per 50 projektų (su 

ES parama), kurių vertė siekia 33,4 mln. eurų. 

Tikėtina, kad didelės dalies projektų rezultatais 

gyventojai galės džiaugtis 2018 - 2019 metais. 
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2017 metais Vilniaus rajono savivaldybė toliau  įgyvendino pradėtus projektus, kurių bendra 

vertė per 33,4 mln. eurų. Bendras panaudotų lėšų dydis 2017 metais viršijo 2 mln. eurų. 

Finansavimas pripažintas dvylikai projektų, kurių vertė per  5,7 mln. eurų. Daugelio projektų rangos 

darbų pradžia suplanuota 2018 metais. Informacija apie visas Vilniaus rajono investicijas 

pateikiama interaktyviame Vilniaus rajono investicijų žemėlapyje www.maps.vrsa.lt  

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR SPORTO AIKŠTYNŲ PROJEKTAI 

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti geras sąlygas ir galimybes mėgstantiems 

sportuoti, bei skatindama sveiką gyvensenos būdą, investuoja į naujus sporto objektus. 

 

Rugsėjo mėn. iškilmingai atidaryta Vilniaus rajono 

sporto mokyklos biatlono šaudykla, kuri yra skirta 

biatlono sportui populiarinti, ja galės naudotis šio 

sporto profesionalai, taip pat ir tie asmenys, kurie turi 

nuosavus 22-LR kalibro ginklus ir leidimus jais 

naudotis. Bendra šio projekto vertė sudaro 340 000 

eurų. Projektą finansavo Vilniaus rajono savivaldybė. 

Šalia dviejų Nemenčinės Konstanto Parčevskio ir 

Nemenčinės Gedimino gimnazijų atidarytas 

rekonstruotas sporto aikštynas. Rekonstravus 

aikštyną sutvarkyta futbolo aikštė, tinklinio ir 

krepšinio aikštelės, lengvosios atletikos sektoriai, 

bėgimo takai, pėsčiųjų takai, žiūrovų tribūnos, 

aptvėrimas, apšvietimas, privažiavimai, inžineriniai 

tinklai bei kiti elementai. Bendra projekto vertė siekia 

840 000 eurų. Projektas finansuojamas Vilniaus rajono 

savivaldybės, valstybės biudžeto ir ES fondų lėšomis. 

2017 metais buvo patvirtintas dar penkių sporto 

objektų finansavimas - Marijampolio, Mickūnų, 

Medininkų, Paberžės ir Pakenės (Kalvelių sen.) 

sporto aikštynai, kurie bus skirti bendruomenės, 

mokyklų, sportuojančių asmenų poreikiams. Taipogi 

pradėti Lavoriškių sporto aikštyno rangos darbai. 

Šiuos sporto aikštynus planuojama baigti rekonstruoti 

2019 metais. Bendra projektų vertė – 821 000 eurų. 

Modernizuodama visuomeninius pastatus, 

Savivaldybė ne tik sudaro geresnes sąlygas veikti 

įvairioms įstaigoms, mokykloms, darželiams, bet tuo 

pačiu taupo lėšas, kurias skiria šiems pastatams šildyti. 
2017 metais renovuotos švietimo įstaigos: Skaidiškių 

mokykla-darželis ir Marijampolio Meilės 

Lukšienės gimnazija. Projektai finansuojami iš 

Savivaldybės biudžeto ir valstybės lėšų pagal Švietimo 

įstaigų modernizavimo programą. Projektų vertė per 

800 000 eurų.  

Be išorės šiltinimo projektų, Savivaldybė modernizuoja vidaus patalpas, taip pat įsigyja 

įstaigų veiklai reikalingos įrangos ir baldų. Tai leidžia sukurti modernesnę, aukštesnės kokybės 

pridėtinę vertę, kuriančią mokymosi aplinką. Infrastruktūriniai sprendimai tikėtina turės teigiamos 

įtakos tiek mokiniams, tiek dirbančiam personalui, kadangi edukacinių erdvių modernizavimas ir 

modernių kūrybiškų erdvių įrengimas ne tik skatins mokinių kūrybiškumą bei pagerins teikiamų 

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


 

 

16 VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO IR ADMINISTRACIJOS 2017 METŲ  VEIKLOS ATASKAITA 

ugdymo paslaugų kokybę, tačiau atnaujinta infrastruktūra sudarys patrauklesnes ir kokybiškesnes 

darbo sąlygas. 2017 metais buvo patvirtintas keturių tokių projektų finansavimas. Edukacinių 

erdvių modernizavimas numatomas Marijampolio Meilės Lukšienės, Rukainių, Nemėžio šv. 

Rapolo Kalinausko, Mickūnų gimnazijose. Bendra vertė – per 5 mln. eurų. Projektai bus 

vykdomi 2018-2019 metais. 

 

KULTŪROS PROJEKTAI 

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

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

palaikančius, vystančius  kultūros veiklą objektus.  

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija 

2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpiu 

paramos lėšomis rekonstravo Maišiagalos 

Houvalto rūmus, pritaikė juos kultūros, 

tradicinių amatų bei bendruomenės 

poreikiams. Siekiant kompleksiškai atnaujinti 

Houvalto dvaro infrastuktūrą, yra numatyta 

vykdyti ES paramos lėšomis finansuojamą 

konkurso būdu atrinktą projektą „Tradicinių 

amatų centro Houvalto dvare Maišiagaloje 

viešosios erdvės sutvarkymas“. Projekto 

tikslas - sutvarkyti Houvalto dvaro teritoriją, 

t.y. įrengti suoliukus, šiukšliadėžes, sutvarkyti 

reljefą ir priėjimus prie dvaro pastato, atlikti 

apželdinimo darbus.  Sutvarkius dvaro 

teritoriją, čia planuojama rengti tradicinių 

amatų muges bei pristatymus, kultūrinius 

renginius. Dvaro teritorija bus tvarkoma 

2018-2019 m. Vertė -  222 000 eurų. 

 

 Europos Sąjungos paramos lėšomis 2014-2020 m. planuojama sutvarkyti tokius objektus, 

kaip Glitiškių, Mozūriškių dvarai, taip pat rekonstruoti ir pritaikyti kultūros veiklai seną 

bendrabutį Rudaminoje, įkurti jame Meno inkubatorių (vertė – 2,5 mln. Eur), kuriame veiktų 

meno mokykla bei Vilniaus rajono centrinė biblioteka.  Savičiūnuose (Rukainių sen.) šiais metais 

bus renovuotas senas pastatas ir  pritaikytas bendruomenės poreikiams. Visų paminėtų kultūros 

objektų techninė dokumentacija parengta 2017 metais (ar šiuo metu baigiama rengti), tai sukuria 

prielaidas 2018 metais pradėti rangos darbus.         

 

VIEŠŲJŲ ERDVIŲ SUTVARKYMO PROJEKTAI 

Vilniaus rajono savivaldybė siekia pagerinti aktyvaus poilsio, laisvalaikio ir susisiekimo 

infrastruktūrą gyvenvietėse, didinti vietos gyventojų aktyvumą, pritraukti juos į sutvarkytas 

viešąsias erdves ir padidinti infrastruktūros prieinamumą automobiliais, dviračiais ir pėsčiomis. 

Tikimasi, kad viešųjų erdvių sutvarkymo projektų rezultatai pagerins gyvenimo kokybę. 

Viešųjų erdvių (Tūkstantmečio parkas Marijampolio k., Marijampolio sen., poilsio zona 

Mažųjų ir Didžiųjų Lygainių kaimuose, Pagirių sen., viešoji erdvė Lavoriškių k, Lavoriškių 

sen.), kuriose gyventojai galėtų leisti savo laisvalaikį, techniniai projektai buvo parengti 2017 

metais, buvo pateiktos paraiškos gauti finansavimą. Šių pastangų dėka projektų įgyvendinimą 

planuojama baigti 2018 metais. Projektų vertė per 400 000 eurų. 

Siekdama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę, Vilniaus rajono savivaldybė įgyvendina  

Nemenčinės miesto, Juodšilių bei Maišiagalos gyvenviečių  kompleksiško sutvarkymo 

projektus, kurių metu bus sutvarkyti šiose vietovėse esantys sporto aikštynai, Nemenčinės miesto 

aikštė, turgavietė, Maišiagalos turgavietė ir skveras, įrengti pėsčiųjų-dviračių takai. Bendra šių 
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projektų vertė – per 3,5 mln. Eur. Viena dalis iš šių projektų yra jau įgyvendinta – 2017 metais 

atidarytas jau minėtas naujai rekonstruotas sporto aikštynas Nemenčinėje, kitų - buvo rengiama 

techninė dokumentacija. 2018 metais planuojama pradėti kitų projektų rangos darbus. 

 

GATVIŲ APŠVIETIMO PROJEKTAI 

Tikimės, kad naujai apšviestomis gatvėmis 2018 metais džiaugsis Čekoniškių k., Zujūnų 

sen., Didžiųjų Kabiškių k., Nemenčinės sen., Mykoliškių k., Rukainių sen., Karklėnų k., 

Šatrininkų sen. gyventojai. Kadangi 2017 m. parengti (ar baigiami rengti) techniniai projektai, 

2018 m. bus galima vykdyti rangos darbus. Projektų vertė – 290 000 eurų. 

 

SOCIALINĖS SFEROS PROJEKTAI 

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. Siekdama 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 – 1,3 mln. Eur). 2017 metais pradėti rangos darbų 

viešieji pirkimai, tikimasi, kad iki 2019 metų vieniši senyvo amžiaus asmenys jau galės naudotis 

sukurta nauja infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis. Įkūrus socialinės globos namus Vilniaus 

rajone bus padidinta galimybė senyvo amžiaus žmonėms, kuriems ypač reikia pagalbos, būti 

slaugomiems ir prižiūrimiems. Taip pat slaugos namai leistų sumažinti socialinę atskirtį, kadangi 

globos namuose gyvenantys žmonės randa naujų draugų, yra socialiai aktyvesni, jaučiasi saugesni. 

 

VERSLO PROJEKTAI 

Siekdama sudaryti palankias sąlygas verslui, 2017 metais Savivaldybė inicijavo Rudaminos 

turgaus rekonstrukcijos techninį projektą, kurį įgyvendinus, tikimasi ne tik pagerinti vietos 

verslininkų darbo sąlygas, bet ir pritraukti naujų investicijų į Rudaminą bei aplinkinius kaimus, 

sukurti pridėtinę vertę visam Vilniaus rajonui. 

 

3.4. VERSLO APLINKA IR TIESIOGINĖS UŽSIENIO INVESTICIJOS 

 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame 

tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas“ 2017 

m. vertinant palankias sąlygas verslui 

Vilniaus rajono savivaldybei atiteko trečia 

vieta tarp mažųjų savivaldybių (žiūr. 5 pav.). 

Be kitų rodiklių,  aukštai buvo įvertintos 

investicijos, t.y. geriau  buvo vertinamos 

savivaldybės, kuriose pritraukiamos tiek 

vietinės, tiek užsienio investicijos bei kuriose 

didesnis ekonomikos aktyvumas. Atkreiptinas 

dėmesys į tai,  kad didesnės investicijos yra 

pagrindinis būdas siekti didesnio darbo  

 

 
                     5 pav.*Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenys 
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užmokesčio ir našumo, žemesnio nedarbo lygio.  

Tiesioginės užsienio investicijos paprastai sukuria daug darbo vietų, mokami didesni 

atlyginimai. ES struktūriniai fondai taip pat daro teigiamą įtaką tiesioginėms užsienio investicijoms, 

nes sukuriamos tinkamos sąlygos plėstis verslui, gerėja socialinė aplinka ir pan.   

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

Apskritis, rajonai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Lietuvos Respublika 3 286 3 672 4 072 4 321 4 363 4 673 4 900 

Kauno apskritis 1 927 2 225 2 521 2 196 2 427 2 612 2 610 

Kauno m. sav. 2 883 3 605 3 810 3 171 3 310 3 446 4 022 

Kauno r. sav. 568 645 635 478 1 206 1 279 1 486 

Vilniaus apskritis 7 672 8 582 9 649 10 796 11 235 11 830 12 282 

Vilniaus m. sav. 11 122 12 411 13 911 15 460 15 938 16 729 17 336 

Vilniaus r. sav. 1 534 1 839 1 867 1 735 2 053 1 888 1 803 

4 lentelė. * Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 

Nepaisant nežymiai mažėjančių tiesioginių užsienio investicijų (žiūr. 4 lentelę), Savivaldybėje 

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

Savivaldybėje apsprendžia kiti kriterijai, tokie, kaip palanki mokestinė aplinka, vis didėjantis 

veikiančių ūkio subjektų skaičius. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad dėl kylančio gyvenimo 

lygio savivaldybėje išlieka teigiamas migracijos saldo.  

Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje, mln. Eur 

Savivaldybė 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kauno apskritis 1 176,23 1 337,1

1 

1 494,64 1 289,49 1 415,21 1 508,14 1 487,56 

Kauno r. sav. 48,80 63,50 54,85 41,70 106,60 114,46 135,38 

Vilniaus apskritis 6 226,01 6 905,0

3 

7 779,83 8 702,31 9 072,47 9 528,02 9 888,95 

Vilniaus r. sav. 146,16 186,59 177,48 164,87 196,32 179,67 173,02 

5  lentelė. *Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

 

Vilniaus rajone kuriama palanki verslo steigimo ir vystymo aplinka, didinama ekonominė 

veikla, mažinamas nedarbo lygis, suteikiamos lengvatos bei parama smulkiajam ir vidutiniam 

verslui – visa tai rodo ir banko „Citadele“ antrus metus iš eilės inicijuotas tyrimas „Verslo kliūčių 

žemėlapis 2017“. Vilniaus rajono savivaldybės verslumo lygis šiais metais yra 112 proc. Lietuvos 

vidurkio (žiūr. 6 pav.) . 

 
Regionai, kuriuose mažiausia kliūčių verslui 

 
6 pav. *Citadele „Verslo kliūčių žemėlapis 2017“  
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Rajonas, atsidūręs tarp dešimties Lietuvos 

savivaldybių verslo laisvės indekso lyderių, 

nusileido šešioms miesto savivaldybėms, tarp 

kurių yra Neringos (184 proc.), Vilniaus (144 

proc.), Kauno (122 proc.), Palangos (121 

proc.), Druskininkų (119 proc.) ir Elektrėnų 

(117 proc.) miestai, bei tik vienai rajoninei 

savivaldybei, Kauno rajono, nuo kurios 

atsiliko tik vienu procentu. 

 Vilniaus rajono savivaldybė atviro verslui 

rajono įvaizdį kuria ne tik dėl palankios 

geografinės padėties, tačiau ir dėl čia taikomų 

lengvatų, augančio dėmesio inovacijų 

diegimui, teikiamos paramos verslininkams, 

vis glaudesnio verslo ir savivaldos 

partnerystės bei vystomo abipusio dialogo. 

Tam tikslui pasiekti Vilniaus rajono 

savivaldybė organizavo ne vieną svarbų 

susitikimą su Vilniaus prekybos, pramonės ir 

amatų rūmų, Vilniaus teritorinės darbo biržos 

ir verslo atstovais.  
 

2018 m. pradžioje Vilniaus rajono savivaldybėje veikė 2 587 ūkio subjektai ir tai 3 proc. 

daugiau  įmonių nei 2016 m. Nuo 2014 m. veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone išaugo 

33,1 proc. Toks augimas buvo spartesnis nei Lietuvoje (14,7 proc.) 

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, 2018 m. sausio 8 d. Vilniaus rajono 

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

(2016 m. buvo 5 vieta, 2015 m. - 6 vieta) pagal gyventojų įsigijusių verslo liudijimus ir 1 vietą tarp 

rajonų savivaldybių pagal gyventojų skaičių bei mokėtiną sumą. 

Vilniaus rajono savivaldybė džiaugiasi didėjančių verslininkų skaičiumi bei efektyvia verslo 

plėtra. Rūpindamasi gyventojų verslumo lygiu Savivaldybė konsultuoja verslininkus verslo 

steigimo ir plėtros galimybėmis bei turi įkūrusi Smulkaus ir Vidutinio verslo rėmimo fondą. 2017 

m. paramą gavo net 29 verslo subjektai, kurie investavo į savo verslo modernizavimą ir plėtrą. 

 2017 m.  buvo gvildenama opi ir Vilniaus rajono savivaldybei susirūpinimą kelianti 

problema, su kuria susidūrė Vilniaus rajone verslą ketinantys steigti bei finansavimo, 

pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos 

sritims „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms 

ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, prašantys gyventojai. Tik iš Vilniaus rajono gautiems 

projektams 2017 m. buvo taikoma išimtis  vertinant paraiškas.  Šiam klausimui spręsti Vilniaus 

rajono savivaldybė ne vieną kartą kreipėsi į LR Seimą ir Žemės ūkio ministeriją, kad panaikintų 

minėtą diskriminacijos išlygą. 

  

 

Vilniaus rajonas pasižymi verslo trauka bei domina 

potencialius investuotojus, tą įrodo ir kasmet 

tendencingai augantis Vilniaus rajono savivaldybėje 

įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius.  

 

http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Vilniaus-rajono-savivaldybes-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondas/1818
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3.5. SAVIVALDYBĖS ŪKIS 

3.5.1. KELIŲ PRIEŽIŪRA 

 

2017 metai buvo sudėtingi vykdant kelių 

statybos, remonto bei priežiūros darbus. 

Ypatingai lietingas sezonas neleido sklandžiai 

organizuoti kelių tvarkymo, vykdyti 

priežiūros darbų. Atsirado liūčių išplauti 

ruožai, apsemti keliai, namai  ir kt. Atsirado 

būtinybė ne tik asfaltuoti ir remontuoti kelius 

ir gatves, bet kai kuriuose gyvenvietėse 

projektuoti ir įrengti lietaus tinklus. Todėl 

dabartiniu metu projektuojant gatvių 

rekonstrukciją yra numatomi ir lietaus 

nuotekų tinklai. Tai gana brangi investicija, 

žinant, kad labai daug lėšų  trūksta naujų kelių 

statybai bei esamų rekonstrukcijai. Be to,  per 

siauras valstybinės žemės plotis, paliktas  

keliui ar gatvei, neleidžia racionaliai 

projektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklų. 

Savivaldybė siekė ir toliau sieks efektyvesnės 

kelių priežiūros, 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 

kelių eismo dalyvių saugumui.  

 

 2017 m. pagal kelių priežiūros ir plėtros programą (KPPP) Vilniaus rajonui buvo skirta         

2 750 500 Eur skaičiuojamųjų lėšų (tai Susisiekimo ministerijos skiriamos lėšos savivaldybėms). 

Pagal patvirtintą metodiką: viena  sumos dalis skiriama - pagal savivaldybių teritorijose gyvenančių 

nuolatinių gyventojų skaičių, kita dalis – pagal   savivaldybėms   priklausančių   kelių (gatvių ilgį), 

tikslinių ir rezervo lėšų –  660 600 Eur. Savivaldybė iš biudžeto skyrė 2 836 600 Eur

2017 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos tikslinės lėšos pagal objektus skirtos ir 

panaudotos šiems objektams: 

 421 400 Eur - vietinės reikšmės keliui nuo Vilniaus miesto ribos iki krašto kelio Nr. 

108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė rekonstruoti; 

 81 900 Eur - Bezdonių seniūnijos Bilkiškių k., Bilkiškių g., Sakiškių k. Sakiškių g. ir 

Miškonių k. Miškonių g., kuri jungiasi su krašto keliu Nr. 102 Vilnius-Švenčionys-

Zarasai rekonstruoti; 

 140 400 Eur - Avižienių seniūnijos Bukiškio k. Sodų ir Draugystės gatvių 

rekonstravimas, šaligatvių įrengimas. 

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 kreiptis į Vilniaus 

rajono savivaldybės administraciją  dėl kelių 

ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto 

darbų bendro finansavimo. Vilniaus rajono 

savivaldybė kaip ir praėjusiais metais sulaukė 

daug iniciatyvų dėl kelių ir gatvių asfaltavimo  

 

 

ir žvyro dangos remonto darbų bendro 

finansavimo.  
 

 

 

 
Vilniaus rajone šiais metais iš  kelių priežiūros ir 

plėtros programos, biudžeto bei fizinių ir juridinių 

asmenų  lėšų  atnaujinta 4,9 km esamos asfaltbetonio 

dangos, naujai išasfaltuota 25,2 km  žvyrkelių, atlikti 

duobių asfaltavimo, žvyrkelių tiesimo bei atnaujinimo 

darbai. 2017 m. bendra investicija  keliams  siekė 

beveik 3,8 mln. Eur. 

 

 
 

Per 2017 m. buvo įgyvendinta 15 projektų, kurių  

bendra suma sudaro virš 1,147 mln. Eur (7 pav.).  

Pagal šiuos projektus išasfaltuota 7,8 km vietinės 

reikšmės kelių bei gatvių. 
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Savivaldybės ir gyventojų lėšos, Eur 

 
 7 pav. VRSA duomenys 

 

 2017 m. į Savivaldybę su prašymais kooperuotis asfaltuoti kelių ir gatvių kreipėsi 30 

fizinių ir juridinių asmenų. 2017 m. Savivaldybės komisijos sprendimu 19 objektų buvo pritarta 

skirti 50 % finansavimą.  4 projektai buvo perkelti 2018 m. 

Atsižvelgdama į gerąją praktiką dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ir žvyro dangos remonto 

darbų bendro finansavimo, 2017 m. Vilniaus rajono savivaldybė patvirtino susisiekimo 

komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, 

tvarkos aprašo naują redakciją. Naujas aprašas leis bendrai su fiziniais ir juridiniais asmenimis 

vykdyti ne tik kelio ar gatvės važiuojamosios dalies pagerinimą, bet ir visų kelio ar gatvės elementų 

( šaligatvių, gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų ir t.t.). 

3.5.2. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS BEI NUOTEKŲ TVARKYMAS 

 

Savivaldybė siekia,  kad kuo daugiau Vilniaus rajono gyventojų turėtų galimybę naudotis 

centralizuotu geros kokybės geriamuoju vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymu, todėl kasmet, 

Savivaldybės biudžeto lėšas investuoja į vandentvarkos infrastruktūros rekonstrukciją ir plėtrą, 

naujų vandentvarkos objektų statybą . 2017 metais vandentvarkos infrastruktūros plėtrai 

Savivaldybė iš savo biudžeto iš viso skyrė 1 514 102,23 Eur, iš jų 1 237 241,20 Eur skirta Vilniaus 

rajono teritorijoje esantiems vandentvarkos objektams įrengti bei rekonstruoti, o 276 861,03 Eur 

Savivaldybė prisidėjo prie vykdomų investicinių vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektų.   

2017 m.  Savivaldybės vandentvarkos ūkiui 

skirta lėšų suma yra beveik 70 proc. didesnė 

negu 2016 m., ir beveik 3 kart didesnė negu 

2015 metais (8 pav.). Tai parodo, kad 

pastaraisiais metais Savivaldybė siekia, kad 

Vilniaus rajono gyventojai būtų aprūpinti 

geresnės kokybės geriamojo vandens tiekimu 

bei tinkamu, aplinkosauginius reikalavimus 

atitinkančiu, buitinių nuotekų tvarkymu. 

 

 

 

 

 

 

 
2017 m.  Savivaldybės vandentvarkos ūkiui skirta 

lėšų suma yra beveik 70 proc. didesnė negu 2016 m., 

ir beveik 3 kart didesnė negu 2015 m. 
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Savivaldybės vandentvarkos objektams skirtų lėšų pasiskirstymas 2015 – 2017 m. 

 
8 pav. VRSA duomenys 

Savivaldybė 2017 m. iš biudžeto lėšų, skirtų vandentvarkos objektams įrengti ir 

rekonstruoti, įgyvendino šiuos darbus: 

1. Šumsko m. vandenvietės 

modernizavimo bei vandentiekio 

tinklų projektavimas ir statyba –        

343 003 Eur; 

2. Paberžės ir Anavilio kaimuose esančių 

daugiabučių namų prijungimas prie 

centralizuotų vandetvarkos tinklų – 

162 777, 75 Eur; 

3. Vandens gavybos gręžinio ir 

vandentiekio tinklų Kaniukų k., 

Buivydžių sen., paklojimas ir 

įrengimas – 76 000 Eur; 

4. Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų 

Valčiūnų k., Draugystės g., įrengimas 

– 67 250 Eur; 

5. Vandens gerinimo įrenginių 

Lavoriškių k., Lavoriškių sen., 

projektavimas ir statyba – 62 019 Eur; 

6. Vandentiekio tinklų Mickūnų mstl. 

projektavimas ir statyba – 49 000 Eur; 

7. Nuotekų perpumpavimo stoties 

rekonstrukcija ir slėginės linijos 

prijungimas prie naujai paklotų 

nuotekų tvarkymo tinklų Avižienių k. 

– 29 000 Eur; 

8. Vandens gerinimo įrenginių 

Raudondvario k., Riešės sen., 

projektavimas ir statyba – 27 500 Eur; 

9. Vandens gerinimo įrenginių Sužionių 

k. projektavimas ir statyba – 26 400 

Eur; 

10. Vandens gerinimo įrenginių Arvydų 

k., Bezdonių sen., projektavimas ir 

statyba – 26 000 Eur; 

11. Baterinių nuotekų debitomačių 

Bukiškio k., Sodų g. ir Riešės k., 

Riešės g., įrengimas – 24 442 Eur; 

12. Vandens gerinimo įrenginių 

Dobromislės k., Šatrininkų sen., 

projektavimas ir statyba – 22 400 Eur; 

13. Vandens gerinimo įrenginių 

Raudondvario k., Nemenčinės sen., 

projektavimas ir statyba – 21 000 Eur; 

14. Nemenčinės m. paviršinių nuotekų 

tinklų bei šulinių kontrolinių 

nuotraukų ir kadastrinių matavimo 

bylų parengimas – 19 978 Eur; 

15. Vandentiekio trasos Avižienių k., 

Tyliojoje g. rekonstrukcija – 18 469 

Eur; 

16. Lietaus nuotekų tinklų prie 

daugiabučio gyvenamojo namo 

Rudaminos k., Gamyklos g. įrengimas 

– 18 371,29 Eur; 

17. Vandens gerinimo įrenginių 

Sirvydiškių k., Nemenčinės sen., 

projektavimas ir statyba – 16 900 Eur; 

18. Raudondvario siurblinės 

rekonstrukcija – 14 342 Eur. 

 

 

 

Iš lėšų, skirtų vandentvarkos objektams įrengti, rekonstruoti, remontuoti Vilniaus rajono 

teritorijoje Savivaldybė daugiausiai skyrė vandens gerinimo įrenginių bei vandentiekio tinklų 

statybai. 2017 m. Šumsko mstl. atlikti vandens gerinimo įrenginių ir vandentiekio tinklų 
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projektavimo ir statybos darbai. Paklota 8,0 km vandentiekio tinklų. Prie šio naujo tinklo perjungti 

185 abonentai ir  20 naujiems abonentams sudaryta galimybė prisijungti prie minėto vandentiekio 

tinklo. Taip pat pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai. Nuo šiol Šumsko miestelio gyventojai 

gali naudotis geros kokybės geriamuoju vandeniu, kuris periodiškai tikrinamas laboratorijose.   

Savivaldybė 2017 m. 234 219 Eur lėšų skyrė vandens gerinimo įrenginiams Dobromislės k., 

Sužionių k., Arvydų k., Riešės k., Raudondvario k. (Riešės sen.), Raudondvario k. 

(Nemenčinės sen.), Sirvydiškių k., Lavoriškių k., įrengti.  
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. Investiciniams 

projektams įgyvendinti per 2017 metus skirta 276 861,03 Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

2017 m. Vilniaus rajono teritorijoje įgyvendinti investiciniai projektai: 

  „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r.  (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). 2017 metais projektas buvo 

įgyvendintas. Nuo šiol Paberžės ir Anavilio kaimų gyventojai gali naudotis centralizuotai 

tiekiamo geriamojo vandens bei nuotekų tvarkymo paslauga. Prie centralizuotų vandentvarkos 

tinklų suteikta galimybė prisijungti 1695 gyventojams.  

 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r.  

(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). 2017 

metais projektui įgyvendinti skirta 69 407,07 Eur Savivaldybės lėšų.  2017-09-11 baigti 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Vilniaus rajone Marijampolio k. 

darbai. Sutarties vertė 2 811 619,29 Eur. 

Paklota 9,019 km vandentiekio tinklų ir 

9,952 km nuotekų tinklų. Sudaryta 

galimybė prisijungti prie šių tinklų 249 

būstams. Rukainiuose 2017 m.  paklota 

7,5 km vandentiekio ir 7,05 km nuotekų 

tinklų, pastatyti vandens gerinimo 

įrenginiai ir nuotekų valykla. 
Infrastruktūros plėtros darbai atlikti, 

baigiamos pridavimo procedūros. Prie 

centralizuotų vandentvarkos tinklų 

Rukainių gyvenvietėje sudarytos 

galimybės prisijungti 166 būstams. 

Bendra minėtų darbų vertė – 

2 658 248,89 Eur. 

 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus r., Galgių k.“. 

Bendra numatyta projekto vertė – 3 507 794,60 Eur. Vykdant vandentvarkos infrastruktūros 

plėtrą Galgių kaime numatoma pakloti apie 11,3 km vandentiekio tinklų ir apie 12,1 km 

nuotekų tinklų, o tai sudarys galimybę 780 gyventojams naudotis centralizuotomis vandens 

teikimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. Šiuo metu vykdomi projektavimo darbai. 

2017 metais Savivaldybės darbuotojai daug dėmesio skyrė gyventojams, kurių gyvenvietėse 

įrengti centralizuoti nuotekų tinklai. Savivaldybės darbuotojai aplankė daug Vilniaus rajono 

gyventojų, aiškino jiems prisijungimo prie  centralizuotų tinklų privalumus bei ragino jungtis prie 

centralizuotų tinklų. 
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3.5.3. DAUGIABUČIŲ NAMŲ IR ŠILUMOS ŪKIO INFRASTRUKTŪROS 

ATNAUJINIMAS 

 

Savivaldybė ir toliau vykdo daugiabučių namų valdytojų kontrolę ir priežiūrą, konsultuoja 

gyventojus namo priežiūros klausimais. Kiekvienais metais vis daugiau dėmesio skiriama rajono 

daugiabučių namų techniniai būklei. Dauguma daugiabučių yra senos statybos ir jiems reikalingas 

remontas, todėl nuo 2017 m. balandžio mėn. iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriama parama 

daugiabučių namų butų savininkams remontuojant bendrojo naudojimo objektus, pvz.: stogą, 

pamatus, statinio inžinerines sistemas (šildymo, vandentvarkos), laiptines ir t. t.  

 
Savivaldybės parama daugiabučių namų savininkams remontuojant bendro naudojimo objektus 

Eil. 

Nr. 

Daugiabučio namo adresas Darbų pavadinimas Finansavimo suma 

(Eur) 

1. Savivaldybių g. 50, Marijampolio k., Marijampolio 

sen., Vilniaus r. 

Stogo remontas 10581,50 

2. Miško g. 11, Baltosios Vokės k., Pagirių sen., 

Vilniaus r. 

Stogo remontas 17084,00 

3. Sodų g. 17, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Sienų siūlių remontas, namo 

inžinierinių tinklų remontas 

2077,57 

4.  Šilo g. 13, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus 

r. 

Stogo remontas 1721,64 

5. Geležinkeliečių g. 5, Valčiūnų k., Juodšilių sen., 

Vilniaus r. 

Sienų siūlių remontas 949,20 

6. Kranto g. 28, Nemenčinės m., Vilniaus r. Stogo remontas 820,76 

7. Šiltnamių g. 13, Pagirių k., Pagirių sen.,  

Vilniaus r. 

Stogo remontas 3866,78 

8. Liepų g. 22, Marijampolio k., Marijampolio sen., 

Vilniaus r. 

Stogo remontas 6495,48 

 

9. Šv. Mykolo g. 10, Nemenčinės m., Vilniaus r. 

 

Namo fasado remontas 1325,8 

10.  Pušų g. 7, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. Namo inžinerinių tinklų 

remontas 

338,77 

6  lentelė *VRSA duomenys 

 

2017 m. parama pasinaudojo 10 daugiabučių. Bendra 

paramos suma siekė 45,3 tūkst. eurų. Skiriama parama 

pagerina daugiabučių techninę būklę bei gyvenimo 

sąlygas, todėl Savivaldybė paramą planuoja teikti ir 

2018 m. bei ragina daugiabučių namų gyventojus 

pasinaudoti paramos galimybe ir įgyvendinti bent dalį 

reikalingų darbų.  

Vilniaus rajono savivaldybė, įgyvendindama 

daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

projektus, siekia, kad daugiausiai šilumos energijos 

sunaudojantys daugiabučiai namai būtų atnaujinami, 

sumažėtų jų energijos suvartojimas, pagėrėtų pastatų 

techninė būklė ir estetinis vaizdas. 

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje 2017 metais 

buvo vykdomi septynių daugiabučių namų, esančių Šv. 

Mykolo g. 3, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., Šv. 

Mykolo g. 5, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., 

Lauko g. 1, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., 

Taikos g. 10, Kreivalaužių k., Nemenčinės sen., 

Vasaros g. 11, Nemenčinės m., Nemenčinės m. sen., 

V. Sirokomlės g. 11, Nemėžio k., Nemėžio sen., Beržų 

g. 1, Buivydiškių k., Zujūnų sen., atnaujinimo 
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(modernizavimo) projektai. Daugiabučiams namams, esantiems V. Sirokomlės g. 11, Nemėžio k., 

Nemėžio sen., ir Beržų g. 1, Buivydiškių k., Zujūnų sen., šiuo metu yra rengiami atnaujinimo 

(modernizavimo) techniniai projektai. Visų septynių daugiabučių namų atnaujinimo 

(modernizavimo) darbus planuojama pabaigti iki 2018 metų pabaigos ir 2018 metais planuojama 

inicijuoti dar keturių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus.  2017 m. Vilniaus 

rajono savivaldybės taryba  patvirtino Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, 

rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo pakeitimus. 

Savivaldybė didins finansavimą modernizuojant šildymo sistemas. Dabar savivaldybė skirs 50 

proc. paramos ne tik avarinės būklės objektų remontui, bet ir daugiabučio namo šildymo 

sistemos modernizavimui. Kitiems objektams siūlomas 30 proc. finansavimas. Taip pat 

savivaldybė prisidės prie daugiabučių namų renovacijos, skirdama papildomai 10 proc. 

paramą šildymo sistemai modernizuoti, kai daugiabutis namas dalyvauja Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintoje daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 

programoje.   
Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama gyventojams sumažinti tiekiamos šilumos kainą bei 

padidinti šilumos tiekimo patikimumą, investuoja į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą. Per 

2017 metų laikotarpį Savivaldybė investavo į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą 532 729 Eur. 

Palyginti su 2015 metais, į šilumos ūkio atnaujinimą 2017 metais skirta beveik  4,5 kartų daugiau 

lėšų (9 pav.).  
Investicijos į šilumos ūkio infrastruktūros atnaujinimą 

 
                     9 pav. VRSA duomenys 

Atnaujinant šilumos ūkio infrastruktūrą, atlikti šie darbai: 

1. Rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai Valčiūnų k., rekonstruotų tinklų ilgis – 510 m, iš 

biudžeto skirta 139 498 Eur. 

2. Modernizuoti šilumos tiekimo tinklai Didžiųjų Kabiškių k. ir Nemenčinės m., modernizuotų 

tinklų ilgis – 290 m, iš biudžeto skirta  62 040 Eur. 

3. Modernizuoti šilumos tiekimo tinklai Didžiųjų Kabiškių k., modernizuotų tinklų ilgis – 180 

m, iš biudžeto skirta  49 333 Eur. 

4. Modernizuoti šilumos tiekimo tinklai Maišiagalos mstl., modernizuotų tinklų ilgis – 135 m, 

iš biudžeto skirta  45 100 Eur. 

5. Atliktas šilumos tiekimo tinklų Kalviškių k. balansavimas (16 šilumos punktų), iš biudžeto 

skirta  8 500 Eur. 

6. Kalviškių k. katilinėje demontuotas fiziškai susidėvėjęs ir ekonomiškai nenaudingas katilas, 

vietoj jo įrengtas naujas 700 kW (kilovatų) galios gamtinių dujų vandens šildymo katilas. Skirta 

iš biudžeto  82 500 Eur. 

7. Valčiūnų, Marijampolio, Skaidiškių ir Baltosios Vokės kaimų katilinėse įrengta telemetrijos 

(vizualizacijos) sistema. Sistema yra skirta surinkti duomenis iš katilinių ir juos atvaizduoti 

dispečerinės kompiuteryje. Tokios sistemos pagalba šilumos tiekėjas nuotoliniu būdu gali 

valdyti katilines (reguliuoti katilų technologinius parametrus), stebėti gaminamos šilumos 

energijos parametrus. Skirta iš biudžeto  49 331,59 Eur. 
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8. Nemenčinės m., Kranto g. 24, katilinėje demontuotas fiziškai susidėvėjęs ir ekonomiškai 

nenaudingas katilas, vietoj jo įrengtas naujas 1,86 MW (megavatų) galios gamtinių dujų 

vandens šildymo katilas. Skirta iš biudžeto  45 000 Eur. 

9. Nemenčinės m., Vasaros g. 7, katilinėje, demontuotas fiziškai susidėvėjęs termofikacinio 

vandens cirkuliacinis siurblys, vietoj jo įrengtas naujas siurblys 45 kW (kilovatų) elektrinės 

galios su dažnio keitikliu. Skirta iš biudžeto  27 000 Eur. 

10. Paberžės k., Mokyklos g. 1, katilinėje, demontuotas fiziškai susidėvėjęs ir ekonomiškai 

nenaudingas katilas, vietoj jo įrengtas naujas 200 kW (kilovatų) galios akmens anglies vandens 

šildymo katilas. Skirta iš biudžeto  19 467,46 Eur. 

11. Valčiūnų k. katilinėje demontuotas fiziškai susidėvėjęs katilinės vidinio kontūro 

cirkuliacinis siurblys, vietoj jo įrengtas naujas. Skirta iš biudžeto  4 959 Eur. 

 

3.5.4 KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

2017 m. mechaninio biologinio apdorojimo 

įrenginiuose (atliekų rūšiavimo gamyklose), 

atliekų priėmimas Vilniaus rajono 

savivaldybei pabrango dvigubai, todėl 

siekdama, kad rinkliavos mokestis 

gyventojams didėtų nežymiai, 2016 m. 

gruodžio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės 

taryba patvirtino Vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo 

ir teikimo tvarkos aprašą. Juo nusprendė 

dengti dalį mokesčio už atliekų tvarkymą (1 ct 

už 1 kv. m. per mėnesį) visiems Vilniaus 

rajono gyvenamosios paskirties objektų 

savininkams ir asmenims, valdantiems 

gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą                     

Vilniaus rajone, neturintiems įsiskolinimo už 

praėjusius metus.  

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama 

užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga būtų visuotinė ir atitiktų 

aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir 

visuomenės sveikatos saugos reikalavimus bei  

 

būtų mažinami mišrių komunalinių atliekų 

kiekiai, nuo 2017 metų individualių namų 

savininkams nemokamai dalija individualius 

rūšiavimo konteinerių komplektus. 2017 

metais, siekiant sukurti atliekų rūšiuojamojo 

surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai 

infrastruktūrą Vilniaus rajone, buvo pasirašyta 

sutartis dėl ES struktūrinių fondų lėšų bendrai 

finansuojamam projektui, kuriuo Savivaldybė 

planuoja įrengti/rekonstruoti konteinerių 

aikšteles ir  įsigyti konteinerių aikštelėms 

Vilniaus rajone. 

 

Įgyvendinus projektą bus: 

 įrengtos 399 aikštelės; 

 įsigyta 2 390 konteinerių; 

 surengtos 2 visuomenės 

 informavimo akcijos. 

 

Kaip ir kiekvienais metais, Vilniaus rajono 

savivaldybė prisidėjo prie akcijos „DAROM 

2017“ organizavimo. Akcijos metu aktyviai 

dalyvavo sodų bendrijų, seniūnijų, švietimo 

įstaigų, įmonių ir kitos bendruomenės. 

Kreipėsi ir pavieniai gyventojai, kurie savo 

iniciatyva švarino viešąsias erdves: parkus,

 
 

2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 

skatindama gyventojus rūšiuoti atliekas patvirtino 

trečdaliu mažesnę rinkliavos kintamąją dalį 

gyventojams, kurie naudojasi individualiais 

rūšiavimo konteineriais ir rūšiuodami atliekas 

prisideda prie švarios aplinkos puoselėjimo. 
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miškus, paupius ir kt. Skaičiuojama, kad dalyvavo per 1100 gyventojų. 

Buvo surinkta ir išvežta apie 13 t buitinių atliekų (įskaitant ir 

akcijos Balandis – švaros mėnuo metu surinktas atliekas), 3 t didelio gabarito ir 2 t padangų atliekų. 

Buvo tvarkoma 105 viešųjų erdvių vietos. 

2017 m. Savivaldybė ir Lietuvos aplinkos apsaugos fondas pasirašė dotacijų teikimo sutartį, 

kuria skirta 35284,50 Eur asbesto turinčių gaminių atliekoms tvarkyti. Vilniaus apskrities 

gyventojai neturi galimybės už prieinamą kainą priduoti asbesto turinčių gaminių atliekų 

regioniniame sąvartyne, todėl skirtos lėšos leis gyventojams nemokamai, saugiu aplinkai ir 

žmonėms būdu pašalinti turimas (sukauptas) pavojingas asbesto turinčių gaminių atliekas ir skatins 

gyventojus pasikeisti seną asbestinio šiferio stogų dangą. 

Savivaldybė, siekdama užtikrinti aplinkos kokybės gerinimą ir apsaugą, 2017 m. inicijavo 

bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų projektą „Buvusios naftos bazės 

teritorijos Vilniaus r. sav. Paberžės sen., Visalaukės I k., sutvarkymas“, kurio metu buvo sutvarkyta 

Paberžės sen., Visalaukės I k., vakarinėje dalyje esanti 0,2 ha užteršta teritorija. Teritorijoje iki 1990 

m. veikė naftos bazė –  antžeminėse talpyklose buvo laikomi benzinas, dyzelinas. Veiklos metu 

teritorija buvo užteršta naftos produktais, todėl tapo kenksminga aplinkai ir žmonių sveikatai. 

Projekto metu sutvarkyta užteršta teritorija, demontuoti ir išvežti šalinti likę buvusios naftos bazės 

požeminiai vamzdynai bei užtikrinta, kad tvarkoma teritorija būtų nekenksminga. Sutvarkius 

teritoriją atsirado galimybė suformuoti naują žemės sklypą ir aukciono būdu perduoti jį naudoti 

ekonominei ar socialinei veiklai vystyti. Bendra projekto vertė 36980 Eur. Savivaldybės 

prisidėjimas 5 proc. 

3.6.  ŽEMĖS ŪKIS IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS 
 

3.6.1. ŽEMĖS ŪKIS 
 
Vilniaus rajono teritorijos plotas 212900 ha, ir 

tai yra viena iš didžiausių savivaldybių 

Lietuvoje. Rajono teritorijoje dominuoja 

miškai, kurie sudaro 41,83 proc. rajono 

teritorijos, žemės ūkio naudmenos – 40,04 

proc. rajono teritorijos, užstatyta teritorija – 

5,61 proc. Savivaldybės teritorijos, keliai – 

2,18 proc. Savivaldybės teritorijos ir kitos 

žemės (vandenys, pelkės, želdynai ir t.t.). 

Vilniaus rajone žemės ūkio naudmenos 

sudaro virš 85 tūkst. ha, tai yra beveik 1/3 

Savivaldybės ploto. 2017 m. buvo 

uždeklaruota apie 40 proc.  naudmenų. 

 

Vilniaus rajono savivaldybėje dominuoja 

smulkūs ir maži (šeimų) ūkiai. Ūkiai, 

užimantys 1–10 ha plotą sudaro 83 proc. visų 

ūkių. Rajone yra ir 61 stambusis ūkis, jų 

apdirbamos žemės plotas yra per 100 ha. 

Stambūs ūkiai deklaruoja 40 proc. bendro 

deklaruoto ploto.  

2017 m. Vilniaus rajono teritorijos 

apdirbamas plotas padidėjo 10 proc. Vilniaus 

rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, deklaruojamo 

ūkio ploto vidurkis didėja.  

Eil. 

Nr. 

Deklaruoto ūkio plotas 

(ha) 

Deklaruojančių ūkių 

kiekis (vnt.) 2017 m. 

1 virš 1000 2 

2 nuo 500 iki 1000 8 

3 nuo 100 iki 500 51 

4 nuo 50 iki 100 44 

5 nuo 10 iki 50 539 

6. nuo 1 iki 10 3227 

Iš viso (vnt.) 3871 

Vidutinio deklaruoto ūkio didis 

(ha) 

11,02 

Bendras deklaruotas plotas 

(ha) 

42674,86 

7  lentelė *VIC ir seniūnijų duomenys 

 

Deklaruojami  ūkiai Vilniaus rajone 
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2017 metais, palyginti su 2014 m. jis padidėjo 46 proc. ( 10 pav.). Galima teigti, kad ūkiai 

stambėja, modernizuojami ir tokiu būdu nukonkuruoja mažus, šeimos ūkius.  

2017 m. Vilniaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, sumažėjo ekologinių ūkių. Tokia tendencija 

pastebima dėl griežtėjančių ekologinio ūkio sąlygų ir taisyklių.  

 
Deklaruojamojo ploto vidurkis (ha) 

 
10 pav.*VRSA duomenys 

 

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

augina grūdines kultūras: kviečius - 17 proc. (Lietuvoje - 2,8 proc.), avižas - 6,7 proc., (Lietuvoje -  

2,87 proc.), grikius - 5,8 proc. (Lietuvoje - 2,23 proc.).  

2017 m. buvo itin nepalankūs ūkininkavimui (pavėluotas pavasaris ir lietinga vasara), todėl 

rajono žemdirbiai patyrė nuostolių.  Derlius, palyginti su 2016 m., sumažėjo net 19 proc. 

2017 m. Vilniaus rajono ūkininkai pasinaudojo  „Valdų modernizavimo“ ir „Jaunųjų ūkių 

įsikūrimas“ ES paramos priemonėmis. Paramos dydis siekė 520 000 eurų „Valdų modernizavimo“ 

(12 projektų) ir 168 000 eurų „Jaunųjų ūkių įsikūrimas“ (4 projektai). Pagal bendrą traktorių, 

savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro objektų skaičių (10211 vnt.) 2017 metais 

Vilniaus rajono savivaldybė  buvo antra Lietuvoje, tai rodo, kad ūkiai noriai modernizuojami ir 

įsisavinamos ES lėšos. 

 

2017 m. Vilniaus rajone 734 pieno gamintojai  

uždeklaravo 1276 pienines karves. Jie gavo 

apie 100 tūkst. eurų paramos ir per metus 

pagamino apie 1,7 tūkst. t. pieno. 2017 m. 

palyginti su 2016 m., dėl sumažinamos pieno 

kainos supirkimo, pieno gamintojų sumažėjo 10 

proc., o pieninių karvių sumažėjo  2 proc., 

panašios tendencijos buvo ir visoje Lietuvoje. 

Didžioji Vilniaus rajono teritorija patenka į 

paskelbtą kiaulių maro zoną. Maži šeimos 

ūkiai dėl sugriežtintų laikymo sąlygų atsisako 

kiaulių auginimo ir pereina prie avių ir ožkų 

auginimo. Per 2014 - 2017 m. laikotarpį 

pastarųjų auginimas padidėjo 12 proc.  

 

 

Norėdama užtikrinti sveikatai nekenksmingą aplinką, 2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės 

taryba priėmė sprendimą „Dėl visų gyvulininkystės šakų plėtros galimybių Vilniaus rajone laikino 

sustabdymo ir gyvulininkystės plėtros studijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo“. Visų 

gyvulininkystės šakų plėtros galimybės laikinai sustabdomos, kadangi planuojant ūkines veiklas 

 2016 m. 2017 m.  

  galvijai 

4058 
(iš jų  pieninių karvių 

1302) 

5111 
(iš jų pieninių 

karvių 1276) 

  arkliai 
1440 1383 

 kiaulės 17 000 19 900 

   avys 
7345 8262 

 ožkos 
889 935 

 bičių šeimos 6 700 7 240 

           2017 m. Vilniaus rajone deklaruoti gyvuliai ir  bitės 

 

8  lentelė * VIC statistika 
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netaikomos naujausios technologinių procesų priemonės, neįvertinamos esamos būklės bei 

nenumatomos tinkamos priemonės, padėsiančios išvengti aplinkosauginių problemų. 

Didėjant medaus produktų paklausai, auga medaus eksporto mastai. Bitininkų skaičius rajone 

kasmet vis didėja, taip daugėja ir bičių šeimų. Per 2016 - 2017 m. laikotarpį bičių šeimų padaugėjo 

8 proc. ir 2017 m. sudarė 7,24 tūkst. šeimų, tai uždeklaravo 292 bitininkai.  

2017 m. žemės ūkio sektoriui buvo itin nepalankūs. Dėl lietingų metų Lietuvos ūkininkai 

patyrė milžiniškus nuostolius. Mūsų teritorijoje liko nenuimta apie 10 proc. pasėlių, todėl  Vilniaus 

rajono savivaldybės taryba atleido nuo žemės mokesčio daugiau kaip 3 tūkst. ūkininkų, 

deklaravusių nuosavą žemę. 2017 metais žuvininkystės bendrovė buvo atleista nuo valstybinės 

žemės nuomos mokesčio dėl meteorologinių reiškinių padarytos žalos bendrovės ūkiui. 

Vilniaus rajono savivaldybė – vienintelė regione atleidžianti gyventojus nuo žemės mokesčio 

mokėjimo už plotus iki 5 ha ir žemės nuomos mokesčio iki 3 ha. 

 

 Nuo 2013 m. Seimui priėmus Žemės 

mokesčio įstatymo pakeitimus, žemės 

mokestis buvo pradėtas skaičiuoti ne nuo 

indeksuotos, o nuo vidutinės rinkos vertės. 

2013–2016 metų mokestiniais laikotarpiais 

žemės mokestinė vertė buvo skaičiuojama 

taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas (iš 

2013 m. mokestinės vertės buvo atimama 

80% vertės padidėjimo, 2014 m. mokestiniu 

laikotarpiu atimama 60% vertės padidėjimo, 

2015 m. – 40% ir 2016 m. – 20%). 2017 m. 

pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, 

Lietuvos gyventojams pastaraisiais metais 

net kelis kartus pakilo mokesčiai už žemę. 

Savivaldybė, savo biudžeto sąskaita, 

siekdama mažinti mokestinę naštą dėl 

keliskart išaugusio žemės mokesčio, Vilniaus 

rajono savivaldybės tarybos sprendimu 

Vilniaus    rajono    gyventojams   (išskyrus 

 

 

sodininkų ir kitų bendrijų sklypų savininkus) 

2018 m. taikys žemės mokesčio lengvatą. 

Fiziniams asmenims 50 proc. bus sumažinta 

apskaičiuota mokesčio suma už kitos 

paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios 

teritorijos) žemės sklypus, esančius Vilniaus 

rajono savivaldybėje. 

 

2018 metams patvirtintas 0,8 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas ir 3 proc. tarifas 

apleistiems arba neprižiūrimiems, nenaudojamiems veikloje pastatams ir statiniams. Tarifo 

padidinimas iki 3 proc. už apleistus žemės plotus ir nenaudojamus pastatus skatina savininkus 

racionaliau naudoti turimą turtą. Nuo 2015 m. apleistos žemės sumažėjo 9 proc.  Melioruota žemė 

Vilniaus rajone užima 39 tūkst. ha (iš jų 35 tūkst. nusausinta drenažu), tai sudaro 46 proc. žemės 

ūkio naudmenų. 2017 m. Vilniaus rajone melioracijos statinių remontui ir priežiūrai buvo skirta 233 

698,12 Eur, iš jų: 

 Savivaldybės lėšos – 69 698,12 Eur; 

 Žemės ūkio ministerijos skirtos lėšos – 164 000 Eur. 

Nuo 2015 m. valstybės dotacija melioracijos statiniams sumažėjo 10 proc., o Savivaldybė 

nuo 2012 m. finansavimą padidino beveik 4 kartus.  

 

 

2017 m. Paberžės sen., Glitiškių k., ūkininko 

Valerijono Kuliešiaus ekologiniame ūkyje, 

įvyko rajono artojų varžybos. 2017 metų 

arimo varžybose savo jėgas išbandė 12 

dalyvių iš įvairių Vilniaus rajono seniūnijų. 

Kai kurie jų varžybose nebuvo naujokai ir 

 
 

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2017 m. atleido 

nuo žemės mokesčio daugiau kaip 3 tūkst. ūkininkų, 

deklaravusių nuosavą žemę, bei  priėmė papildomą 

lengvatą sumažinti 50 procentų apskaičiuotą 

mokesčio sumą už gyvenamosios teritorijos, 

vienbučių, daugiabučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijos žemės sklypus, esančius Vilniaus rajone. 
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netgi atstovavę Vilniaus rajonui Lietuvos 

artojų varžybose ir laimėję prizines vietas. 

Pirmąją vietą užėmė artojas iš Sudervės 

seniūnijos Zenon Borkovskij, kuris šiemet 

pakartojo savo laimėjimą prieš 2 metus. 

Antroji vieta atiteko Mickūnų seniūnijos 

ūkininkui Janui Butkevičiui, o trečioji – 

Zenonui Bačiuliui iš Paberžės seniūnijos. 

2017 m. Respublikiniame konkurse „Metų 

ūkis 2017“ 1-ąją vietą iš besivaržančių 

Vilniaus rajono ūkininkų laimėjo Diana ir 

Andžej Liudkevič. Laimėtojai  25 ha ūkyje 

augina 33 avis, 26 ožkas ir turi 6 bičių šeimas. 

2 - ąją vietą pelnė Česlava ir Vikentij Suboč, 

o garbingąją 3 - ąją vietą laimėjo Jurgita ir 

Kazimir Jasinskiai, auginantys grūdines 

kultūras. 

3.6.2. STATYBA IR TERITORIJŲ PLANAVIMAS 

 

Statybų mastas Vilniaus rajone kiekvienais metais auga. Vilniaus miesto bei kitų Lietuvos 

savivaldybių  gyventojai įsigyja žemės sklypų rajono vietovėse, esančiose arčiau Vilniaus, ir stato 

čia individulius gyvenamuosius namus. Taip pat didėja investicijos į pramonės bei paslaugų objektų 

statybą. Visa tai teigiamai veikia rajono socialinį, ekonominį gyvenimą. Didėjant gyvenamųjų namų 

statybos apimtims, didėja ir gyventojų skaičius. Augančios negyvenamosios paskirties objektų 

statybos apimtys rodo, kad aktyvėja ekonominis rajono gyvenimas.  

Mero iniciatyva buvo parengtas aprašas, jame numatytas mechanizmas, kaip bus 

išaiškinamos nelegalios statybos ar statybos, kurias vykdant nesilaikoma normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir teisės aktų Vilniaus rajone. Tokiu būdu siekiama užkirsti kelią nelegalioms 

statyboms. Teikiama informacija merui apie išaiškintas nelegalias statybas ar statybas, kuriose 

pažeisti statybų norminiai aktai, ir apie visus nustatytus nelegalių statybų atvejus informuoti 

Vilniaus rajono bendruomenę. 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijos dalies („ZRg“ žemės naudojimo funkcinės zonos Sudervės seniūnijoje) 

bendrasis planas. Vietovės lygmens bendrajame plane (masteliu M 1:2000) nustatyti teritorijos 

naudojimo tipai, nurodant planuojamos teritorijos kategoriją, kuri apima pagrindinę žemės 

naudojimo paskirtį, galimus žemės naudojimo būdus ir galimas vyraujančias statinių ar jų grupių 

paskirtis, taip pat nustatyti didžiausi užstatymo intensyvumo ir užstatymo tankio rodikliai, t. y. 

nustatyti visi detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentai. Parengti vietovės lygmens bendrieji 

planai, kurių mastelis M1:2000 ir smulkesnis, prilyginami detaliesiems planams. Taip sutaupomi 

laiko ir finansiniai ištekliai dokumentams parengti, kai siekiama keisti atskirų žemės sklypų 

pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Skatinant investicinio kapitalo pritraukimą į Vilniaus rajoną, 

buvo palaikyta investuotojų iniciatyva pradėti rengti Tuščiaulių k., kuriame planuojama 

reabilitacijos centro statyba, ir Kiemelių k., kuriame planuojama žirgyno statyba, vietovės lygmens 

bendruosius planus.  

Palaikydama Vyriausybės siekį sudaryti palankias sąlygas užsienio investicijoms į gamybos 

ir paslaugų sektorių, ekonominiam tvarumui ir konkurencingumui didinti Savivaldybės taryba 

sprendimu nusprendė inicijuoti pramonės parko steigimą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. 

Turint Vilniaus rajono savivaldybės tarybos pritarimą, atliekama galimybių studija, kurios tikslas 

identifikuoti potencialias Vilniaus regiono pramonės parko steigimo lokacijas ir palyginti šias 

teritorijas technologiniu, ekonominiu, finansiniu bei instituciniais aspektais. 

2017 metais buvo nuspręsta imtis kraštutinių priemonių sprendžiant Buivydiškių kadastro 

vietovės žemėtvarkos projekto rengimo klausimą. Buvo kreiptasi į Vilniaus apygardos 

administracinį teismą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono 
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skyriaus vedėjo įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas Buivydiškių kadastro vietovės žemės reformos 

žemėtvarkos projektas, neturint  Savivaldybės administracijos, kaip Žemėtvarkos projekto derinimo 

procese dalyvaujančios institucijos, pritarimo, panaikinimo. Reformos projektu nustatyta žemės 

naudojimo paskirtis bei žemės naudojimo būdas prieštarauja galiojančio savivaldybės lygmens 

bendrojo plano sprendiniams, sklypai gyvenamųjų namų statybai  projektuojami nesilaikant teisės 

aktų keliamų reikalavimų gyvenamiesiems kvartalams, be privažiavimo kelių. Tai ne vienintelis 

atvejis, kada NŽT ignoruoja Savivaldybės poziciją, bet šiuo atveju išnaudojus visus galimus 

sprendimo būdus, Savivaldybės ir  žmonių interesai sprendžiami teisme. 

Konstatuotina, kad atsižvelgiant į galiojantį teisinį reglamentavimą, teritorijų planavimo 

vietovės lygmeniu nėra. Per 2017 metus Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje 

sistemoje (TPDRIS) inicijuotas tik vienas kvartalo vietovės lygmens detalusis planas, tuo tarpu per 

Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) Savivaldybės 

administracija gavo 901 prašymą išduoti reikalavimus atskirų žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektams rengti. Situacija sudėtinga tuo atžvilgiu, kad pertvarkomos teritorijos yra 

visai neparengtos inžinerinės infrastruktūros įrengimo požiūriu, kadangi sklypų pertvarkymą 

reglamentuojančiais teisės aktais draudžiama kelti reikalavimus, nesusijusius su nustatytais 

formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo tikslais. 

Savivaldybė toliau tęsia gražią tradiciją skatindama bendruomenes prisidėti prie Vilniaus 

rajono istorijos kūrimo. Džiugu, kad Vilniaus rajono gyventojai domisi savo istorine praeitimi ir 

bando ją išsaugoti. 2017 m. bendruomenių iniciatyva rajone atsirado tokios gatvės kaip Kunigo 

Mykolo Dluskio g.- Mykoliškių k., Rukainių sen., Tadeušo Konvickio g.- Pūstalaukio k., Zujūnų 

sen., Didikų Goštautų kel.- Liubavo k., Riešės sen., Michalo Buchvico g.- Didžiasalio k ., Nemėžio 

sen. ir kt. 

 

3.7. SOCIALINĖ RŪPYBA IR SVEIKATA 

 

Nepriklausomo eksperto Lietuvos laisvosios 

rinkos instituto atlikto tyrimo „Lietuvos 

savivaldybių indeksas“ 2017 metų 

duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybei 

atiteko šešta vieta tarp mažųjų savivaldybių  

vertinant sveikatos bei socialinės rūpybos 

sritis. (žiūr. 10 pav.). Esant aktyviai 

ekonomikai rajone, gerėjo ir socialiniai 

rodikliai, mažėjo nedarbo lygis. Socialinės 

pašalpos gavėjų dalis nuo 4,4 proc. 2015 m. 

iki 3,5 proc. 2016 m. (vidurkis* – 4,3 proc. ). 

Prie augančio ekonominio aktyvumo 

prisideda palyginti palanki mokestinė 

aplinka. Pagrindinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas buvo žemesnis nei vidutinis Lietuvos ir 

žemės mokestis bei vidutinė verslo liudijimų kaina (74 eurai, lyginant su 117 eurų vidurkiu 2016 

m.) 

Siekdama kokybiškai spręsti socialines problemas, Vilniaus rajono savivaldybė, kurdama 

kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam, 

senyvo amžiaus asmeniui ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius 

paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, glaudžiai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, kitomis valstybės institucijomis, veikiančiomis socialinių paslaugų srityje. 

Atsižvelgus į tai, kad neįgalų asmenį prižiūrintiems šeimos nariams nesudarytos sąlygos 

derinti šeimos gyvenimą su darbu (dėl to mažėja šeimos pajamos arba gaunamos neįgaliojo pajamos 

tampa vieninteliu šeimos pajamų šaltiniu, patys šeimos nariai patiria socialinę atskirtį, praranda 

darbinius įgūdžius, sveikatą ir finansinius išteklius, trūksta laikino „atokvėpio“ paslaugų) nuo 2017 

m. sausio mėn. Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems vaikams su negalia, neįgaliesiems 

10 pav. Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenys 
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ir (ar) senyvo amžiaus neįgaliesiems asmenims su sunkia negalia teikiamos dienos socialinės 

globos paslaugos asmens namuose (integrali pagalba). Tai visuma slaugos ir dienos globos 

paslaugų, kurias teikiant siekiama apsaugoti asmenį nuo ligos paūmėjimo ar progresavimo, 

tenkinami asmens bei jo šeimos narių socialinių paslaugų poreikiai (asmens gebėjimų stiprinimas, 

integracija į darbo rinką, savarankiškumo ugdymas ir kt.), atsižvelgiama į šeimos narių poreikius 

bei galimybes rūpintis vienas kitu. Šiuo metu paslaugas gauna 26 gavėjai. Integralios pagalbos 

paslaugos finansuojamos Europos socialinio fondo bei Savivaldybės biudžeto lėšomis.   

 

Be to, Vilniaus rajono savivaldybė skiria 

finansinę ir materialinę pagalbą šeimynų 

veiklai užtikrinti. Šiuo metu Vilniaus rajono 

teritorijoje savo veiklą vykdo Šv. Martyno 

šeimyna, kuri globoja 6 Vilniaus rajono 

nepilnamečius, likusius be tėvų globos. 4 

Vilniaus rajono nepilnamečiai be tėvų 

likusieji vaikai yra globojami Sikorskių 

šeimynos, kuri savo veiklą vykdo Švenčionių 

rajone. 2017 buvo skirta 2000 Eur dydžio 

piniginė parama Sikorskių šeimynai 

mikroautobusui įsigyti bei 8000 Eur dydžio 

piniginė parama vandens gręžiniui ir nuotekų 

valymo įrenginiams įrengti. 

 

Likusiems be tėvų globos vaikams ir socialinės rizikos vaikams,  vyresniems kaip 18 metų, 

sudaromos galimybės gyventi vaikų socialinės globos namuose, bendruomeniniuose vaikų globos 

namuose iki jie baigs bendrojo lavinimo, profesinio ugdymo ar specialiųjų ugdymosi poreikių 

užtikrinimą garantuojančias programas. Šiems jaunuoliams teikiamos socialinės priežiūros 

paslaugos, kurios finansuojamos iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir iš  Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatyme 

nustatytoms išmokoms mokėti (398  Eur).  

Vykdant perėjimą nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų 

paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko 

krizių centras gavo licenciją globai vykdyti (6 vaikams) bei įsteigė bendruomeninius vaikų 

globos namus.  

Savo veiklą, gavęs licenciją socialinei globai (16 vaikų), sėkmingai pradėjo vykdyti 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras (toliau - Centras). Šiuo metu šalia Centre 

veikiančio dienos centro vaikams „ARKA“ veikia 2 padaliniai: Vaiko globos padalinys, veikiantis 

šeimyniniu principu, ir Pagalbos šeimai padalinys. Centre teikiama kompleksinė, nuolatinės 

specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, 

nepilnametėms motinoms, šeimos nariams, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams, 

siekiant juos integruoti į visuomenę. 

Vilniaus rajono savivaldybė, glaudžiai bendradarbiaudama su kitomis valstybės 

institucijomis, šiais metais sudarė sutartį dėl dienos socialinės globos lėšų kompensavimo su 

VšĮ „CSI Vilnius“ dienos centru. Pagal šią sutartį teikiamos Vilniaus rajone gyvenamąją vietą 

deklaravusiems vaikams su negalia dienos socialinės globos paslaugos, o Savivaldybė kompensuoja 

išlaidas už šias suteiktas paslaugas (32 Eur, kai dienos socialinės globos paslaugos teikiamos darbo 

dienomis be maitinimo;  36,70 Eur, kai dienos socialinės globos paslaugos teikiamos darbo 

dienomis su maitinimu).    

Siekdama ir toliau sėkmingai plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą bei užtikrinti socialinių 

paslaugų kokybę pagal gyventojų poreikius, Vilniaus rajono savivaldybė įsteigė socialinių 

paslaugų centrą.  
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Nepaisant vis augančio žmogaus socialinės raidos indekso ir kitų teigiamų pokyčių, vaikai 

Lietuvoje ir toliau susiduria su daugybe problemų. Siekdama padėti šeimoms ir jų vaikams, 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 etatų. 

Savivaldybė gavo 5 papildomus socialinių darbuotojų darbui su socialinės rizikos šeimomis etatus, 

kurie buvo  įsteigti  Paberžės, Kalvelių, Rudaminos, Nemėžio ir Pagirių seniūnijose. Socialinis 

darbas su socialinės rizikos šeimomis bus efektyvesnis ir sistemingesnis ne vien tik padidinus  

žmogiškuosius  išteklius, bet ir įsikūrus rajone socialinių paslaugų centrui, kuris koordinuos, 

organizuos  paslaugų teikimą, kurs reikiamų socialinių paslaugų  tinklą Vilniaus rajono 

gyventojams.  

 Vilniaus rajono vaikams šiuo metu institucinė globa  nustatoma  BĮ Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko gerovės centre, kuriame 2017 m buvo globojama 15 vaikų bei BĮ Vilniaus rajono šeimos ir 

vaiko krizių centre, kuris globą vykdo  bendruomeniniuose namuose, kuriuose gali būti 

apgyvendinti  6 vaikai. Šiuo metu  ten gyvena 4 vaikai. Tiek vienas, tiek ir kitas centras  

apgyvendina vaikus bei  tėvus su vaikais, atsidūrusiais krizinėje situacijoje. Tai yra  viena iš 

prevencinių priemonių, sutelkiant  specialistų komandą, kuri teikia  šeimoms ir vaikams atitinkamas  

paslaugas, kad būtų išvengta  vaikų atskyrimo nuo tėvų. Šeimos  ir vaiko gerovės centre 2017 m. 

buvo apgyvendintos  3 šeimos su vaikais, o  Šeimos ir vaiko krizių centre 4 šeimos su vaikais.  

 

SVEIKATA 

  Siekiant užtikrinti ligų profilaktiką ir ankstyvą diagnostiką, Vilniaus rajono sveikatos 

priežiūros įstaigose buvo sėkmingai vykdomos 5-ios profilaktikos programos. Visuomenės 

sveikatos biuras vykdė sveikatos priežiūrą mokyklose ir atliko rajono visuomenės sveikatos būklės 

stebėseną.  

 Palyginus 2017 m. rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklius su 

Lietuvos rodikliais, pastebėta, kad mirtingumo 100 000 gyventojų dėl savižudybių, kraujotakos 

sistemos ligų, piktybinių navikų, cerebrovaskulinių ligų, sergamumo II tipo cukriniu diabetu, 

susižalojimų dėl nukritimo atvejų skaičius, transporto įvykiuose patirtų traumų skaičiaus bei 

dalyvavusių storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje rodikliai yra geresni nei 

Lietuvos vidurkis. Stebima bendra sergamumo mažėjimo tendencija ir tuberkulioze. Ataskaitiniais 

metais nė vienam vaikui nebuvo diagnozuota tuberkuliozė (2016 m. sirgo 5 vaikai). Socialiniai 

rodikliai, tokie kaip gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyventojų, mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokykloje, skaičius, mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius, 

gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako ar alkoholio 

gaminiais, išvengiamų hospitalizacijų skaičius, savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų 

pasitenkinimo lygis, yra geresni už Lietuvos vidurkį. 

 Pagerėjo medicinos psichologų teikiamų paslaugų prieinamumas gyventojams, vis daugiau 

teikiama psichikos dienos stacionaro paslaugų, taip mažinama sergančiųjų šizofrenija 

hospitalizacijos apimtis. 

 Ataskaitiniais metais VšĮ VRCP pradėta teikti nauja paslauga - gydytojo kardiologo ir 

slaugytojo konsultacijos pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu. Konsultacijų metu 

pacientams ne tik skiriamas ar koreguojamas medikamentinis gydymas, bet pacientai mokomi 

atpažinti ankstyvuosius širdies nepakankamumo simptomus ir juos koreguoti.  

 Pažymėtina, kad išvengiamų hospitalizacijų rodiklis  Vilniaus rajone žymiai geresnis už 

Lietuvos rodiklį. Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų pacientams, kuriems nustatytas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis, teikiama daugiau slaugos paslaugų namuose.  
       2017 m. didelis dėmesys buvo skiriamas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų 

kvalifikacijai kelti bei įrangai atnaujinti. Pagerėjo paslaugų kokybė ir operatyvumo rodikliai. 
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3.8.  ŠVIETIMAS, KULTŪRA, SPORTAS 
 

3.8.1. ŠVIETIMAS 

 

Švietimas Vilniaus rajone yra prioritetinė savivaldybės sritis, dėl to jai finansuoti 2017 m. 

Savivaldybė skyrė beveik pusę viso savo biudžeto. Šiais metais švietimui skiriamų lėšų dėka buvo 

padidinti darbo užmokesčio koeficientai priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams bei 

kvalifikuotam techniniam personalui. 

 

Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktame 

tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas“ 

Švietimo srityje 2017 metais Vilniaus rajono 

savivaldybei atiteko dešimta vieta tarp mažųjų 

savivaldybių (žiūr. 11 pav.). Be kitų rodiklių 

aukštai buvo įvertinti valstybių brandos 

egzaminų rezultatai, mokyklų išlaikymo 

kaštai bei kiti rodikliai. 

 

Vystant ir gerinant Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrą ir 

įgyvendinant Vilniaus rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo 

kokybės ir prieinamumo gerinimo programą, 2017 m. švietimo įstaigose buvo įvykdyti šie darbai: 

 

 Riešės vaikų darželio renovacija – 

rekonstrukcija ir priestato statyba, 

 Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos 

priestato statyba, 

 Pagirių  gimnazijos vidaus patalpų 

modernizavimas, 

 Marijampolio Meilės Lukšienės 

gimnazijos renovacija, 

 Skaidiškių mokyklos-darželio pastatų 

išorės renovacija, 

 Bezdonių Julijaus Slovackio vidaus 

patalpų remontas,  

 pradėti Bezdonių Saulietekio 

pagrindinės mokyklos priestato statybos 

darbai, 

 Zujūnų gimnazijų dalinis vidaus 

patalpų remontas, 

 Mostiškių mokyklos-daugiafunkcio 

centro vidaus patalpų remontas,  

 Valčiūnų gimnazijos I korpuso dalinis 

vidaus patalpų remontas,  

 Eitminiškių pagrindinės mokyklos 

dalinis vidaus patalpų remontas,  

 Kyviškių pagrindinės mokyklos 

dalinis vidaus patalpų remontas, 

 Kabiškių mokyklos-darželio dalinis 

vidaus patalpų remontas,  

 Vaidotų mokyklos-darželio 

,,Margaspalvis aitvarėlis“ dalinis vidaus 

patalpų remontas, 

  Buivydiškių vaikų darželio dalinis 

vidaus patalpų remontas,  

 Pagirių ,,Pelėdžiuko‘‘ vaikų darželio 

dalinis vidaus patalpų remontas, 

 Pagirių meno mokyklos dalinis vidaus 

patalpų remontas; 

 Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos 

stogo remontas,  

 Lavoriškių Stepono Batoro gimnazijos 

stogų remontas, 

 Paberžės šv. Stanislavo Kostkos 

gimnazijos Anavilio ikimokyklinio 

skyriaus stogų remontas,  

 Nemenčinės vaikų darželio fasadinių 

plokščių keitimas,  

 Nemenčinės Gedimino gimnazijos 

fasado dažymas,  

 
 

Savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūrai gerinti 

2017 m. panaudota iš savivaldybės biudžeto lėšų apie 

4 mln. eurų. 

 

11 pav. Lietuvos laisvosios rinkos instituto duomenys 
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 Kalvelių vaikų darželio elektros 

instaliacijos remonto darbai, 

  Buivydžių Tadeušo Konvickio 

gimnazijos sporto salės ir katilinės 

remontas, 

 aptvertos Bezdonių Julijaus Slovackio, 

Rukainių, Zujūnų gimnazijų, Mostiškių ir 

Rudausių mokyklų-daugiafunkcių centrų 

bei Buivydiškių vaikų darželio ir 

Buivydžių Tadeušo Konvickio 

gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus teritorijos, 

 pradėjo veikti Vilniaus rajono 

savivaldybės sporto mokyklos šaudykla, 

 baigtas rekonstruoti Nemenčinės 

gimnazijų stadionas ir atliktas Buivydžių 

Tadeušo Konvickio gimnazijos krepšinio 

aikštelės remontas, 

 vykdomas Mickūnų, Nemėžio šv. 

Rapolo Kalinausko, Rukainių gimnazijų 

vidaus patalpų modernizavimas,  

 vykdoma Paberžės šv. Stanislavo 

Kostkos gimnazijos renovacija ir vidaus 

patalpų modernizavimas.  

 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklą sudaro optimalus švietimo įstaigų skaičius 

įvairiomis ugdomosiomis kalbomis, kuris užtikrina galimybę visiems rajono mokiniams ugdytis 

gimtąja kalba, o mokyklose mokytis pirmoje pamainoje, nors kitose savivaldybėse dar yra mokyklų, 

kur mokoma dviem pamainomis.  Pagal mokyklų tinklo pertvarkos planą jau akredituota 100 proc. 

vidurinių mokyklų vidurinio ugdymo programų ir jos visos tapo gimnazijomis.   

2017 m. savivaldybėje veikė 44 bendrojo ugdymo mokyklos (iš jų: gimnazijų – 24, pagrindinių 

mokyklų – 11, pagrindinė mokykla–daugiafunkcis centras – 1, pradinių mokyklų – 2, mokyklų–

darželių – 5, mokykla–daugiafunkcis centras – 1) ir 21 neformaliojo švietimo įstaiga (iš jų: 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų – 17 (vaikų darželiai – 9, vaikų lopšeliai–darželiai – 8), meno 

mokyklos – 2, muzikos mokykla – 1, sporto mokykla – 1) (žiūr.12 pav.). Nuo rugsėjo 1 d. švietimo 

įstaigų tinklas iš dalies keitėsi: Visalaukės mokykla–daugiafunkcis centras ir Anavilio vaikų 

darželis tapo Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyriais, Rudaminos Ferdinando Ruščico 

gimnazijos Marijampolio pradinio ugdymo skyrius tapo Rakonių pagrindinės mokyklos 

Marijampolio pradinio ugdymo skyriumi, o Pagirių muzikos mokykla tapo meno mokykla.  

 
Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklas 

 
Nuo 2015–2016 iki 2017–2018 mokslo metų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose ugdomų pirmokų skaičius padidėjo 4 procentais (2015–2016 m. m. – 701 pirmokas, 2017–

2018 m. m. – 732 pirmokai), nors bendras mokinių skaičius per šį laikotarpį sumažėjo 0,5 proc. 

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. 2016–2017 mokslo metais 

12 pav. VRSA duomenys 
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veikė 61 priešmokyklinio ugdymo grupė, bet nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. grupių skaičius sumažėjo ir 

liko 59 priešmokyklinio ugdymo grupės, nes sumažėjo priešmokyklinio amžiaus vaikų.  

Tačiau ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius nuo 2015 m. iki 2017 m. padidėjo 6 

grupėmis, ir 2017 m. rajono savivaldybės švietimo įstaigose veikė 110 grupių. Kiekvienais 

metais nepatekusių vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas mažėja, nors Vilniaus rajone nuolat 

didėja gyventojų skaičius, ypač seniūnijose, esančiose arčiausiai Vilniaus miesto ribų. Šiose 

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

esančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vietų trūksta. 2016 m. rugsėjo 1 d. į Vilniaus rajono 

savivaldybės ikimokyklinį ugdymą teikiančias įstaigas nepateko 453 vaikai, o 2017 m. rugsėjo 1 d. 

– tik 376 vaikai. Sprendžiant šią problemą bendrojo ugdymo mokyklose atidaromos mišrios 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, statomos naujos bei rekonstruojamos –

renovuojamos senos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurių patalpose atidaromos naujos 

ikimokyklinio ugdymo grupės. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. atidaryta nauja priešmokyklinė grupė 

Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyriuje ir 2 

ikimokyklinio ugdymo grupės Riešės vaikų darželyje (žiūr. 9-10 lentelę).  

 
Pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdoma vaikų skaičius 

 

Ugdymo kalba 

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

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų skaičius 

Lietuvių 45 881 45 863 47 921 

Lenkų 56 1 220 57 1 210 60 1214 

Rusų 3 55 3 64 3 59 

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

9  lentelė * VRSA duomenys 

 

Pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdoma vaikų skaičius 

 

Ugdymo kalba 

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

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų 

skaičius 

Grupių 

skaičius 

Vaikų skaičius 

Lietuvių 19 285 22 307 20 316 

Lenkų 35 399 37 340 37 368 

Rusų 2 25 2 42 2 30 

Iš viso: 56 709 61 689 59 714 
10  lentelė * VRSA duomenys 

 

Vilniaus rajonas yra daugiatautiškiausias Lietuvos rajonas. Tai rodo ir švietimo įstaigų 

ugdomosios gimtosios kalbos poreikį švietimo įstaigose. Švietimo įstaigos pasirinkimas pagal kalbą 

tiesiogiai priklauso nuo gyventojų tautybės (žr. 13 pav.). 

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

 
13 pav. VRSA duomenys 
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Vilniaus rajono savivaldybės švietimo 

įstaigos mokiniams pavėžėti šiuo metu jau 

turi 37 mokyklinius autobusus, iš jų: 15 

geltonųjų ir 22 kitus mokyklinius autobusus, 

14 iš jų įsigyta Savivaldybės lėšomis. Šiais 

metais Švietimo ir mokslo ministerija skyrė 

geltonąjį autobusiuką Nemenčinės Gedimino 

gimnazijai, o Savivaldybės lėšomis įsigyti dar 

5 nauji mokykliniai autobusai (217 tūkst. 

Eur), kurie skirti Buivydžių Tadeušo 

Konvickio, Egliškių šv. Jono Bosko, 

Rudaminos ,,Ryto“, Valčiūnų gimnazijoms ir 

Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinei 

mokyklai. Tad iš viso mokyklinius 

autobusus jau turi 84 proc. savivaldybės 

gimnazijų ir pagrindinių mokyklų, o nuo 

2018 m. turės 92 proc. savivaldybės 

gimnazijų ir pagrindinių mokyklų. Iš viso 

2017 m. mokiniams pavėžėti buvo panaudota 

534,3 tūkst. eurų ir buvo pavežami 3865 

rajono mokiniai maršrutiniais ir specialiaisiais 

reisais, privačiu (tėvų, globėjų) transportu bei 

mokykliniais autobusais, iš jų 524 mokiniai iš 

Švietimo ir mokslo ministerijai priklausančių 

valstybinių mokyklų. 

  

 2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokiniai sėkmingai dalyvavo įvairių 

mokomųjų dalykų tarptautinėse, respublikinėse (biologijos, lenkų, lietuvių kalbos tautinių mažumų 

mokyklų, muzikos, užsienio kalbos (rusų) olimpiadose bei konkursuose. Laimėtos prizinės vietos 

viename tarptautiniame konkurse ir 6-iose respublikinėse olimpiadose bei konkursuose. Pirmą kartą 

Vilniaus rajono savivaldybės istorijoje turime biologijos olimpiados laimėtoją - tai Vilniaus rajono 

Mickūnų gimnazijos mokinys Konstanty Keda, kuris tapo respublikinės biologijos olimpiados I 

vietos laimėtoju. Iš viso respublikinėse olimpiadose bei konkursuose dalyvavo 73 mokiniai ir iš jų 

13 mokinių (18 %) laimėjo prizines vietas. Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos 

auklėtiniai dalyvavo įvairiose tarptautinėse varžybose ir jose iškovojo 11 aukso, 12 sidabro ir 6 

bronzos medalius; Nemenčinės muzikos mokyklos mokiniai pelnė 19 laureatų bei 24 diplomantų 

vardus; Pagirių meno mokyklos mokiniai pelnė 10 laureatų ir 22 diplomantų vardus; Rudaminos 

meno mokyklos ugdytiniai – 22 laureatų ir 23 diplomantų vardus.  

   Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime (toliau – PUPP) dalyvavo 612 Savivaldybės 

mokyklų mokinių, kurie 2017 metais vienodai kaip visos Lietuvos dešimtokai išlaikė lietuvių 

valstybinės kalbos PUPP.  

2017 metais brandos egzaminus iš viso laikė 639 abiturientai, iš jų 539 Vilniaus 

rajono savivaldybės mokyklų dvyliktokai ir 100 abiturientų iš Švietimo ir mokslo ministerijai 

priklausančių valstybinių mokyklų, kuriems valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus 

organizavo Savivaldybė. Vilniaus rajono savivaldybės gimnazijų abiturientai 100 proc. išlaikė 

chemijos, fizikos, geografijos, užsienio (rusų, vokiečių) kalbų valstybinius brandos egzaminus 

(toliau – VBE) ir geriau negu visos Lietuvos abiturientai išlaikė užsienio (anglų) kalbos, istorijos, 

biologijos VBE. Geriausiai Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų abiturientams sekėsi laikyti 

užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą - net 23 savivaldybės mokyklų abiturientai gavo 

maksimalius 100 balų įvertinimus, iš anglų kalbos 100 balų įvertinimus gavo 4 abiturientai, iš 

matematikos - 2, iš informacinių technologijų – 1 ir iš istorijos – 1. Visi šie 29 mokiniai (2 iš jų 

gavo po du 100 balų įvertinimus iš valstybinių brandos egzaminų), savivaldybės tarybos posėdžio 

metu buvo apdovanoti Mero padėkos raštais bei atminimo dovanomis. 

Į universitetus ir kolegijas šiais metais įstojo 305 Vilniaus rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų abiturientai, ir tai sudaro  59 %. Iš jų 18 abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas užsienyje  

(11 - Didžioji Britanija, 7 - Lenkija).  

Siekiant geresnių mokinių mokymosi rezultatų Vilniaus rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų jau atliktas išorės auditas. 2017 m. atliktas išorės vertinimas Kalvelių „Aušros“, Kalvelių 
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Stanislavo Moniuškos, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijose ir Pakenės Česlovo Milošo 

pagrindinėje mokykloje.  

 Vilniaus rajono savivaldybė kasmet finansuoja vaikų ir jaunimo socializacijos programas. 

2017 m. dieninėse, išvažiuojamosiose, sporto bei meno stovyklose iš viso dalyvavo apie 1000 

Vilniaus rajono savivaldybės vaikų ir jaunuolių. Šioms programoms finansuoti buvo skirta 16,2 

tūkst. eurų. Lenkijos Respublikos fondo ,,Pagalba lenkams Rytuose“ („Pomoc Polakom na 

Wschodzie“) kvietimu Vilniaus rajono švietimo įstaigų lenkų ugdomąja kalba mokiniai vasaros 

atostogų metu turėjo galimybę poilsiauti įvairiuose Lenkijos miestuose. Vilniaus rajono 

savivaldybės administracija iš dalies finansavo ir rajono savivaldybės mokyklų išvykas į 

tarptautines varžybas bei stovyklas. 

Švietimo įstaigose tikslingai vykdoma narkomanijos, 

alkoholizmo prevencinė veikla, stiprinama vaikų ir 

paauglių psichinė bei fizinė sveikata, dauguma 

Savivaldybės švietimo įstaigų dalyvauja programose 

,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisiai mokykloms“, taip pat 

tarptautiniuose mokyklų partnerysčių 

projektuose ,,eTwinning“, ,,Nordplus“ ir ,,Erasmus 

plius“. Rakonių pagrindinė mokykla 2015 - 2017 m. 

dalyvavo tarptautiniame Erasmus plius 

projekte ,,Mažieji tyrinėtojai magiškame Europos tautų 

kultūros pasaulyje“, Maišiagalos Lietuvos Didžiojo 

kunigaikščio Algirdo gimnazija nuo 2016 m. dalyvauja 

Erasmus plius tarptautiniame strateginiame 

partnerystės projekte „Education Material Planning, 

Strategy and Tools for CLIL Education“, Rudaminos 

Ferdinando Ruščico gimnazija nuo 2016 m. dalyvauja 

Erasmus plius tarptautiniame projekte ,,Next step of 

social life learning through English”, Juodšilių šv. 

Uršulės Leduchovskos gimnazija kartu su partneriais iš 

Lenkijos Respublikos nuo 2016 m. dalyvauja Erasmus 

plius projekte ,,Būkime madingi veikdami“, 

Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis taip pat su 

partneriais iš Lenkijos Respublikos 2017 m. pradėjo 

dalyvauti Erasmus plius projekte ,,Lenkų mokykla 

užsienyje“.  

 

 Lenkų mokyklų mokytojų profesinio tobulėjimo skatinimas, Nemenčinės Gedimino 

gimnazija nuo 2017 m. pradėjo įgyvendinti Erasmus plius projektą „Gamtamokslis mokymasis 

naudojant STEAM“ ir 2016 - 2017 metais dalyvavo dviejuose Nordplus Junior projektuose.   

    

Stiprinant mokinių tautines vertybes bei tradicijų 

puoselėjimą 2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės 

švietimo įstaigose veikė 56 chorai, vokaliniai 

ansambliai, muzikos studijos, 26 šokių ansambliai, 15 

dramos būrelių, 10 instrumentinių ansamblių. Sporto 

metams pažymėti rajone buvo organizuotas Vilniaus 

rajono slidinėjimo čempionatas Nemenčinėje, 

Tarptautinės tinklinio varžybos Avižieniuose bei 

Vilniaus rajono stalo teniso pirmenybės Zujūnuose. 

Siekiant stiprinti dvasinį jaunimo ugdymą organizuotas 

renginių ciklas, skirtas Arkivyskupo Teofilio 

Matulionio metams paminėti bei kun. Juzefui 
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Obrembskiui atminti, piligriminė kelionė pėsčiomis kun. Kazimiero Pukėno pėdsakais bei 5-oji 

Vilniaus rajono piligriminė kelionė kun. Juzefo Obrembskio pėdsakais, konkursų ir olimpiadų 

laureatų piligriminė kelionė į Silezijos Zombkovicus Lenkijoje bei pažintinė išvyka į Kaišiadorių 

vyskupiją, kurias finansavo savivaldybė.    

 Siekiant paskatinti mokinių popamokinį užimtumą, sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumo bei 

saviraiškos poreikiams tenkinti bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams sudaryta galimybė rinktis 

kalbų, menų, sporto, sveikos gyvensenos, šokių, techninės kūrybos, pilietinio, socialinio, etninio 

ugdymo ir kitas programas. 2017 m. I pusmetį mokyklose ir daugiafunkciuose centruose buvo 

vykdomos 73 neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos, o 2017 m. II pusmetį - 67 

NVŠ programos. 2017 m. I pusmetį neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis finansuojamose 

NVŠ programose iš viso dalyvavo 2294 Vilniaus rajono mokiniai, o 2017 m. II pusmetį – 2180, t.y. 

apie 30 proc. mokinių. Iš viso NVŠ programas vykdyti 2017 m. buvo panaudota 224,6 tūkst. eurų. 

Be NVŠ programų mokyklose 2017 m. veikė daug įvairių meninių, sportinių, kalbų neformaliojo 

vaikų švietimo grupių – iš viso 643 neformaliojo švietimo grupės, kuriose dalyvavo 5962, t.y. apie 

80 proc. mokinių. Todėl labiausiai prie popamokinio mokinių užimtumo prisideda neformaliojo 

vaikų švietimo grupių užsiėmimai mokyklose, kuriose mokiniai yra ne tik užimti po pamokų, bet ir 

tenkina savo saviraiškos poreikius, siekia asmeninės pažangos. Be to, keliose mokyklose veikė ir 

mokamos pailgintos grupės.  
 

3.8.2. KULTŪRA 

 

Pastaraisiais metais kultūra rajone siekė įsitvirtinti 

ne vien kaip specifinė viešosios politikos sritis, bet 

taip pat kaip strateginė  raidos kryptis. Savivaldybė 

siekia padėti atskleisti, išsaugoti ir plėtoti 

visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį 

potencialą. 

 

Neišimtis ir praėję 2017 metai. Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniai kultūros centrai 

su jiems pavaldžiais skyriais tęsė kultūros plėtros programą, artino ir skatino vietos bendruomenes  

įsijungti į kultūros raidos rajone procesą, stengėsi nuosekliai įgyvendinti Lietuvos kultūros politikos 

gaires, kultūrinės srities programas, stiprino kultūros ir meno potencialą, vystė kūrybinę veiklą ir 

meno įvairovę. Iniciavo ir įgyvendino rajone gyvenančių tautų tradicijų ir kultūros paveldo 

atvirumą visuomenei, plėtė teikiamų kultūrinių paslaugų spektrą,  organizavo kultūrinius renginius 

skirtingoms gyventojų grupėms, siekė profesionalumo ir prieinamumo visiems bendruomenės 

sluoksniams pagal jų poreikius ir pomėgius. Svarbiausios veiklos kryptys buvo puoselėti etninę 

kultūrą, mėgėjų meną, organizuoti profesionalaus meno sklaidą, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, 

rengti ir įgyvendinti kultūrinius, edukacinius projektus ir programas, skatinti jaunimo iniciatyvas.  

 

2017 metų pabaigoje Rudaminos daugiafunkciniam 

kultūros centrui (toliau – RDKC) priklausė 14 skyrių, 

o Nemenčinės (NDKC) - 13, esančių Vilniaus rajono 

savivaldybės teritorijoje.  Vilniaus rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nemenčinės 

ir Rudaminos daugiafunkciniams kultūros centrams 

suteikta I kategorija. Kultūros ir meno darbuotojai 

įvairiomis formomis ir būdais kėlė savo kvalifikaciją, 

dalyvavo seminaruose tiek bendro pobūdžio kultūros 

darbo ir vadybos klausimais, tiek ir profesinio 

meistriškumo ir įgūdžių ugdymo.  
Įsibėgėjanti įvairių kultūrinių renginių pasiūla neliko 

nepastebėta. Vis daugiau žiūrovų susirenka į masinius 

 

Daugiafunkcinių  kultūros centrų meno kolektyvai 

praėjusiais metais surengė per 300 koncertų, 

suorganizuota daugiau kaip 30 koncertinių išvykų į 

užsienį.  
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tradicinius renginius, tokius kaip Joninės, Tarptautinis 

etnokultūros festivalis. Antrą kartą surengtas 

konkursas „Vilniaus krašto talentai“ Rudaminoje,  

gausiai sukvietęs dalyvius iš Vilniaus miesto ir 

kaimyninių rajonų.  Nemenčinėje 2017 metais buvo 

sukviesti žiūrovai, lenkų kino mylėtojai į pirmą kartą 

čia organizuotą Lenkų kino festivalį, kuris jau ne 

vienerius metus vyko tik didžiausiuose Lietuvos 

miestuose. NDKC įgyvendinti 4 projektai, kuriems 

konkurso būdu laimėta 7568 eurai. Realizuoti 

projektai buvo orientuoti į liaudies kultūros 

populiarinimą, tautiškumo puoselėjimą, vaikų ir 

jaunimo užimtumą bei turiningą laisvalaikio 

praleidimą. Daugumos projektinių renginių pagrindinis 

tikslas – įtraukti visuomenę į kultūrinę veiklą, ypač 

sudominti jaunimą dalyvauti įvairiose veiklose, 

skatinant juos domėtis kultūra, savo šalies paveldu bei 

aktyviai praleisti laisvalaikį: stebėti ir patiems 

dalyvauti kultūrinėse programose, renginiuose, 

koncertuose, būti kūrybinių dirbtuvių užsiėmimų, 

kursų, seminarų dalyviais, parodų autoriais. Abiejuose 

daugiafunkciniuose kultūros centruose organizuojamų 

kultūrinių renginių skaičius nuolat auga. Tai vyksta dėl 

padidėjusio bendradarbiavimo su vietinėmis 

bendruomenėmis, NVO ir kitomis vyriausybinėmis ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Daugiafunkciniai 

kultūros centrai praėjusiais metais aktyviai įsijungė į 

organizacinį darbą, rengiant V Tarptautinį sakralinės 

muzikos festivalį „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ 

Festivalyje, trukusiame dvi savaites ir vykusiame 

Vilniaus miesto ir rajono bažnyčiose, sakralinėse 

erdvėse ir kultūros  centruose, dalyvavo vaikų ir 

suaugusiųjų chorai, vokaliniai ansambliai, 

instrumentiniai kolektyvai, solistai iš Lietuvos, 

Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Ispanijos. 

Nemenčinės ir Rudaminos kultūros centrai buvo vieni 

iš 2017 metų tradicinės Vilniaus rajono derliaus 

šventės organizatorių. Nemenčinės kultūros centras jau 

penktąjį kartą sukvietė liaudies šokių kolektyvus į 

konkursą „Vilnijos verbai laimėti“. Kultūros centrai 

tęsia projektinę veiklą, vykdo tęstinius projektus. 

Rudaminos DKC surengė bei organizavo Lietuvai 

svarbių valstybinės reikšmės švenčių ir dienų 

minėjimus Vilniaus rajone. Projekto „Svarbi man 

diena“, iš dalies finansuoto Lietuvos kultūros tarybos, 

įgyvendinimo tikslas buvo pilietinio bei tautinio 

ugdymo ir atminties įprasminimas, minint valstybei 

svarbias šventes ir dienas. Projekto metu įgyvendinti 

visi užsibrėžti tikslai, įvykdyti numatyti uždaviniai.  

Visos projekto metu atliekamos veiklos buvo skirtos 

vaikų ir jaunimo pilietiškumui ir patriotiškumui 

ugdyti, skatino valstybės istorijos puoselėjimą, 
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kultūros tapatybės išlaikymą ir kūrimą, o taip pat subūrė rajono gyventojus bendrai veiklai bei 

pagyvino bendruomeninį gyvenimą, švietimo ir kultūros įstaigų bendradarbiavimą. Nemenčinės 

DKC jau keletą metų organizuojami ir ypatingo žiūrovų dėmesio sulaukia tokie renginiai, kaip 

Tarptautinė kapelų šventė „Iki ryto grot, po šokių miegot“, kalėdinių giesmių koncertas „Po angelo 

sparnais“, koncertai, skirti Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti, naujametiniai 

koncertai, lenkų šokių turnyrai, koncertas turistinio sąskrydžio proga, Tarptautinės šokėjų dienos 

proga. Taipogi vis į didesnius renginius yra kviečiami NDKC meno kolektyvai, kurių pasirodymus 

stebi vis gausesnis žiūrovų skaičius. Tai parodo meno kolektyvų patrauklumą ir neretai - 

populiarumą.  
  2017 m. Nemenčinės DKC ir jo skyriuose veikė 23 mėgėjų meno kolektyvai. Per metus 

susikūrė dar du choreografiniai kolektyvai, tai: linijinių šokių grupė „Smagūs žingsniai“ ir šokių 

kolektyvo „Dalina“ suaugusiųjų kolektyvas.  

 Dar didesnis norinčių dalyvauti kultūrinėje, edukacinėje veiklose dalyvių skaičius 

Rudaminos DKC.  2017 m. čia susikūrė net penki meno kolektyvai. Padidėjo būrelių jaunimui 

skaičius, todėl daugiau vaikų ir jaunimo gali lengviau pasirinkti sau tinkamą užsiėmimą. 

  Daugiafunkciniai kultūros centrai glaudžiai bendradarbiauja su vietos seniūnijomis, švietimo 

įstaigomis, užmezgė arba ketina užmegzti kultūrinio bendradarbiavimo ryšius su panašiomis 

institucijomis Lietuvoje ir užsienyje. Rudaminos DKC praėjusiais metais tęsė glaudų 

bendradarbiavimą su Trakų kultūros rūmais, Šalčininkų kultūros centru. 2017 metais 

bendradarbiavimo sutartys buvo pasirašytos su Rakonių pagrindine mokykla, Pagirių meno 

mokykla. RDKC palaiko glaudžius ryšius su Zgiežo ir Lisbarko miestais Lenkijoje, su Danilavos, 

Ašmenos kultūros centrais Baltarusijoje bei Žytomyro kultūros centru Ukrainoje.  NKDC per 

paskutinius metus (2017 m.) taip pat suaktyvino bendradarbiavimą ir kultūrinius mainus. Visų 

pirma – į renginius, organizuojamus Nemenčinėje, kviečiami liaudies šokių kolektyvai iš visos 

Lietuvos („Draugai-draugams“), užmegzti ir plėtojami kultūriniai mainai su Daugpilio miesto ir 

regiono (Latvija) lenkų bendruomene, dalyvauta kultūriniuose renginiuose Daugpilyje. Užmegzti ir 

plėtojami kultūriniai ryšiai su Stargardto miesto  (Lenkija) visuomeninėmis-kultūrinėmis 

organizacijomis, NDKC meno kolektyvai čia surengė ir organizavo koncertus ir šventes išeivių iš 

Vilnijos organizacijų kvietimu („Kaziuki“, „Niedziela Palmowa“). 

                 Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkciniai kultūros centrai  ir jų skyriai kiekvienais 

metais pasiekia geresnių kultūrinės veiklos rodyklių. Vis dažniau informacija apie rajono kultūrinį 

gyvenimą pastebima visuomenės žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose. Džiugina, kad 

renginiai sulaukia vis daugiau lankytojų pripažinimo, kuriasi nauji meno kolektyvai, tai rodo, kad 

įstaigos tenkina gyventojų kultūrinius poreikius, ugdo kūrybinę iniciatyvą, įprasmina laisvalaikį, 

atsižvelgia į visuomenės poreikius ir sudaro sąlygas kiekvienam jos nariui dalyvauti kultūros 

procesuose.  

                 Ugdant ir formuojant rajono gyventojų kultūrinius poreikius, ypatingas dėmesys yra 

kreipiamas į socialinės rizikos grupes, todėl aktyviai kviečiami į nemokamus spektaklius ir 

renginius vaikai, nepasiturinčios šeimos, senjorai. Taip pritraukiami įvairaus amžiaus žmonės, 

plečiama mėgėjų kūrybinė veikla. Koncertai, teminiai renginiai,  folklorą ir tradicijas puoselėjanti jų 

įvairovė  rodo, kad įstaigos ieško naujų išraiškos priemonių tradiciniuose ir žiūrovų pamėgtuose 

renginiuose bei skatina žmonių laisvalaikio užimtumą. 

2017 m. ypač sėkmingi buvo turizmo infrastruktūros srityje. Siekdama didinti kultūros ir 

gamtos paveldo objektų žinomumą ir lankomumą savivaldybė kartu su partneriais pradėjo 

įgyvendinti tris ES finansuojamus projektus, kurių bendra vertė 457 000 Eur (savivaldybės nauda), 

iš jų Savivaldybės indėlis sudaro tik 15 proc. Įgyvendinant projektą „Kultūra ir gamta – turizmo 

skatinimas abipus sienos grindžiamas bendru paveldu ir bendradarbiavimu“, Asvejos regioninio 

parko teritorijoje, prie Asvejos ežero, bus įrengta Žingių poilsiavietė. Maišiagalos istorinė 

gyvenvietė taps patraukli turistams. Taktiliniame stende bus pateikta informaciją apie gyvenvietę, 

kunigo J. Obrembskio muziejuje bus modernizuota ekspozicija, o Amatų centre įrengta edukacinė 

ekspozicija. Įgyvendinant projektus „Pietryčių Lietuvos turizmo maršrutas“ ir „Dviračių turizmo 
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trasų ir maršrutų (jungčių su Trakų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis) ženklinimas“ bus įrengti 76 

informaciniai ženklai, tame skaičiuje ir 4  informaciniai stendai neįgaliesiems. 

3.8.3. SPORTAS 

Vilniaus rajono savivaldybė, organizuodama 

kūno kultūros ir sportinę veiklą, didžiausią 

dėmesį skirią fizinio aktyvumo paslaugų 

prieinamumui kuo didesniam rajono 

gyventojų skaičiui. Pagrindinis tikslas yra 

fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos 

judėjimo bei sporto populiarinimas 

skirtingose amžiaus grupėse, keičiant 

nedidelių kaimiškų vietovių žmonių požiūrį į 

sveiką bei aktyvią gyvenseną. Šiam tikslui 

pasiekti yra pasirinktas dviejų krypčių kūno 

kultūros ir sporto propagavimo modelis. 

 

 

 Pirmoji kryptis – vaikų ir mokyklinio amžiaus jaunimo formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programos, kurias sėkmingai įgyvendina Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla 

(toliau VRSSM). VRSSM yra vykdomos pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo 

tobulinimo sporto programos. Mokiniams, baigusiems visą pasirinktos sporto šakos ugdymo 

programą, išduodami pasiekimus įteisinantys dokumentai – neformaliojo vaikų švietimo 

pažymėjimai. VRSSM auklėtiniai sudaro pagrindą Vilniaus rajono vaikų, jaunučių ir jaunių 

rinktinėse, kurios garbingai atstovauja savo rajonui šalies bei tarptautinėse varžybose.  

2017 metais Lietuvos Jaunių ir sporto vilčių žaidynėse dalyvavo 69 Lietuvos miestų ir 

rajonų komandos. Žaidynių programoje buvo įtrauktos strateginės ir kitos sporto šakos: 

badmintonas, baidarių ir kanojų irklavimas, boksas, buriavimas, dviračių sportas, dziudo, 

fechtavimasis, futbolas, grindų riedulys, imtynės, irklavimas, kiokušin karatė, krepšinis, lengvoji 

atletika, orientavimosi sportas, plaukimas, rankinis, regbis, sambo, sportiniai šokiai, stalo tenisas, 

sunkioji atletika, šaškės, šaudymas, šaudymas iš lanko, šiuolaikinė penkiakovė, tenisas, tinklinis, 

triatlonas, vandensvydis, žirgų sportas, žolės riedulys. Iš viso 32 sporto šakos.Vilniaus rajono 

savivaldybės sportininkai atstovavo savo rajonui 10 sporto šakų (13 komandų): boksas, dziudo, 

grindų riedulys (merginos, vaikinai), imtynės, lengvoji atletika, stalo tenisas, šaškės, salės tinklinis 

(merginos, vaikinai), paplūdimio tinklinis (merginos, vaikinai), žirgų sportas, žolės riedulys 

(merginos, vaikinai). Surinkus 645 taškus šiais metais tenka džiaugtis užimta ketvirtąja vieta 

bendrojoje įskaitoje.  

 

Labai sėkmingai yra įgyvendinama pasirašyta trišalė 

sutartis su Lietuvos biatlono federacija bei Kūno 

kultūros ir sporto departamentu  dėl perspektyvines 

biatlono grupės steigimo Nemenčinėje. Papildomas 

ir labai svarus faktorius, lemiantis efektyvų biatlono 

sporto šakos vystymą ne tik Vilniaus rajone bet ir 

Lietuvoje, yra jau sėkmingai veikianti atvira biatlono 

šaudykla Nemenčinėje. Biatlono sporto šaka 

pavyksta sudominti ne tik aplinkinių gyvenviečių 

vaikus, bet ir jaunimą iš Vilniaus, kuris net pasirenka 

Nemenčinės bendrojo ugdymo įstaigas, tam, kad 

galėtų lengviau derinti mokslą su sporto pratybomis. 

Tai seniai laukta investicija į pasiteisinančias 

perspektyvas biatlone. Nemenčinės šaudykloje jau 

 

Vilniaus rajono prioritetas didinti įvairaus amžiaus 

gyventojų domėjimąsi kūno kultūra ir sportu, 

sveikos gyvensenos propagavimą organizuojant 

kūno kultūros ir sporto bei rekreacijos renginius.  
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pastatyti visi sporto objektai, kurių statybai 344 tūkst. 

eurų skyrė Vilniaus rajono savivaldybė. Prie 

šaudyklos pradėtos VRSSM administracinio pastato 

komplekso statybos, kurias įgyvendinus visi norintys 

galės naudotis inventoriaus nuomos punktu bei 

asmeninių trenerių paslaugomis. 

 Antrosios krypties tikslas – Vilniaus rajono įvairaus 

amžiaus gyventojų domėjimosi kūno kultūra ir sportu 

didinimas, sveikos gyvensenos propagavimas 

organizuojant kūno kultūros ir neprofesionalaus sporto 

bei rekreacijos renginius.  

Įgyvendinant šį tikslą prie Nemenčinės ir Rudaminos 

daugiafunkcinių kultūros centrų yra  steigiami sporto 

metodininkų etatai. Pagrindinis asmenų, priimtų 

vykdyti šias pareigas, uždavinys yra sudominti fiziniu 

aktyvumu gyventojus pagal jų (sporto  metodininkų) 

darbo lokalizaciją. Šiuo metu tokiu pagrindu Vilniaus 

rajone dirba 11 sporto metodininkų (Nemenčinėje, 

Paberžėje, Buivydžiuose, Maišiagaloje, Rudaminoje, 

Medininkuose, Mickūnuose, Šumske, Lavoriškėse, 

Kalveliuose). Sporto specialistų veiklos pobūdis yra 

labai skirtingas ir tiesiogiai priklausomas nuo darbo 

vietos materialinio aprūpinimo. Didžiausia 

metodininkų dalis dirba bendrojo lavinimo įstaigų 

sporto salėse. 

2017 m. Savivaldybė bendradarbiaudama, su VRSSM, 

Vilniaus r. bendrojo ugdymo įstaigomis ir Vilniaus 

rajono sporto klubais organizavo, 25 sporto renginius. 

Tarp jų tie, kuriuose dalyvavo daugiausiai dalyvių bei 

žiūrovų: Vilniaus rajono slidinėjimo čempionatas, 

Juodšilių duatlonas, XI Tarptautiniame bėgimas 

Nemenčinės miesto gatvėmis, MTB dviračių 

maratonas „Wilia“, Vilniaus rajono kroso pirmenybių 

varžybos, Vilniaus rajono neįgaliųjų sporto šventė 

„Sportas ir mes“, Lietuvos seniūnijų žaidynės, Sporto 

varžybos, skirtos Vilniaus rajono merės taurei laimėti.  

2018 metais pagrindine veikla ir toliau lieka fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos, 

judėjimo bei sporto populiarinimas. Šiam tikslui pasiekti išskiriami du prioritetai: 1. Sporto renginių 

organizavimas bei jų kokybės gerinimas; 2. Sporto metodininkų teikiamų paslaugų optimizavimas 

maksimaliai pritaikant jas prie Vilniaus r. gyventojų poreikių. 
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Brangūs Vilniaus rajono gyventojai, Tarybos nariai,  
 

Nuoširdžiai džiaugiuosi Vilniaus rajono gyventojų, bendruomenių, verslo ir savivaldybės 

vaisingu bendradarbiavimu. Kartu su Taryba ir kompetentinga savivaldybės administracijos komanda 

dirbame vardan mūsų rajono gerovės, mūsų vaikų ir bendruomenės ateities.   

Būkime tolerantiški, geranoriški, siekiantys užsibrėžto tikslo, ir galėsime didžiuotis savo 

sąžiningai nuveiktais darbais šiandien ir ateityje. Raginu visus savo kasdieniniu darbu įnešti indėlį, 

kad Vilniaus rajonas išliktų augantis, mylimas, verslus ir lankomas.  

Nuoširdžiai dėkoju kiekvienam Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariui, kiekvienai frakcijai 

už pozityvų ir konstruktyvų darbą drauge, Savivaldybės administracijos, verslo įmonių vadovams, 

tarnautojams ir darbuotojams, rajono gyventojams, kurie aktyvus ir savo darbu, patarimais, 

pasiūlymais prisideda prie rajono gerovės kūrimo. 

Dirbkime kartu, puoselėkime ir gražinkime savo rajoną. 

 

 

Vilniaus rajono savivaldybės merė 

Marija Rekst 
 
 


