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Vietos plėtros strategijos “rėmai” 
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Gyventojų 
susitelkimas ir 

tapatumas 

Žmogiškieji 
ištekliai 

Gyventojų 
profesinė patirtis 

ir įgūdžiai 

Vietos institucijų 
patirtis ir 
įgūdžiai 

Verslo įmonės ir 
jų veikla 

Prekių, paslaugų 
ir darbo rinkų 
išsivystymas 

Krašto įvaizdis ir 
pastangos jį 

puoselėti 

būklė 

tendencija 

Radviliškio rajono teritorinio kapitalo vertinimas 
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Demografinė piramidė 
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 Gyventojų tankis, 2014 m., gyv./km2 2014 m. 

VVG „Radviliškio lyderis“ teritorija 16,6 

Aukštelkų seniūnija 16,6 

Baisogalos seniūnija 30,4 

Grinkiškio seniūnija 12,1 

Pakalniškių seniūnija 15,7 

Radviliškio seniūnija 22,7 

Sidabravo  seniūnija 12,6 

Skėmių seniūnija 15,6 

Šaukoto  seniūnija 6,8 

Šiaulėnų seniūnija 8,1 

Šeduvos miesto seniūnija 31,5 

Tyrulių seniūnija 10,4 5 



Respondentų pajamos vienam šeimos nariui  
per mėnesį 

0% 10% 20% 30% 40% 

iki 350 Lt 

351-811 Lt 

812-1000 Lt 

1001-2000 Lt 

2001 ir daugiau Lt 

12,7% 

38,6% 

24,4% 

18,7% 

5,7% 



Naujasis laikotarpis  
Strateginių tikslų formulavimo sunkumai 

• Siekiant suburti žmones būtina surasti daugumai 
priimtinus, patrauklius tikslus ir visus vienijančias 
vertybes . 

 

• Vietos gyvenimą vis labiau veikia tiek teigiamos, tiek 
neigiamos išorės pasaulio tendencijos, kurias reikia 
tinkamai įvertinti. 

 

• Užsibrėžtus tikslus būtina pagrįsti konkrečiomis 
ekonominėmis, socialinėmis ir kultūrinėmis prielaidomis 
(vadinamaisiais ištekliais) 
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Socialinio jautrumo problema 

Naujojo laikotarpio darbotvarkės raktiniai žodžiai:  

skurdo ir socialinės atskirties mažinimas;  

jaunimo problemų sprendimas;  

inovacijų įgyvendinimas; 

darbo vietų kūrimas 

 

 

 

 

 



3 pagrindiniai socialinio verslo aspektai 

  Verslumas (nuolatinė ūkinė komercinė veikla); 

  Socialiniai reikalai (socialinių tikslų siekimas); 

  Valdymas (ribotas pelno paskirstymas, 
skaidrus valdymas). 

 

 



Socialinio verslo veiklos spektras  

ES valstybėse narėse socialinis verslas dažniausiai 
veikia trijose srityse:  

1) integracijos į darbo rinką (mokymai bedarbiams 
ir reintegravimas į darbo rinką); 

2) asmeninių paslaugų (vaikų priežiūra, paslaugos 
senjorams, nuotolinės paslaugos, pagalba socialiai 
atskirtiems žmonėms ir pan.)  

3) socialiai atskirtų vietovių vystymo (socialinis 
verslas labai nutolusiose kaimo vietovėse, 
reabilitacinės programos kaimo vietovėse). 



I prioritetas. Socialinės ekonomikos vystymas ir 
vietos produkcijos pridėtinės vertės didinimas 

1.1. Priemonė. (6B) Kaimo gyventojams skirtų 
pagrindinių vietos paslaugų teikimas ir susijusios 
infrastruktūros geresnis panaudojimas.  
 

1.2. Priemonė. (6A) Ūkio ir verslo plėtra geriau 
panaudojant vietos išteklius. 
 

1.3. Priemonė. (3A) Parama žemės ūkio produkcijos 
perdirbimui ir rinkodarai. 
 

1.4. Priemonė. (1A) Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 
regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę 
„nuo lauko iki stalo“. 11 



II prioritetas. Bendruomenės telkimas ir jaunimo 
įgalinimas mažinti socialinę atskirtį  

2.1. Priemonė. (6B) Bendradarbiavimo tinklų ir 
savanoriškos veiklos organizavimas.   
 

2.2. Priemonė. (6B) Jaunimo įtraukimas į vietos 
bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties 
mažinimą. 

2.3. Priemonė. (1C) Vietos projektų pareiškėjų ir 
vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas.  
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I prioritetas. Socialinės ekonomikos vystymas ir vietos 
produkcijos pridėtinės vertės didinimas 

1.1. Priemonė. (6B) Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų 
teikimas  ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas.  
Tikslas - didinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę užtikrinant 
paslaugų reikšmingų kaimo gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai 
teikimą ir jų prieinamumą. Šiam tikslui pasiekti įgalinti vietos bendruomenes 
vykdyti ūkinę veiklą ir tinkamai panaudoti kaimo vietovėse esančius viešuosius 
pastatus bei viešąsias erdves. 
Projektų pavyzdžiai: paslaugų centrų kūrimas ir kaimo bendruomenių bei kitų 
NVO ūkinės veiklos organizavimas; ūkinei veiklai vykdyti reikalingos 
infrastruktūros gerinimas; socialinio taksi (pavėžėjimo paslaugos) organizavimas; 
šeimynų kūrimas; socialinių paslaugų įvairovės plėtra, pvz., „atokvėpio“ 
paslaugos teikimas ir kt. 
Projektai turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją ir/arba viešąjį 
interesą.  
Pastaba. Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 
Paramos intensyvumas 80 proc. 
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I prioritetas. Socialinės ekonomikos vystymas ir vietos 
produkcijos pridėtinės vertės didinimas 

1.2. Priemonė. (6A) Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant 
vietos išteklius. 

Tikslas – atskleisti vietos išteklių geresnio panaudojimo 
galimybes verslo plėtrai. 

Projektų pavyzdžiai: produkcijos iš vietos žaliavų gaminimas, 
naujų paslaugų sukūrimas panaudojant vietos išteklius (pvz., 
pastatus, gamtos išteklius, kultūros bei istorijos paveldą ir 
kt.). 

Pastaba. Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų 
kūrimu. 

Paramos intensyvumas 50 proc. 
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I prioritetas. Socialinės ekonomikos vystymas ir vietos 
produkcijos pridėtinės vertės didinimas 

1.3. Priemonė. (3A) Parama žemės ūkio produkcijos 
perdirbimui ir rinkodarai. 

Tikslas – stiprinti vietos ūkininkų konkurencingumą didinant 
žemės ūkio ir maisto produktų pridėtinę vertę. 

Projektų pavyzdžiai: žemės ūkio produkcijos antriniam 
perdirbimui ir tiesioginiam žemės ūkio ir maisto produktų 
pardavimui (įskaitant produkcijos saugojimą, paruošimą 
pardavimui ir transportavimą) reikalingos įrangos įsigijimas.  

Pastaba. Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų 
kūrimu. 

Paramos intensyvumas 50 proc. 

 

15 



I prioritetas. Socialinės ekonomikos vystymas ir vietos 
produkcijos pridėtinės vertės didinimas 

1.4. Priemonė. (1A) Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 
regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo 
lauko iki stalo“ . 
Tikslas – užtikrinti NVO, vykdančių ūkinę veiklą, 
bendradarbiavimą su vietos ūkininkais, verslininkais ir 
amatininkais sukuriant regioninių produktų rinkodaros sistemą ir 
maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 
Projektų pavyzdžiai: projektai, kurie remia paslaugų centrų ir 
NVO, vykdančių ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos 
ūkininkais, verslininkais ir amatininkais vykdant regioninių 
produktų rinkodarą ir plėtojant tiesioginius ryšius tarp vartotojų 
ir gamintojų.  
Projektai turi atitikti nacionalinę socialinio verslo koncepciją. 
Pastaba. Investicijos tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 
Paramos intensyvumas 80 proc.   
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0 1 2 3 4 5 

Paslaugų gyventojams plėtra 

Paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms plėtra 

Viešosios infrastruktūros pagerinimas 

Turizmo infrastruktūros plėtra ir paslaugų vystymas 

Bendruomeniškumą skatinančios iniciatyvos  

 Savanorystę skatinanti veikla 

Parama veiksmams, kuriantiems darbo vietas, ir pačių darbo vietų 
kūrimas 

Interneto prieigos suteikimas,  elektroninių paslaugų teikimo 
plėtra  

Naujovių skatinimas ir novatoriškų sprendimų diegimas 

Mokymosi visą gyvenimą ir profesinis mokymas  

Palankesnių sąlygų pradėti veiklą ūkininkavimo sektoriuje 
sudarymas 

Projektai, skatinantys vietos produkcijos perdirbimą ir realizavimą 

 Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas 

Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, nemaistinių žaliavų tiekimo ir 
naudojimo palengvinimas  

4,2 

4,1 

4,1 

3,5 

4,2 

3,6 

4,6 

3,6 

4,0 

3,5 

3,7 

4,2 

3,7 

3,8 



Kokios ekonominės veiklos galėtų imtis Jūsų kaimo bendruomenė ar 
nevyriausybinė organizacija, jei tokios veiklos pradžiai būtų skirta 

Europos Sąjungos parama? 

0% 10% 20% 30% 

Įvairių paslaugų vietos gyventojams teikimas 

Gamtos gėrybiųrinkimas, džiovinimas ir 
realizavimas 

Ūkininkų ir vietos daržininkų produkcijos 
realizavimas 

Amatininkų gaminių bei suvenyrų gamyba ir 
realizavimas 

Kulinarinio paveldo produktų pardavimas 

Įvairių paslaugų turistams teikimas 

Nežinau, sunku pasakyti 

Kita 

27,0% 

13,1% 

22,0% 

11,2% 

10,9% 

8,1% 

6,9% 

0,8% 



II prioritetas. Bendruomenės telkimas ir jaunimo 
įgalinimas mažinti socialinę atskirtį  

2.1. Priemonė. (6B) Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos 
veiklos organizavimas.  

Tikslas – telkti kaimo gyventojus ir juos atstovaujančias NVO į 
tematinius bendradarbiavimo tinklus, skatinti savanorišką veiklą ir ją 
nukreipti socialinės integracijos linkme. 

Projektų pavyzdžiai: verslių bendruomenių, saugios kaimynystės, 
sveikatą puoselėjančių bendruomenių ir kt. tinklų kūrimas,  
savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomenių ir kitų NVO 
bendradarbiavimo programų, skirtų socialinei atskirčiai mažinti, 
sudarymas ir įgyvendinimas. 

Pastaba. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų kūrimu. 

Paramos intensyvumas 80 proc. 
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1 pav. Gyventojų nusiteikimas prisidėti savanoriškais darbais 

Savanoriškais pagrindais bendruomenėms yra pasiryžę 
talkinti net 90,0 proc. visų apklaustųjų.  



II prioritetas. Bendruomenės telkimas ir jaunimo 
įgalinimas mažinti socialinę atskirtį  

• 2.2. Priemonė. (6B) Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės 
organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą.  

• Tikslas – organizuoti vaikų ir jaunimo patyriminį ugdymą, 
tiesiogiai susijusį su bendruomenės organizavimu ir socialinės 
atskirties mažinimu. 

• Projektų pavyzdžiai: jaunimo įtraukimas į socialinių paslaugų, 
teikiamu bendruomenės lygiu, organizavimą, taip pat daugiavaikių 
ir kitų paramos pageidaujančių šeimų rėmimas, įtraukiant šių 
šeimų vaikus ir kitus šeimos narius į „hobby“ pobūdžio žemės ūkio 
veiklą, pvz., bitininkystę, dekoratyvinių augalų, naminių gyvūnų 
bei paukščių auginimą ir pan. 

• Pastaba. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų 
kūrimu. 

• Paramos intensyvumas 80 proc.  
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VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijoje socialiai atskirtų šeimų 
skaičius 2014 m. lyginant su 2011 m. padidėjo 14,4 proc., vaikų 

šiose šeimose atitinkamai padaugėjo 3,8 proc. 

2 pav. Socialinės rizikos šeimos ir vaikai, augantys socialinės 
rizikos šeimose 



II prioritetas. Bendruomenės telkimas ir jaunimo 
įgalinimas mažinti socialinę atskirtį  

2.3. Priemonė. (1C) Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 
mokymas, įgūdžių įgijimas.  

Tikslas - suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą 
kompetenciją, būtiną įgyvendinti vietos projektus.  

Projektų pavyzdžiai: kaimo bendruomenių ir kitų savivaldybės 
NVO atstovų, besiimančių naujos veiklos (ypač ūkinės) profesinės 
kompetencijos ugdymas (supažindinimas su gerąja šalies ir 
užsienio patirtimi, gebėjimų naudotis įgyta technika ir įrengimais 
suteikimas), taip pat kitų vietos projektų pareiškėjų mokymosi 
poreikių tenkinimas. 

Pastaba. Investicijos nėra tiesiogiai susijusios su darbo vietų 
kūrimu. 

Paramos intensyvumas 80 proc. 
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Ką Jūs galvojate? 


