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Santrauka
Vietos veiklos grupė (VVG) „Radviliškio lyderis“ – tai asociacija, kuri įkurta 2004 m.
rugsėjo 1d. Steigimo tikslas – sukurti institucinę struktūrą (asociaciją), kuri skatintų ir remtų kaimo
gyventojų ir jos bendruomenės aktyvumą ir gebėjimus integruotis į visuomenėje vykstančius
procesus bei per įvairių programų įgyvendinimą teikti paramą plėtojant vietines iniciatyvas ir
stiprinti vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu.
Vietos veiklos grupė buvo įkurta Radviliškio rajone. Buveinės adresas: LT-82028
Skėmiai, Radviliškio rajonas.
Radviliškio rajonas pasirinktas dėl rajono kaimiškųjų seniūnijų panašumo tiek
privalumais, tiek problematika. VVG „Radviliškio lyderis“ apjungia teritoriją, kuri yra vientisa
administraciniu – teritoriniu aspektu – ji priklauso Radviliškio rajono savivaldybei. Radviliškio
rajone yra 13 seniūnijų, o pasirinkta VVG teritorija apima 12 iš jų (neįtraukta Radviliškio miesto
seniūnija). VVG „Radviliškio lyderis“ atstovauja kaimo vietovę, kurios gyventojų skaičius siekia
apie 30.032, įskaitant maţus mietelius ir Šeduvos miestą, kurių vienas neviršija 6 tūkst. gyventojų.
Kaimo vietovėse nuolat vyksta ekonominiai ir socialiniai pokyčiai. Nepaisant to, būtina
stiprinti kaimo gyventojų iniciatyvumą, institucijų administracinius gebėjimus bei didinti
finansinius išteklius. Taip pat būtina, kad kaimo bendruomenės dalyvautų priimant sprendimus
kaimo plėtros klausimais. Siekiant spartinti šiuos pokyčius bei įgyvendinti VVG tikslus bei
uţdavinius buvo patobulinta strategija „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo
vietovėse“, kuriai bus prašoma paramos. Įgyvendinta strategija padėtų identifikuoti ir išspręsti
pačias aktualiausias problemas kaimo gyventojams ir sudarytų pagrindą tolesniam Radviliškio
rajono kaimo vietovių stiprinimui, gyvenimo kokybės gerinimui, patirties sklaidai ir kt.
Siekiant kuo geriau įsigilinti į VVG teritoriją buvo atlikta SSGG analizė. Atlikus analizę
paaiškėjo, kad, nors kiekviena seniūnija turi kaţkokį savitą patrauklų objektą, privalumą, tačiau vis
dėlto galima išskirti bendras teritorijos stipriąsias savybes: turimos patalpos, turimi patrauklūs
gamtos, kultūros objektai, geras susisiekimas bei sutvarkyti keliai, aktyvūs ir įdomūs ţmonės.
Minėtos visai VVG teritorijai būdingos stipriosios savybės išskiria VVG „Radviliškio lyderis“ iš
kitų, suteikia savitumo, išskirtinumo.
Siekiant tinkamai išsiaiškinti VVG teritorijoje gyvenančių ţmonių poreikius ir įtraukti
juos į strategijos tobulinimą buvo atlikta anketinė apklausa. Be to, buvo nuolat bendraujama ir
konsultuojamasi su gyventojais ir VVG nariais. Pagrindinės problemos, kurios buvo identifikuotos
ir kurias spręs strategija:
 nedarbas, ypač moterų ir jaunimo tarpe, maţos pajamos;
 vaikai ir jaunimas neturi kur praleisti laisvalaikio, sportuoti;
 silpna kultūros materialinė bazė, nesutvarkytos visuomeninės paskirties patalpos;
 poilsio, sporto bazės nebuvimas;
 nesutvarkyta gyvenviečių aplinka;
 susipriešinę, bijantys naujovių kaimo ţmonės;
 lėšų įvairiems projektams įgyvendinti stoka;
 sunkumai pradedant verslą, pereinant nuo tradicinių veiklos sričių prie naujovių.
Atlikus Radviliškio rajono teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos analizę, SSGG
analizę bei išsiaiškinus pagrindines gyventojų problemas bei poreikius ir nuolatos konsultuojantis
su jais, buvo suformuota kaimo vietovių plėtros vizija:
Vizija – kultūringa, vieninga, ekonomiškai stipri ir uţtikrinanti įvairių gyventojų grupių
poreikius Radviliškio rajono VVG teritorija, kurioje ţmonės nori gyventi ir dirbti
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Remiantis numatyta VVG teritorijos vizija buvo suformuota VVG misija. Ši misija
apsprendţia VVG veiklos kryptį bei siekiamus tikslus:
VVG misija – organizuojant kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą kurti vieningą,
kultūringą bei ekonomiškai patrauklią aplinką ir taip uţtikrinti aukštą gyvenimo kokybę kaime
Pagrindinis strategijos tikslas yra – išnaudoti vietovės stiprybes ir galimybes siekiant
uţtikrinti vieningą, kultūringą ir ekonomiškai patrauklią aplinką kaimo gyventojams taip pagerinant
jų gyvenimo kokybę. Strategijos uţdaviniai siekiant tikslo:
 Spręsti VVG teritorijos kaimo gyventojų problemas;
 Išnaudoti vietovės stiprybes ir galimybes kuriant patrauklią aplinką;
 Ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai panaudoti gautą paramą.
Siekiant įgyvendinti strategijos tikslą ir uţdavinius buvo pasirinkti šie strategijos prioritetai:
Pasirinkti strateginiai prioritetai:
1. Fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas
2. Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas
Atsirenkant šiuos prioritetus buvo atsiţvelgta ir į realias galimybes juos įgyvendinti
(derinama su atlikta SSGG analize, anketinės apklausos rezultatais). Vėliau kiekvienam prioritetui
buvo numatyti tikslai, priemonės, veiklos sritys ir bendra paramos suma.
Priemonė

Veiklos sritys

1 Prioritetas – fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas
Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas
Kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas,
remontas
Kaimo
Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei vietovių
atnaujinimas
pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų paprastasis remontas
ir plėtra
Rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas pritaikant
visuomenės poreikiams
Tradicinių amatų puoselėjimas
2 Prioritetas – Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas
Amatų centrų kūrimas
Parama
verslo
Verslo kūrimas kaimo vietovėse
kūrimui ir plėtrai
Paslaugų kaimo gyventojams teikimo plėtra
Kaimo
turizmo Kaimo turizmo skatinimas
veiklos skatinimas Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra

Planuojama
skirti
parama
6 249,07

6 249,07

1900,00
400,00
1500,00

Per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį (t.y. 2009-2013 m.) bus patiriamos
strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidos, tiesiogiai susiję su strategijos įgyvendinimu.
Bendra prašomos paramos suma yra 9590 tūkst. Lt (ji neviršija maksimalios paramos strategijai
įgyvendinti pagal teritorijos gyventojų skaičių).
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Paramos suma, tūkst.
Lt
6249,070
1900,000
1440,930
9590,000

Paramos išskirstymas
1 prioritetas
2 prioritetas
Strategijos administravimo išlaidos
VISO:

Paramos
dalis
65,16%
19,81%
15,03%
100%

Planuojama, kad strategija bus pradėta įgyvendinti 2009.02.01 (pasirašius paramos
sutartį), o baigta – 2013.11.30 (pateikus galutinį mokėjimo prašymą NMA).
Planuojama kaimo plėtros strategija „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono
kaimo vietovėse“ atitinka pagrindinius 2007-2013 m. KPP krypties „Gyvenimo kokybė kaimo
vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ tikslus, uţdavinius, priemonių aprašymus, nepaţeidţia
kitų KPP krypčių tikslų. Be to, strategija parengta nepaţeidţiant nustatytų takoskyrų tarp EŢŪFKP
ir kitų EB fondų principų. Kaimo plėtros strategija buvo parengta atsiţvelgiant į darnaus vystymosi,
lygių galimybių, informacinės visuomenės bei regioninės plėtros EB horizontaliąsias sritis. VVG
planuojama įgyvendinti strategija neprieštarauja Radviliškio rajono strateginiam planui bei kitiems
nacionaliniams ir regioniniams strateginiams dokumentams, o įsilieja į juos ir detalizuoja,
ţemesniame lygyje siekia įgyvendinti strateginiuose dokumentuose numatytas priemones.
Planuojama strategija padės pasiekti rezultatų, kurie reikalauja nemaţai lėšų, tačiau
sukuria didelę vertę, prieinamą daugumai asociacijos teritorijos gyventojų.
Strategijos rezultatai
Iki 2013 m. lapkričio 30d.
-sutvarkyta
kaimų
ir
miestelių
infrastruktūra;
-sutvarkyti ir pritaikyti visuomenės
poreikiams parkai, vandens telkiniai ir
jų pakrantės, poilsio bei ţaidimo
aikštelės, sporto infrastruktūra;
-įsteigti ar atnaujinti bendruomenės
namai; bendruomenės namai pritaikyti
visuomenės poreikiams;
-atnaujinti ar išsaugoti istorinę,
etnokultūrinę, architektūrinę vertę
turintys kaimo paveldo objektai ir
kraštovaizdţio komponentai;
-amatų centrų įkūrimas, paslaugų
kaimo gyventojams teikimas;
-kitų remiamų verslų sukūrimas;
-įsteigtos kaimo turizmo sodybos.

Strategijos
pasekmės
Iki 2015 m.
-sukurta
naujų
darbo vietų;
-bendruomenės
namų
veiklos
efektyvumo
padidinimas;
-gyventojų, o ypač
jaunimo ir vaikų
uţimtumo
ir
sveikatingumo
padidinimas;
-pajamų
iš
novatoriškų veiklų
gavimas;
-išaugęs
ţmonių
bendravimas;
-padidėjęs kaimo
gyventojų
iniciatyvumas.
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Strategijos poveikis
Iki 2017 m.
-padidėjusi
VVG
teritorijos
bendruomenių geba dalyvauti
kaimo plėtros veikloje;
-padidėjusi VVG geba įgyvendinti
kaimo plėtros priemones;
-sudarytos sąlygos partnerystei ir
bendrai veiklai kaime kurti;
-sudarytos papildomos sąlygos
kaimo gyventojų pajamoms didėti
ir pragyvenimo lygiui gerinti;
-sumaţėjęs nedarbo lygis kaime;
-jaunimo ir moterų, socialiai
atskirtų ţmonių įtraukimas į kaimo
plėtros iniciatyvas;
-neigiamo
poveikio
aplinkai
maţinimas;
-jaunimo
migracijos
kaimo
vietovėse sustabdymas.
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1. VVG ir jos veiklos organizavimo aprašymas
1.1. VVG misija, trumpa kūrimosi istorija
Vietos veiklos grupė (VVG) „Radviliškio lyderis“ – tai asociacija, kuri įkurta 2004 m.
rugsėjo 1d. Steigimo tikslas – sukurti institucinę struktūrą (asociaciją), kuri skatintų ir remtų kaimo
gyventojų ir jos bendruomenės aktyvumą ir gebėjimus integruotis į visuomenėje vykstančius
procesus bei per įvairių programų įgyvendinimą teikti paramą plėtojant vietines iniciatyvas ir
stiprinti vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu.
Tai viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo. Vietos veiklos grupė buvo įkurta
Radviliškio rajone. Buveinės adresas: LT-82028 Skėmiai, Radviliškio rajonas.
Pagrindiniai šios VVG tikslai ir uždaviniai:
 skatinti kaimo plėtrą Radviliškio rajone;
 aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas
rajone;
 telkti suinteresuotų vietos valdţios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei
organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių
ekonominei ir socialinei gerovei kelti;
 parengti Radviliškio rajono kaimo plėtros strategiją;
 organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą;
 organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms
įgyvendinti;
 skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir uţsienyje.
VVG misija – organizuojant kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą kurti vieningą,
kultūringą bei ekonomiškai patrauklią aplinką ir taip uţtikrinti aukštą gyvenimo kokybę kaime.

1.2. VVG atstovavimas
VVG yra sudaryta iš vietos atstovų, jos sudėtis apima įvairius sektorius, ji atstovauja
geografinį rajoną, kuriame pasirinko veikti:
 VVG „Radviliškio lyderis“ atstovauja įvairių vietos grupių interesams – joje yra
27 įvairių struktūrų atstovai;
 kaimo vietovėms atstovauja 24 bendruomenės nariai, iš kurių 7 yra verslininkai.
Vietos valdţiai atstovauja 6 savivaldybės darbuotojai – Finansų skyriaus vedėja,
meras, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė, Investicijų ir
projektų valdymo skyriaus vedėjas, Kapitalinės statybos ir melioracijos skyriaus
vedėjas, Baisogalos seniūnijos seniūnas;
 asociacijos nariais yra Radviliškio, Šeduvos miesto, Šeduvos, Aukštelkų,
Baisogalos, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių, Šaukoto, Šiaulėnų ir
Tyrulių seniūnijų bendruomenių atstovai. Įskaitant maţus miestelius –
Baisogalą, Grinkiškį, Šiaulėnus, Sidabravą, Šaukotą ir Pociūnėlius bei Šeduvos
miestą, iš kurių nei vienas neviršija 6 tūkst. gyventojų.
1.2.1. VVG sprendimo teisę turintis valdymo organas
VVG valdymo organai:
 VVG visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas;
 VVG valdyba – kolegialus valdymo organas.
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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Siekiant uţtikrinti vyrų ir moterų lygybės principo įgyvendinimą bei siekiant uţtikrinti
kaimo gyvybingumą ateityje skatinant jaunimą likti ir gyventi kaime į VVG valdymo organą –
visuotinį narių susirinkimą – yra įtraukti abiejų lyčių ir įvairaus amţiaus asmenys. VVG yra
išlaikyta lyčių pusiausvyra, nes nariais yra 16 moterų (60 proc. visų narių). VVG sudėtyje taip pat
yra vienas narys iki 25 metų amţiaus (Donatas Savickis, 23 metų amţiaus) bei kompetentingas
aplinkosaugos srityje asmuo – Romualda Rimkuvienė, turinti išsimokslinimą biologijos srityje.
VVG „Radviliškio lyderis“ nariai

Vardas, Pavardė
Vitalija Augustienė
Virginija Balinskienė
Rita Chlebauskienė
Antanas Čepononis
Irma Druktainienė
Ingrida Gladkienė
Danguolė Laurinaitienė
Virginija Karanauskienė
Liuda Pilotienė
Romualda Rimkuvienė
Vidmantas Bluţas
Vitas Pranas Tutkus
Laima Didţbalienė
Gintaras Pilypas
Modestas Stebrys
Arūnas Radţiūnas
Gintautas Vičas
Alma Kubilinskienė
Ţydrūnė Balčiūnienė
Jolanta Miţutavičienė
Regina Kielienė
Regina Dambrauskienė
Vaclovas Šipulskis
Mantas Jankūnas
Romas Kalvaitis
Egidijus Bieliūnas
Donatas Sivickis (23 metų
amţiaus)

Atstovavimas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Vietos valdţios atstovas
Vietos valdţios atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Vietos valdţios atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Verslo atstovas
Bendruomenės atstovas
Vietos valdţios atstovas
Verslo atstovas
Verslo atstovas
Vietos valdţios atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Verslo atstovas
Verslo atstovas
Vietos valdţios atstovas
Verslo atstovas
Verslo atstovas

Vietovė
Šaukoto sen., Papušynio k.
Radviliškio sen., Daugėlaičių k.
Aukštelkų sen., Aukštelkų k.
Radviliškis
Pakalniškių sen., Pajulių k.
Šeduvos sen., Pavartyčių k.
Radviliškis
Šeduva
Aukštelkų sen., Kalnelio Graţionių k.
Skėmių sen., Pociūnėlių miestl.
Sidabravo sen., Sidabravo miestl.
Šiaulėnų sen., Šiaulėnų miestl.
Pakalniškių sen., Alksniupių k.
Radviliškis
Baisogalos sen., Palonų k.
Baisogalos sen.,
Baisogalos sen.,
Aukštelkų sen., Aukštelkų k.
Tyrulių sen., Tyrulių k.
Grinkiškio sen., Grinkiškio k.
Tyrulių sen.,
Skėmių sen., Skėmių k.
Šeduvos sen., Šeduva
Šaukoto sen., Šaukoto k.
Baisogalos sen., Baisogala
Pakalniškių sen., Raudondvaris
Aukštelkų sen., Aukštelkų k.

VVG valdyba

Vardas, Pavardė
Vitalija Augustienė
Virginija Karanauskienė
Romualda Rimkuvienė
Gintaras Pilypas
Vidmantas Bluţas
Regina Kielienė
Donatas Sivickis

Atstovavimas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Vietos valdţios atstovas
Bendruomenės atstovas
Bendruomenės atstovas
Verslo atstovas
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1.2.2. VVG partnerystė
VVG pagrindas yra vietos bendruomenių, verslo bei valdţios atstovų partnerystė. VVG
„Radviliškio lyderis“ partnerystė yra VVG visuotinis narių susirinkimas. VVG „Radviliškio
lyderis“ partnerystė yra:
 subalansuota ir atstovaujamojo pobūdţio – partnerystę arba visuotinį narių
susirinkimą sudaro įvairių struktūrų atstovai (verslo, valdţios, jaunimo,
aplinkosaugos), jie yra iš skirtingų vietos bendruomenių – VVG partnerystė
apima visą VVG teritoriją ir įvairius sektorius, todėl ji gali efektyviai atstovauti
bendruomenės interesus ir uţtikrinti paţangius pokyčius visoje teritorijoje ir
visiems ţmonėms;
 VVG nariai gyvena ir turi interesų VVG vietovėje – beveik visi VVG nariai yra
iš VVG teritorijai priklausančių bendruomenių (išskyrus Radviliškio miestą,
kuris nėra įtrauktas į VVG teritoriją);
 į VVG yra įtraukti iniciatyvūs ţmonės, kurie sugebės tinkamai atstovauti
organizacijos ir bendruomenės interesus – visi nariai galės ir sugebės uţtikrinti
paţangių pokyčių organizavimą ir įgyvendinimą, kaimo gyventojų socialinių ir
ekonominių poreikių patenkinimą.
VVG valdymo organo – visuotinio narių susirinkimo atstovavimas įvairių kaimo
gyventojų interesams:
 14 narių atstovauja socialiniams-ekonominiams partneriams (bendruomenėmsasociacijoms) – 52 proc.;
 7 nariai yra verslo atstovai – 26 proc.;
 6 nariai yra vietos valdţios atstovai – 22 proc.
Vietos valdžios
atstovai

Dalyvavimas
Priklausymas
Įsipareigojimas
Bendravimas

Dalyvavimas
Priklausymas
Įsipareigojimas
Bendravimas

VVG visuotinis
narių
susirinkimas

Dalyvavimas
Priklausymas
Įsipareigojimas
Bendravimas

Verslo atstovai

Socialiniaiekonominiai partneriai

VVG partnerystė

1.3. VVG veikla, funkcijos ir struktūra
Pasirinktos veiklos rūšys, kurios apibrėţtos asociacijos įstatuose:
 visuomeninių organizacijų veikla – pagrindinė veikla;
 suaugusiųjų ir kitas švietimas;
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 jaunimo organizacijų veikla;
 bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla;
 partnerystės veikla;
 sportinė veikla;
 kita poilsio organizavimo veikla.
Šios veiklos sritys yra suderintos su VVG tikslais ir uţdaviniais (aptarti aukščiau) bei
VVG funkcijomis:
 atstovauti ir ginti narių interesus visose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos,
Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose ir organizacijose;
 sudaryti sąlygas glaudesniam vietos veiklos grupių bendradarbiavimui
tarpusavyje ir su valstybės valdymo institucijomis: Ţemės ūkio ministerija,
Nacionaline mokėjimo agentūra, kad racionaliau būtų panaudojami ir vystomi
vietos veiklos grupių potencialai, kaimo plėtra;
 siekti uţtikrinti efektyvų bendradarbiavimą tarp Lietuvos vietos veiklos grupių,
Europos Sąjungos bei tarptautinių organizacijų ir institucijų;
 dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos narių
veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo nariams,
siekiant gauti jų pastabas ir pasiūlymus. Apibendrinus narių pastabas ir
pasiūlymus, suformuoti bendrą poziciją ir ją teikti Lietuvos ir Europos Sąjungos
institucijoms ir organizacijoms;
 kaupti visiems nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti narių tarpe;
 rengti parodas, konferencijas, seminarus programiniams, dalykiniams ir
organizaciniams klausimams aptarti;
 apjungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Vietos veiklos grupės
tikslines programas ir projektus;
 ieškoti ekonominių, techninių ir tarptautinių ryšių bei koordinuoti narių
veiksmus juos uţmezgant ir įgyvendinant bendrus projektus;
 konsultuoti narius bendradarbiaujant su uţsienio organizacijomis, sprendţiant
techninius, technologinius, ekonominius ir kitus klausimus;
 analizuoti Vietos veiklos grupių veiklą įsisavinant paramos lėšas, teikti
pasiūlymus administravimo tobulinimui;
 formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie Vietos veiklos
grupes ir jo narius, gerinti savo narių įvaizdį;
 rūpintis savo narių kvalifikacijos kėlimu.
Kaip jau minėta, VVG struktūrą sudaro VVG visuotinis narių susirinkimas ir VVG
valdyba.
VVG visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias asociacijos organas. Jis šaukiamas
ne rečiau kaip kartą per metus. Susirinkime vieno sprendţiamojo balso teisę turi kiekvienas VVG
narys. VVG visuotinis narių susirinkimas:
 priima, papildo ir keičia VVG įstatus;
 tvirtina valdybos parengtą VVG veiklos programą, jei ji parengiama;
 renka trejiems metams ir atšaukia valdybos narius bei nustato jiems atlyginimus
(jei nusprendţia, kad valdybos narių veikla atlygintina), skiria trejiems metams ir
atšaukia revizorių (auditorių ar audito įmonę);
 nustato VVG finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką, laikydamasi įstatymų ir
kitų teisės aktų nustatytos tvarkos, išklauso ir įvertina revizoriaus patikrinimo
rezultatus, imasi priemonių revizoriaus nustatytiems trūkumams ir paţeidimams
pašalinti;
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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 tvirtina metinę finansinę atskaitomybę, valdybos pateiktą veiklos ataskaitą,
svarsto ir tvirtina valdybos pirmininko ataskaitas;
 nustato VVG narių stojamųjų įnašų ir metinio mokesčio dydį bei mokėjimo
tvarką;
 priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių
asmenų dalyviu;
 įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą reorganizuoti ar likviduoti VVG.
VVG valdyba yra kolegialus VVG valdymo organas. Narių skaičius – šeši. Valdyba iš
savo narių renka valdybos pirmininką. VVG valdybos kompetencijai priklauso:
 inicijuoti visuotinio narių susirinkimo sušaukimą;
 teikti pasiūlymus dėl VVG veiklos;
 rengti VVG veiklos ataskaitą ir teikti ją tvirtinti visuotiniam narių susirinkimui;
 rengti VVG veiklos programą bei teikti ją tvirtinti visuotiniam narių
susirinkimui, rengti VVG veiklos planus, analizuoti jų įgyvendinimą, teikti
pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo gerinimo;
 inicijuoti įstatų pakeitimus ir papildymus;
 svarstyti labdaros ir paramos teikimo klausimus, įgyvendinant įstatuose
nurodytus VVG tikslus ir uţdavinius;
 atlikti VVG finansuojamų projektų atranką;
 nustatyti VVG vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus;
 vykdyti kitas visuotinio narių susirinkimo valdybai priskirtas funkcijas.
VVG valdybos sprendimai yra priimami atviru balsavimu paprasta dalyvavusių valdybos
narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, valdybos pirmininko balsas tampa lemiamu.
Suinteresuotų institucijų atstovai Vietos veiklos grupės susirinkimuose kviečiami
dalyvauti kaip stebėtojai. Vietos veiklos grupės nariai į posėdţius gali kviesti ekspertus bei
konsultantus.
Kaip matoma iš aprašytų visuotinių narių susirinkimo, valdybos funkcijų ir
atsakomybės, funkcijos tarp narių susirinkimo ir valdybos yra aiškiai paskirstytos ir nesidubliuoja.
Siekiant efektyvesnio VVG teritorijos gyventojų bendravimo VVG teritorijai
priklausančių bendruomenių nariai renkasi diskutuoti įvairius, su strategijos tobulinimu susijusius
klausimus – pildo įvairius klausimynus, tvirtina savo sprendimus protokolais. Vėliau šie klausimai
bus aptariami VVG susirinkimuose, kuriuose dalyvaus paskirti atstovai iš bendruomenių. Taip bus
uţtikrinamas efektyvus ir aktyvus visų VVG teritorijos gyventojų dalyvavimas problemų
išaiškinime bei įvairių sprendimų priėmime. Taip pat bus uţtikrintas visų gyventojų nuomonės
išklausymas priimant VVG sprendimus.

1.4. Sprendimų priėmimas ir konfliktų sprendimas
VVG posėdţiai šaukiami kartą per mėnesį. Prireikus gali būti šaukiami papildomi
posėdţiai. VVG posėdţius šaukia ir jiems pirmininkauja VVG Valdybos pirmininkas arba jo
paskirtas narys. Apie numatomą VVG posėdį ir jo darbotvarkę nariams turi būti pranešta ne vėliau
kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki posėdţio dienos (išskyrus tuos atvejus, kai posėdţiai šaukiami
skubos tvarka). VVG narius informuoja bei posėdţio medţiagą pateikia sekretorius. Posėdis vyksta,
jei jame dalyvauja ne maţiau kaip 2/3 visų VVG narių. Posėdyje negalintys dalyvauti nariai išdėsto
savo nuomonę svarstomu klausimu (klausimais) raštu ir atsiunčia Valdybos pirmininkui.
VVG posėdţiai yra protokoluojami. Posėdţius protokoluoja sekretorius. VVG posėdţio
protokole nurodomas VVG pavadinimas, posėdţio data, dalyvavusieji nariai, svarstyti klausimai,
priimti sprendimai. Protokolų kopijos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdţio dienos
išsiunčiamos Valdybos nariams. Protokolą pasirašo Valdybos pirmininkas bei sekretorius.
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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Esant klausimams, kuriems reikalingas pritarimas, tačiau nėra būtinybės kviesti VVG
posėdţio, Valdybos pirmininkui nusprendus, galima VVG narių pritarimą gauti elektroniniu paštu.
Tokiu atveju medţiaga pritarimo reikalaujančiu klausimu išsiunčiama nariams elektroniniu paštu, o
atsakymas dėl svarstomo klausimo pritarimo/nepritarimo turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 3
dienas nuo pranešimo gavimo.
VVG sprendimus nariai paprastai priima susitarimu (konsensusu). Valdybos pirmininkui
nusprendus, sprendimai priimami balsuojant. Sprendimas laikomas priimtu, jei uţ jį balsuoja 2/3
visų posėdyje dalyvaujančių narių. Kiekvienas narys turi tik vieną balsą.
VVG posėdţiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys asmenys balsavimo teisės neturi.
VVG sprendimai įforminami VVG posėdţio protokolu. VVG priimtus sprendimus bei
patvirtintus dokumentus saugo VVG Valdybos pirmininkas.
VVG sprendimai įsigalioja sprendimo priėmimo dieną, jeigu VVG nariai nenumato kitų
terminų.
Sprendimus įgyvendinant strategiją dėl paramos vietos projektams skyrimo priims VVG
valdymo organas – VVG valdyba. Sprendimas dėl paramos vietos projektui skyrimo bus priimtas,
kai uţ jį gauta daugiau nei 2/3 dalyvaujančių asmenų balsų.
VVG kilusius ginčus sprendţia Valdyba derybų keliu, susitarimo, sutaikymo arba
tarpininkavimo būdais. Nesusitarus išdėstytais būdais, ginčai sprendţiami Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatytą tvarka. Siekiant išvengti interesų konfliktų kilimo strategijos įgyvendinimo
metu, bus imamasi šių veiksmų:
 Informacija apie strategijos įgyvendinimą bus viešinama ir visiems prieinama.
Konsultacijas galimiems vietos projektų rengėjams VVG teiks tik viešai
paskelbtų dokumentų, taisyklių, reikalavimų klausimais;
 Vietos projekto vertinimą atliks bent trys projektų vertintojai, kuriais negalės būti
VVG nariai. Vietos projektų vertintojai bus samdomi strategijos įgyvendinimo
metu pagal iš anksto numatytus reikalavimus;
 VVG nariai, prieš vietos projektų atrankos posėdį privalės pasirašyti nešališkumo
ir konfidencialumo deklaraciją;
 Jeigu yra pagrindo manyti, kad VVG nario dalyvavimas rengiant, svarstant ir
priimant sprendimą dėl konkretaus vietos projekto sukels interesų konfliktą, tas
narys pats arba pareikalavus turės nusišalinti nuo šios procedūros.

1.5. Naujų narių įstojimas, išstojimas iš VVG
VVG nariais gali būti pilnamečiai veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pripaţįstantys
organizacijos įstatus, neturintys jai ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų
ir sutikę įnešti nustatyto dydţio stojamąjį mokestį.
Nariais priimama raštu pareiškiant norą, kartu patvirtinant, kad yra susipaţinta su VVG
įstatais bei prisiimant įsipareigojimus jų laikytis. VVG nariu tampa pritarus Valdybos sprendimu
dėl naujo nario priėmimo.
VVG nariui išstojus ar jį pašalinus iš VVG, Valdybai pateikiamas pranešimas ir
remiantis juo Valdyba ne vėliau kaip per 2 mėnesius priima sprendimą nario išstojimo klausimu.
Narys gali būti pašalintas iš VVG, jei jis nevykdo įstatuose numatytų įsipareigojimų,
tarp jų, nemoka nario mokesčio, trukdo siekti VVG tikslų ir uţdavinių. Sprendimą apie pašalinimą
priima Valdyba.
VVG nariai, pašalinti ar išstoję iš jos, neturi teisės perduoti VVG turtą, stojamuosius
įnašus, nario mokesčius ir tikslinius įnašus.
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1.6. Informacijos apie VVG veiklą sklaida ir gyventojų įtraukimo, aktyvinimo,
konsultavimo būdai
Viešus pranešimus VVG skelbia bent viename iš Radviliškio rajono laikraščių.
Konkretus skelbimo būdas taip pat gali būti parenkamas Valdybos. Informacija apie VVG veiklą
taip pat yra skelbiama Radviliškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.
VVG strateginis tikslas – sukurti institucinę struktūrą (asociaciją), kuri skatintų ir remtų
kaimo gyventojų ir jos bendruomenės aktyvumą ir gebėjimus integruotis į visuomenėje vykstančius
procesus bei per įvairių programų įgyvendinimą teikti paramą plėtojant vietines iniciatyvas ir
stiprinti vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu. Įgyvendindama savo tikslą ir uţdavinius, VVG teiks
Radviliškio rajono kaimo bendruomenėms informaciją apie paramos gavimo galimybes ir ugdys
gebėjimus rengti projektus, organizuoti jų įgyvendinimą, organizuos švietėjiško pobūdţio mokymus
apie LEADER+ metodą ir telks ţmones bendrai veiklai.
Siekiant VVG ir strategijos uţsibrėţtų tikslų ir uţdavinių, bus įtraukiamos įvairios
socialinės grupės ir plečiami partnerystės ryšiai. VVG „Radviliškio lyderis“ vysto vietos ir
tarptautinį bendradarbiavimą. Artėjant 2007-2013 m. laikotarpio LEADER+ metodo įgyvendinimui,
VVG pagrindinį dėmesį, kaip prioritetinei veiklos sričiai, skyrė vietovių studijoms, jų vertinimui,
atsiţvelgdama į gyventojų poreikius tobulino anksčiau parengtą bandomąją strategiją.
Į strategijos tobulinimo procesą buvo stengiamasi įtraukti visus asociacijos teritorijos
gyventojus (ir socialiai atskirtus gyventojus). Tam buvo atlikti šie veiksmai:
 Pradedant tobulinti strategiją, buvo atlikta bendruomenių apklausa dėl bandomosios
strategijos priemonių – nuspręsta pasilikti prie bandomosios strategijos tikslų ir uţdavinių,
VVG misijos ir kaimo plėtros vizijos patobulinant bandomojoje strategijoje numatytas
priemones ir veiklos sritis pagal 2007-2013 m. KPP reikalavimus.
 Tobulinant strategiją buvo atlikta gyventojų poreikių išaiškinimo apklausa raštu – kiekviena
asociacijos teritorijai priklausanti bendruomenė gavo anketą, kurią uţpildė konsultuodamasi
su bendruomenės nariais. Taip buvo uţtikrintas visų gyventojų nuomonės išreiškimas – jų
poreikiai įtraukti į patobulintą strategiją.
 Rengiant susitikimus su strategiją ruošiančiais konsultantais buvo pakviesti dalyvauti ir
VVG priklausančių bendruomenių atstovai – siekiama, kad gauta informacija būtų
prieinama kuo daugiau gyventojų;
 Atlikus gyventojų poreikių analizę ir nustačius strategijos prioritetus, priemones ir veiklos
sritis VVG teritorijai priklausančių kaimo bendruomenių atstovai balsavo dėl pritarimo
strategijos prioritetams, priemonėms ir veiklos sritims.
Planuojami vykdyti veiksmai, siekiant įtraukti visus, ir socialiai atskirtus, gyventojus:
 Įgyvendintos strategijos rezultatai bus prieinami visiems VVG gyventojams – tiek kaimo
gyventojams, tiek verslo atstovams, tiek VVG teritorijos svečiams – yra numatytos įvairios
strategijos priemonės ir veiklos sritys;
 Įgyvendinama strategija bus viešinama kaip reikalauja Informavimo apie Lietuvos kaimo
plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklės patvirtintos LR
ţemės ūkio ministro 2007 m. balandţio mėn. 26 d. įsakymu Nr. 3D-191, t.y. iki pirmojo
mokėjimo prašymo pateikimo bus įrengtas aiškinamasis stendas ir įgyvendinamos kitos
viešinimo priemonės.
 Planuojama, kad potencialūs vietos projektų rengėjai galės gauti informaciją apie strategijos
įgyvendinimą, planuojamas remti veiklos sritis, tinkamas finansuoti išlaidas, paramos dydį ir
pan. Šią informaciją galimiems vietos projektų pareiškėjams teiks VVG nariai, kuriems
priskirtos tokios pareigos;
 VVG narys, kuriam yra priskirtos šios pareigos, nuolatos raštu ir ţodţiu informuos
bendruomenes ir seniūnijas apie strategijos įgyvendinimo eigą;
 Visa su paramos gavimu ir strategijos įgyvendinimu susijusi informacija bus skelbiamas
Radviliškio rajono spaudoje, Radviliškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.
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1.7. Asociacijos kompetencija ir patirtis, bendradarbiavimo aprašymas
VVG „Radviliškio lyderis“ buvo įregistruota 2004.09.01 tam, kad skatintų kaimo plėtrą
Radviliškio rajone, aktyviai dalyvautų rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas
rajone, telktų vietos valdţios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas,
skatintų bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis
įstaigomis tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje. Per visą gyvavimo laikotarpį VVG veikė siekdama
įgyvendinti savo tikslus bei uţdavinius. 2005 metais buvo atlikta Radviliškio rajono SSGG analizė,
ištirtos gyventojų problemos bei poreikiai ir parengta bandomoji strategija „Gyvenimo kokybės
gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse“. Nors bandomoji strategija nebuvo įgyvendinta,
tačiau ją rengdama VVG įgijo naudingos patirties parengtos strategijos tobulinimui atlikti ir
patobulintai strategijai įgyvendinti.
2007 m. spalio 27 d., siekiant glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo bei efektyvesnio
problemų identifikavimo ir jų sprendimų ieškojimo, įsteigtas Vietos veiklos grupių tinklas, iš
pradţių jungęs 23 vietos veiklos grupes, o šiuo metu jau 36. Vietos veiklos tinklui priklauso ir VVG
„Radviliškio lyderis“.
VVG planuoja ateityje uţmegzti ryšius su kitomis analogiškomis visuomeninėmis
grupėmis šalyje bei visoje ES. Šio bendradarbiavimo tikslas – galimybė pasinaudoti kitų regionų ar
šalių patirtimi arba kurti bendrus projektus. Galimas VVG bendradarbiavimas:

Šiuo metu VVG „Radviliškio lyderis“ bendradarbiauja su Pakruojo VVG, Šiaulių VVG,
Raseinių krašto bendrija (jau pasirašytos bendradarbiavimo sutartis) ir kitomis vietos veiklos
grupėmis uţsienyje (Local Action Group Society for Rural Development and Cultural Heritage
Protection in Biskupiec Community iš Lenkijos). Tokiu būdu VVG dalinasi vietos partnerystės
skatinimo, strategijos tobulinimo patirtimi ir pan. Kai kurios VVG teritorijai priklausančios
bendruomenės bendradarbiauja ne tik vienos su kitomis, bet ir su uţsienio bendruomenėmis
dalindamosi naudinga patirtimi. Šiuo metu ieškoma VVG partnerių Švedijoje, Lenkijoje ir kt.
Ateityje planuojama, kad toks bendruomenių tarptautinis bendradarbiavimas galėtų peraugti į VVG
tarptautinį bendradarbiavimą. Atsirenkant bendradarbiavimo partnerius bus atsiţvelgiama į jų
patirtį, vykdomą veiklą, jų naudojamų idėjų novatoriškumą ir pan. Galimos bendradarbiavimo
priemonės: i) tiesioginiai patirties mainai; ii) bendradarbiavimas įgyvendinant novatoriškas veiklas;
iii) dalyvavimas bendrose iniciatyvose su kitais partneriais; iv) mokymų/seminarų pravedimas; v)
metodinės ar paţintinės literatūros bei viešinimo priemonių leidyba ir pan.
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Bendradarbiavimas

VVG

Vietos (Lietuvos)
partneriai

VVG teritorijai priklausančios
seniūnijos

Gyvenimo
kokybės
gerinimas

Užsienio partneriai

VVG bendradarbiavimas

1.8. Asociacijos narių kompetencija ir patirtis
VVG „Radviliškio lyderis“ narių yra fiksuotas skaičius – 27 nariai. Ţemiau aprašytas
narių pasiskirstymas pareigomis ir jų kompetencija:
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Vardas, pavardė
Virginija Karanauskienė
Regina Dambrauskienė
Arūnas Radţiūnas
Antanas Čepononis
Danguolė Laurinaitienė
Gintaras Pilypas
Gintautas Vičas
Vitalija Augustienė
Virginija Balinskienė
Irma Druktainienė
Alma Kubilinskienė
Vitas Pranas Tutkus
Darius Sivickis
Romualda Rimkuvienė
Rita Chlebauskienė
Modestas Stebrys
Liuda Pilotienė
Ingrida Gladkienė

Romas Kalvaitis
Jolanta Miţutavičienė
Vaclovas Šipulskis
Regina Kielienė
Ţydrūnė Balčiūnienė
Mantas Jankūnas
Laima Didţbalienė
Egidijus Bieliūnas
Daiva Staškūnienė

Pareigos grupėje
Atsakingas uţ partnerystės ir ryšių
palaikymą (vietos valdţia,
verslininkai, bendruomenės)
Atsakingas uţ pareiškėjų, vietos
projektų įgyvendintojų konsultavimą
Kvietimo teikti vietos projektų
paraiškas dokumentacijos rengimas,
Vietos projektų patikrų atlikimas
Informacijos sklaida apie VVG veiklą,
jos rinkimas ir platinimas, metraščio
vedimas
Viešųjų pirkimų organizavimas
Vietos projektų patikrų atlikimas
VVG siunčiamų raštų registravimas,
susirinkimų protokolavimas ir jų
registravimas, Vietos projektų
paraiškų priėmimas ir registravimas
Ūkinės-finansinės veiklos
organizavimas ir vykdymas
VVG veiklos koordinavimas
VVG renginių organizavimas
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Telefonas
8 611 32 184
8 616 26 015
8 617 71 687
8 686 69 385
8 614 94 125
8 686 54 654
8 610 01 012
8 615 28 290
(8 422) 50 037
(8 422) 44 441
8 686 24 026
8 682 23 196
8 610 26 741
8 686 21 597
8 610 20 850
8 699 48 093
8 699 79 136
8 651 15 206

8 620 72 774
8 618 10 731
8 655 70 345
8 680 38 784
8 616 56 039
8 614 05 773
8 610 15 855
8 616 93 630
8 618 21 825
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Siekiant tinkamai paskirstyti funkcijas buvo atsiţvelgiama į VVG narių išsilavinimą,
vykdomą veiklą bei sukauptą patirtį. Labai svarbu, kad priskirtos funkcijos būtų vykdomos atvirai
bei aiškiai, siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, todėl paskiriant atsakingus ţmones į tai buvo
kreipiamas didelis dėmesys. Kiekvienam projektų vertinimo ir valdymo etapui buvo parenkami
skirtingi VVG nariai.
Visi VVG nariai turi pakankamai gebėjimų ir patirties projektų administravimo ir
finansų valdymo srityse. Be to, visi nariai yra aktyvūs, iniciatyvūs, turintys vadovavimo ir
organizavimo patirties, todėl galima pagrįstai tikėtis sėkmingo strategijos įgyvendinimo.
Reikia paţymėti, kad VVG „Radviliškio lyderis“ planuoja įdarbinti samdomus
darbuotojus pradėjus įgyvendinti kaimo plėtros strategiją. Šiems darbuotojams bus nustatyti ir
patvirtinti pareigybiniai nuostatai.
Ţemiau yra pateikiama VVG narių išsilavinimas ir patirtis siekiant įrodyti, kad VVG
„Radviliškio lyderis“ yra pakankamai pasirengusi kaimo plėtros strategijos administravimui ir
įgyvendinimui:
Modestas Stebrys – yra baigęs Buivydiškių technikumą (agronomas), LŢŪA (mokslinis
agronomas) ir LŢŪA (vadybos ir verslo administravimo magistras). Šio VVG nario darbo patirtis
yra labai plati – jis yra dirbęs viešbučio gamybinio-techninio skyriaus viršininku, vyr. inţinieriumi;
ŢŪK direktoriumi, vyr.finansininku; LR Ţemės ūkio rūmų kooperacijos-ekonomikos skyriaus vyr.
specialistu-konsultantu; verslo studijų koordinatoriumi. Taip pat M.Stebrys yra ūkininkas, įmonės
direktorius. VVG narys daug patirties įgijo dalyvaudamas darbo grupėse ruošiant įstatymus:
parengtas teisės aktų, jų papildymų ir pakeitimų, sudarančių sąlygas ţemės ūkio kooperacijai
Lietuvos Respublikoje plėtoti projektų paketas. Taip pat jis dirbo uţsakomuosiuose moksliniuose
darbuose, skaitė paskaitas kooperatinės teisės, kaimo bendruomenių organizavimo, valdymo, verslo
planų rašymo temomis, rašė straipsnius į spaudos leidinius, yra mokslinių straipsnių autorius ir
bendraautorius, keleto mokslinių konferencijų pranešėjas.
Regina Kielienė – turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir 28 m. vadybinio darbo staţą,
III vadovo kategoriją. Šiuo metu dirba Kutiškių mokyklos-darţelio direktore. Nuolat tobulina
vadybinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose, lanko VU kaimo plėtros specialistų rengimo
studijas. 2006 m. pristatė bendruomenės gerąją patirtį respublikinėje konferencijoje „Bendruomenių
gerosios patirties sklaida“, o 2007 m. Radviliškio rajono kaimo bendruomenių konferencijoje. R.
Kielienė kasmet rengia projektus, dalyvauja įvairiuose projektų konkursuose tiek savivaldybės, tiek
šalies, tiek uţsienio ir administruoja jiems gautą paramą. Per 2005-2007 m. R. Kielienės rengtiems
projektams skirtas daugiau kaip 40 tūkst. litų finansavimas.
Danguolė Laurinaitienė – yra baigusi Vilniaus prekybos technikumą (prekių ţinovas) ir
KTU (elektros inţinieriaus laipsnis). Šiuo metu dirba Radviliškio r. savivaldybės administracijos
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialiste (jaunimo reikalų koordinatore). D.
Laurinaitienė yra išklausiusi įvairius kursus projektų įgyvendinimo ir prieţiūros klausimais, turi
vadovavimo, apskaitos vedimo, verslo planų rengimo, darbo su jaunimu patirties.
Virginija Karanauskienė – yra baigusi VPI (anglų kalbos mokytoja). Šiuo metu dirba
Šeduvos mokyklos-darţelio direktore. V. Karanauskienė yra Šeduvos miesto bendruomenės tarybos
narė. Jo dalyvauja įvairiuose seminaruose, Šiaulių regiono plėtros agentūros organizuojamuose
kursuose.
Virginija Balinskienė – yra baigusi Kretingos ţemės ūkio technikumą (augalų apsaugos
agronomė), LŢŪU (agronomijos bakalauras) bei Vilniaus universiteto nuosekliųjų studijų programa
įgijo kaimo plėtros vadybos specialisto kvalifikaciją. Be to, V. Balinskienė yra baigusi įvairius
kursus: ECDL paţymėjimas, specialybės kvalifikacijos kėlimo, lyderystės, moterų tinklo
stiprinimo, komandinio darbo, projektų valdymo ir rengimo, partnerystės, lyderystės ir saviraiškos,
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iniciatorių paieškos metodai, valstybės tarnautojų įvadinis mokymas, darbas su klientais,
bendravimo psichologijos ypatumai. V. Balinskienė yra Lietuvos ūkininkių draugijos Daugėlaičių
skyriaus narė, Daugėlaičių bendruomenės narė. Šiuo metu dirba Radviliškio seniūnijos seniūno
pavaduotoja.
Daiva Staškūnienė – turi aukštąjį išsilavinimą. Baigė Lietuvos ţemės ūkio akademiją,
dalyvavo akademijos kultūriniame gyvenime – dainavo ansamblyje. Šiuo metu uţimamos pareigos:
Radviliškio r. savivaldybės administracijos Sidabravo seniūnijos Sidabravo kultūros namų kultūros
vyr. specialistė. Ji Sidabravo kultūros namuose dirba nuo 1997 m. Turi LR Kultūros ministrės
R.Ţakaitienės padėkos raštą. Dalyvavo Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre 2-iejų
ciklų seminare – Kultūros darbuotojo misija kaimo bendruomenės gyvenime. D. Staškūnienė nuolat
dalyvauja rašant projektus Sidabravo vidurinėje mokykloje bei kaimo bendruomenės veikloje ir
seniūnijos kultūrinėje veikloje.
Irma Druktainienė – baigė Lietuvos ţemės ūkio akademiją (buhalterinės apskaitos ir
ūkinės veiklos analizės ekonomistė). I. Druktainienė vykdo švietėjišką darbą ir skatina, kad
bendruomenės gyvenime aktyviai dalyvautų kiekvienas seniūnijos gyventojas, o ypač jauni ţmonės,
kad ieškotų naujų ekonominės veiklos būdų, domėtųsi netradicinio verslo galimybėmis. Šiuo metu
einamos pareigos: socialinio darbo organizatorė Pakalniškių seniūnijoje.
Laima Didţbalienė – turi aukštąjį išsilavinimą, yra Alksniupių kultūros namų direktorė.
Projektinėje veikloje dalyvauja nuo 1999 m. L. Didţbalienė yra Alksniupių moterų klubo narė,
bendruomenės pirmininkė.
Vitas Pranas Tutkus – mokėsi Šakių r. Kudirkos Naumiesčio ţemės ūkio technikume
zootechnikijos fakultete; Lietuvos Veterinarijos Akademijoje zootechnikijos fakultete (zootechniko
specialybė). Dirbo vyr.zootechniku Radviliškio rajono Šiaulėnų Tarpūkinėje gyvulininkystės
įmonėje; Radviliškio Rajono Ţemės ūkio valdyboje vyr.zootechniku; Radviliškio rajono Šiaulėnų
tarpūkinės gyvulininkystės įmonės Direktoriumi; “SODRA” agentu; Šiaulėnų krašto muziejaus
direktoriumi. Nuo 2003 m. dirba Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šiaulėnų
seniūnijos seniūnu, yra išklausęs įvairius kursus.
Gintautas Vičas – baigęs LŢŪA (inţinierius hidrotechnikas). Šiuo metu dirba
Radviliškio r. savivaldybės administracijos Ţemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoju. G. Vičas turi
11 metų darbo patirtį valstybės tarnyboje viešojo administravimo srityje (melioracijos darbų
programų ir investicinių projektų ruošimas, techninės prieţiūros melioracijos ir kelių tiesimo darbų
vadovo funkcijų vykdymas, viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas, turto apskaitos vykdymas,
statistinių ataskaitų rengimas).
Rita Chlebauskienė – baigusi LŢŪA (buhalterinės apskaitos ir ūkinės veiklos analizės
ekonomistė). Šiuo metu dirba Radviliškio r. savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja.
Yra dirbusi buhaltere, specialiste apskaitai modernizuoti, kontrolės ir revizijos skyriaus viršininke,
finansininke, vyr. ekonomiste. R.Chlebauskienė yra išklausiusi įvairus kursus finansų apskaitos,
audito, verslo, projektų valdymo srityse.
Gintaras Pilypas – baigęs Vilniaus inţinerinį statybos institutą (inţinierius
ekonomistas), LŢŪU (ekonomikos krypties vadybos magistras). Šiuo metu dirba Radviliškio r.
savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų skyriaus vedėju. Yra dirbęs darbų vykdytoju,
įmonės direktoriumi, Radviliškio r. konsultavimo biuro vadovu, Ţemės ūkio verslo ir apskaitos
skyriaus vadovu, Investicijų ir informatikos skyriaus vedėju. G.Pilypas sugeba vadovauti ţmonėms,
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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organizuoti jų darbą, dirbti komandoje. Turi projektų valdymo, investicijų pritraukimo ir
koordinavimo veiklos patirties.
Romualda Rimkuvienė – baigusi VVPI (biologijos mokytoja). Yra dirbusi mokytoja,
mokyklos direktoriaus pavaduotoja, o šiuo metu yra Skėmių seniūnijos seniūnė ir VVG
„Radviliškio lyderis“ valdybos pirmininkė. R. Rimkuvienė yra dalyvavusi ruošiant ir vykdant
įvairius projektus, aktyviai dalyvauja nevyriausybinėse organizacijose.
Vitalija Augustienė – baigusi Šeduvos ţemės ūkio technikumą (zootechnikė), Lietuvos
veterinarijos akademiją (zooinţinierė). Šiuo metu dirba Radviliškio r. savivaldybės administracijos
Šaukoto seniūnijos specialiste ţemės ūkiui. Yra dirbusi zootechnike, ţemėtvarkininke, dalyvavusi
įvairiuose seminaruose ir kursuose.
Ţydrūnė Bačiulienė – UAB „Termosrovė“ vadybininkė, Tyrulių bendruomenės narė.
Mantas Jankūnas – yra baigęs Lietuvos veterinarijos akademiją (gyvulininkystės
technologas). Šiuo metu yra ūkininkas.
Alma Kubilinskienė – turi viešojo administravimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį, šiuo
metu dirba Aukštelkų seniūnijos seniūne. Ankščiau yra dirbusi Valstybinės kokybės inspekcijos
vyr. inspektore, prekybos organizatore, ekonomiste, visuomeninio maitinimo pavaduotoja. Yra
baigusi šiuos kursus: kompiuterizacijos, specialybės kvalifikacijos kėlimo, lyderystės, moterų tinklo
stiprinimo, komandinio darbo, projektų valdymo ir rengimo, partnerystės, lyderystės ir saviraiškos,
iniciatorių paieškos metodai. A. Kubilinskienė taip pat yra Lietuvos ūkininkių draugijos narė,
Špajerio draugijos narė, Radviliškio V.Kudirkos pagrindinės mokyklos visuomeninės tarybos narė.
Antanas Čepononis – yra baigęs Vilniaus pedagoginis institutą (techninių disciplinų ir
darbų mokytojas ir švietimo edukologijos magistras). A.Čeponis yra dirbęs Radviliškio rajono
Alksniupių vid. m-klos direktoriumi, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo
skyriaus vedėju, Radviliškio rajono meru.
Donatas Sivickis – yra ūkininkas, dirbo Dariaus Savickio ūkyje vadybininku.
Jolanta Miţutavičienė – 2006 metais įgyvendino projektą „Grinkiškio bendruomenės
visuomeninės paskirties pastatų renovacija“. Projekto vertė 17000,00 Lt. Taip pat dalyvauja
projekto „Jaukūs bendruomenės namai – geresnė kaimo ţmonių gyvenimo kokybė“ įgyvendinime
2008 m. J. Miţutavičienė yra bendruomenės iţdininkė, aktyvi visuomenininkė.
Romas Kalvaitis – yra baigęs Kauno politechnikos institutą (inţinierius-mechanikas,
inţinierius-technologas). Šiuo metu yra Baisogalos seniūnas.
Egidijus Bieliūnas – studijuoja ŠU viešąjį administravimą. Šiuo metu yra individualios
įmonės savininkas. Yra dirbęs Lietuvos ir JAV UAB Pacific Baltija reklamos – prekybos
vadybininku Panevėţio regione, AB Šeduvos agroservisas direktoriumi.
Vaclovas Šipulskis – šiuo metu yra IĮ. ,,Statinaitė“ – autoservisas vadovas.
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1.9. Asociacijos narių dalyvavimas strategijos rengime
Tiek VVG nariai, tiek VVG teritorijai priklausantys gyventojai dalyvavo strategijos
tobulinimo procese. Strategijos tobulinimo metu buvo rengiami VVG valdymo organo – visuotinio
narių susirinkimo – susirinkimai, kuriuose aptariamos iškilusios problemos, jų sprendimo būdai,
pasiūlymai dėl strategijos tobulinimo eigos ir kt. Susirinkimai (susirinkimų protokolai pateikiami
strategijos prieduose) tobulinant strategiją buvo surengti šiais pagrindiniais klausimais:
 VVG „Radviliškio lyderis“ darbo reglamento patvirtinimas;
 VVG narių pareigų patvirtinimas;
 Išlaidų, susijusių su strategijos įgyvendinimo administravimu, paskirstymas;
 Strategijos priemonių plano patvirtinimas.
Įgyvendinant plėtros strategiją VVG bus atsakinga uţ projektų, atitinkančių tą strategiją,
vertinimą (vertinimui samdomi vertintojai) ir atranką bei jų kasdienį valdymą. VVG sieks priţiūrėti,
kad projektai būtų vykdomi ir nenukrypstama nuo uţsibrėţtų tikslų. Plačiau apie projektų vertinimą
aprašome sekančiuose skyriuose.
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2. VVG teritorijos situacijos ir poreikių analizės aprašymas
2.1. VVG teritorijos vientisumas ekonomine, socialine ir fizine prasme
Radviliškio rajonas pasirinktas dėl rajono kaimiškųjų seniūnijų panašumo tiek
privalumais, tiek problematika. Nors Radviliškio rajonas priklauso Šiaulių apskričiai, tačiau su
Šiaulių rajonu nesijungia dėl to, kad skiriasi Radviliškio ir Šiaulių rajonų socialinė, geografinė bei
ekonominė situacija. Susijungus dviems rajonams problematikos laukas padidėtų, todėl būtų
sudėtingiau parengti kokybišką kaimo plėtros strategiją vietos gyventojų gyvenimo kokybės
gerinimui.
VVG „Radviliškio lyderis“ apjungia teritoriją, kuri yra vientisa administraciniu –
teritoriniu aspektu – ji priklauso Radviliškio rajono savivaldybei. Šia teritorija rūpinasi, priţiūri
aplinką, tvarko komunalinį ūkį, teikia gyventojams paslaugas ir vykdo kitas funkcijas viena vietos
savivalda – tai pasirinktai teritorijai suteikia bendrumo. Be to, tai palengvina tolimesnį VVG ir
vietos savivaldos bendradarbiavimą, problemų sprendimo būdų paieškas. VVG teritorija
nepriklauso kitai VVG teritorijai.
VVG „Radviliškio lyderis“ atstovauja kaimo vietovę, kurios gyventojų skaičius 2007 m.
pradţioje siekia 30.032, įskaitant maţus mietelius ir Šeduvos miestą, kurių vienas neviršija 6 tūkst.
gyventojų. Tokiu atveju VVG teritorija atitinka reikalavimą, kad joje gyventojų skaičius būtų nuo 5
tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant maţus miestelius, taip pat ir miestus, kuriuose yra iki 6 tūkst.
gyventojų. Radviliškio rajone yra 6 miesteliai ir Šeduvos miestas. Penki iš jų neviršija 1 tūkst.
gyventojų, o didţiausias yra Baisogala.
Gyventojų skaičius VVG teritorijos miesteliuose 2007 metais

Miestelis
Baisogala
Grinkiškis
Sidabravas
Šeduvos miestas
Pociūnėliai
Šaukotas
Šiaulėnai

Gyventojų skaičius
2.548
899
700
3.194
530
1.258
890

Ţemiau yra pateikiama VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos analizė, kurią atlikus
įrodomas teritorijos vientisumas ekonomine, socialine ir fizine (geografine) prasme.

2.2. VVG teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos analizė
2.2.1. VVG teritorijos geografinė ir demografinė situacija
Radviliškio rajone yra 13 seniūnijų, o pasirinkta VVG teritorija apima 12 iš jų
(neįtraukta Radviliškio miesto seniūnija). VVG teritorija yra vientisa, nesuskaidyta geografiniu
poţiūriu. VVG teritorijai priklauso:
 Radviliškio seniūnija;
 Šeduvos miesto seniūnija;
 Šeduvos seniūnija;
 Aukštelkų seniūnija;
 Baisogalos seniūnija;
 Grinkiškio seniūnija;
 Pakalniškių seniūnija;
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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Sidabravo seniūnija;
Skėmių seniūnija;
Šaukoto seniūnija;
Šiaulėnų seniūnija;
Tyrulių seniūnija.

Radviliškio rajono teritorija

Visa rajono teritorija – 163,5 tūkst. ha. Visa VVG teritorija sudaro apie 155 tūkst. ha
plotą. Didţiausią dalį plotų struktūroje uţima ţemės ūkio naudmenos, antroje vietoje daugelyje
seniūnijų – miškai, trečioje – vandens telkiniai ir kitos paskirties plotai (pelkės, durpynai, keliai).
VVG teritorijos seniūnijų plotai ir jų struktūra

Seniūnija
Radviliškio seniūnija
Šeduvos miesto seniūnija
Šeduvos seniūnija
Aukštelkų seniūnija
Baisogalos seniūnija
Grinkiškio seniūnija
Pakalniškio seniūnija
Sidabravo seniūnija
Skėmių seniūnija
Šaukoto seniūnija
Šiaulėnų seniūnija
Tyrulių seniūnija
VISO

Plotas,
ha
14.500
548
15.500
9.355
13.115
19.613
16.603
14.400
7.886
15.179
19.871
8.427
154.995

Miškai
26,4
17,6
26,6
8,95
22,78
13,6
13,88
28,34
44,7
7,24
10,36

Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse

Ploto struktūra (proc.)
Ţemės ūkio
Vandenys ir kitos
naudmenos
paskirties plotai
72
1,6
65,8
34,2
70,2
12,2
65,3
8,1
82,87
8,18
70,18
7,04
70,49
15,91
80,55
5,57
64,59
7,07
53,94
1,36
50,86
41,9
42,55
47,09
100 proc.
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Geografinis Radviliškio rajono bei VVG teritorijos kraštovaizdis atskirose seniūnijose
yra homogeniškas: vyrauja gana skurdus ir turizmo atţvilgiu nepalankus peizaţas, daugiausiai
lygumos. Visos seniūnijos yra maţai kalvotos, išskyrus Šaukoto seniūniją, kurios teritorijos reljefas
banguotas, vietomis kalvotas – čia daugiau vandens telkinių. Radviliškio rajono seniūnijose yra
upių, eţerų bei dirbtinių vandens telkinių. Vis dėlto, toks kraštovaizdis yra palankesnis plėtoti
ţemės ūkio veiklą nei turizmą ar kitas alternatyvias veiklas.
Radviliškio rajono susisiekimo sistemą sudaro automobilių kelių bei geleţinkelių
transportas. Rajone yra valstybiniai keliai: magistralinis, krašto ir rajoniniai bei vietinės reikšmės
keliai ir miestų (Radviliškio ir Šeduvos) gatvės. Dauguma Radviliškio rajono kelių yra sutvarkyti
arba tvarkomi. Tai dar labiau pagerina šios rajono ir VVG teritorijos prieinamumą ir padidina
patrauklumą.
Radviliškio rajonas pasiţymi savo specifika. Radviliškio rajono valstybinių kelių tinklą
sudaro magistralinis kelias A9 (jo reikšmė ir apkrovimas kasmet didėja), keturi krašto ir
keturiasdešimt penki rajoniniai keliai, kurių bendras ilgis yra 497,4 km. Bendras valstybinių kelių
tankis rajone 0,30 km/km2, 1.000 rajono gyventojų tenka 9,1 km kelių.
Keliai seniūnijose

Seniūnija
Radviliškio
Šeduvos
miesto
Šeduvos
Aukštelkų
Baisogalos
Skėmių
Šaukoto
Šiaulėnų
Tyrulių

Keliai, einantys per seniūnijų teritoriją ar šalia jų
Geležinkelis Daugpilis-Klaipėda, respublikinės reikšmės kelias PanevėţysŠiauliai
Plentų Šiauliai-Panevėţys ir Kaunas-Šiauliai sankryža, rajono reikšmės keliai į
Šiaulėnus, Pakruojį, Vadaktus, Sidabravą, Panevėţio-Šiaulių geležinkelis
Keliai Šiauliai-Panevėţys, Šiauliai-Kaunas
Valstybinis kelias Radviliškis-Pakruojis
Respublikinės reikšmės kelias Kaunas-Šiauliai-Ryga, geležinkelis KėdainiaiRadviliškis
Valstybiniai keliai Kaunas-Šiauliai-Ryga, Raseiniai-Ramygala
Rajono reikšmės kelias Šiluva-Radviliškis
Valstybinis kelias Radviliškis-Raseiniai
Keliai, jungiantys su Šiauliais, Radviliškiu, Šiaulėnais

Teritorijos ir gyventojų skaičiaus poţiūriu Radviliškio rajonas yra trečioje vietoje
(19,1% apskrities teritorijos; 14,1% apskrities gyventojų). Gyventojų skaičiaus kitimas rajone 20002007 m. vystėsi maţėjimo linkme (kaip ir apskrityje bei bendrai Lietuvoje). VVG teritorijoje (rajone,
išskyrus Radviliškio miestą) taip pat pastebimas gyventojų skaičiaus maţėjimas. Lietuvos
statistikos departamento duomenimis, Radviliškio rajone 2008 m. pradţioje gyveno 49,25 tūkst.
ţmonių (VVG teritorijoje 29,6 tūkst. ţmonių), arba 9,3 % maţiau, nei 1996 m., kai gyventojų
skaičius siekė 54,3 tūkst. Gyventojų skaičius maţėjimo tendencija yra spartesnė nei Lietuvoje, kur
šis rodiklis turėjo neigiamą 6,3 % reikšmę.
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Gyventojų skaičius Radviliškio rajone ir VVG teritorijoje 2006-2008 m.
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Per 2007 metus rajono gyventojų skaičius sumaţėjo 455 ţmonių ir pirmą kartą
gyventojų skaičius nesiekia penkiasdešimties tūkstančių.
Nuo 2001 m. gyventojų skaičiaus maţėjimo tendencija buvo stebima tiek miesto, tiek
kaimo vietovėse: 2001-2008 m. miesto gyventojų skaičius sumaţėjo 5,67 %, kaimo – 5,64 %.
Miesto gyventojų skaičius pastaraisiais metais maţėja vis sparčiau. Tokia situacija socialine ir
ekonomine prasme vertinta gana neigiamai, nes gali įtakoti kai kurių šiems sektoriams keliamų
uţdavinių įgyvendinimą.
Remiantis turimais duomenimis 2001-2007 m. gyventojų vidinės ir tarptautinės
migracijos saldo Radviliškio rajone buvo neigiamas (-205). 2007 m. tarptautinės migracijos saldo
Radviliškio rajono savivaldybėje siekė –89 (Lietuvoje -5244). Pagrindinės gyventojų skaičiaus
maţėjimo prieţastys rajone yra natūralaus gyventojų prieaugio sumaţėjimas bei vidinis gyventojų
judėjimas Lietuvos ribose.
Gyventojų tankumas 2000-2008 m. Radviliškio rajone ir toliau maţėjo. Pagrindine to
prieţastimi gali būti laikomas bendras gyventojų skaičiaus maţėjimas. Šio rodiklio vystymosi
kryptis priklauso ir nuo to, kur gyventojai yra linkę pasirinkti gyvenamąją vietą – mieste ar kaime.
Jei daugės miesto tipo gyvenvietėse gyvenančių ţmonių, tai augs ir gyventojų tankumas. 2008 m.
vidutinis gyventojų tankis rajone buvo 30,1 gyv./km2, Lietuvoje – 51,6 gyv./ km2,arba 1,7 karto
didesnis.
VVG teritorijoje esančiose 12 seniūnijų gyvena apie 30 tūkst. gyventojų. Maţiausiai
gyventojų yra Tyrulių (2007 metais 1269), o daugiausiai – Baisogalos seniūnijoje (2007 metais
5287).
Radviliškio rajone gyventojų tarpe darbingo amţiaus ţmonių yra daugiau nei pensinio ar
iki 15 metų amţiaus. Pastebima, kad 2006-2008 m. darbingo ir nedarbingo amţiaus gyventojų
grupės maţėjo, nes maţėjo ir bendras gyventojų skaičius rajone.
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Darbingo ir nedarbingo amžiaus Radviliškio r. gyventojai 2006-2008 m.
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Analizuojant gyventojų tautinę sudėtį Radviliškio rajone matoma, kad dauguma
gyventojų yra lietuviai (apie 96 proc.), nedaug yra rusų (apie 3 proc.) ir kitų tautybių (apie 1 proc.)
gyventojų. Atlikus VVG teritorijos gyventojų apklausą paaiškėjo, kad 99,5 proc. yra lietuviai ir 0,5
proc. – rusai.
VVG teritorijos seniūnijos:
Radviliškio seniūnija
Radviliškio seniūnijos administracinis centras yra Radviliškio mieste, kuris į seniūnijos
teritoriją neįeina. Iš viso seniūnijoje yra 39 kaimai. Didesni: Kutiškių kaimas, Karčemų kaimas,
Daugėlaičių kaimas, Šniūraičių kaimas, Linkaičių kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena 4.012
gyventojų.
Seniūnijos kaimai išsidėstę aplink Radviliškio miestą, per seniūnijos teritoriją eina
geleţinkelis Daugpilis–Klaipėda ir respublikinės reikšmės kelias Panevėţys–Šiauliai. Vakaruose
seniūnija ribojasi su Šiaulių rajonu.
Seniūnijos teritorija teka Berţės, Kruojos ir Raganės upės. Šalia Kutiškių kaimo yra
dirbtinis 11,5 ha ploto Bandymų stoties vandens telkinys.
Šeduvos miesto seniūnija
Šeduvos miestas yra Radviliškio rajono šiaurės rytuose, 14 km nuo rajono centro. Mieste
gyvena 3.270 ţmonių.
Miestas įsikūręs plentų Šiauliai-Panevėţys ir Kaunas-Šiauliai sankryţoje. Rajono
reikšmės keliai veda į Šiaulėnus, Pakruojį, Vadaktus, Sidabravą. 3 km nuo miesto centro Šeduvą
kerta Panevėţio-Šiaulių geleţinkelis.
Miestas išsidėstęs maţai kalvotame krašte, ţemės čia derlingos, todėl gyventojams yra
geros sąlygos uţsiimti ţemdirbyste.
Per Šeduvą teka Niauduva (miesto centre) ir Vakoniškis (miesto pietvakariuose). Miesto
šiaurės vakarų pakraščiu prateka Gintaras.
Šeduvos seniūnija
Šeduvos seniūnija neturi centro. Seniūnijai priklauso 27 kaimai, juose gyvena 2.800
gyventojų. Didţiausios gyvenvietės: Pavartyčiai, Vėriškiai, Butėnai, Prastavoniai.
Daugiausia seniūnijai priklausančių kaimų išsidėstę palei kelius Šiauliai-Panevėţys,
Šiauliai-Kaunas. Atokiausi seniūnijos kaimai – Riaubai, Rokoniai, Daukantai, Puipiai. Seniūnijos
teritorijoje yra Arimaičių eţeras ir poilsiavietė prie jo, Velţių piliakalnis, Daugyvenės draustinis.
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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Aukštelkų seniūnija
Aukštelkų seniūnijos centras – Aukštelkų kaimas. Jame gyvena 766 gyventojai.
Didţiausi seniūnijos kaimai – Kalnelio Graţionių kaimas, Arimaičių kaimas, Kaulinių kaimas,
Graţionių kaimas, Maţaičių kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena 2.012 gyventojų.
Seniūnija yra Radviliškio rajono šiaurėje, 6 km nuo rajono centro Radviliškio. Teritoriją
kerta valstybinis kelias Radviliškis-Pakruojis. Maţai kalvotais laukais teka Vėzgės upelis.
Aukštelkų kaime telkšo 3 ha ploto dirbtinis vandens telkinys. Arimaičių kaime yra keli
dirbtiniai prūdai, į kuriuos prileista ţuvies.
Baisogalos seniūnija
Baisogalos seniūnijos centras – Baisogalos miestelis. Seniūnijoje gyvena 5.287
gyventojai. Didţiausios gyvenvietės – Baisogalos miestelis, Pakiršinio kaimas, Palonų miestelis,
Vainiūnų kaimas.
Seniūnijos teritoriją kerta respublikinės reikšmės kelias Kaunas-Šiauliai-Ryga,
geleţinkelis Kėdainiai-Radviliškis. Seniūnijoje yra keletas dirbtinių vandens telkinių.
Grinkiškio seniūnija
Grinkiškio seniūnijos centras – Grinkiškio miestelis, kuriame gyvena 893 gyventojai.
Didesnės seniūnijos gyvenvietės – Pašušvio miestelis, Vaitiekūnų kaimas, Mėnaičių kaimas,
Kairėnėlių kaimas, Šašių kaimas, Giedraičių kaimas, Kairėnų kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena
3.252 gyventojai.
Grinkiškio seniūnija yra Radviliškio rajono pietuose, 10 km į pietvakarius nuo
Baisogalos. Grinkiškio mietelį į dvi dalis dalija Šušvės upė, kuri teka per Pašušvį, Mėnaičius ir
Vaitiekūnus. Į Šušvės upę įteka Berţės, Gomertos, Sarvos, Srauto, Ţadikės, Vedreikės upeliai.
Pakalniškių seniūnija
Seniūnijos centras - Raudondvario kaimas, kuriame gyvena 430 gyventojų. Didţiausios
seniūnijos gyvenvietės: Alksniupiai, Pakalniškiai, Pociūnai, Niauduva. Iš viso seniūnijoje gyvena
3.439 gyventojai.
Sidabravo seniūnija
Sidabravo seniūnijos centras – Sidabravo miestelis. Didţiausios seniūnijos gyvenvietės:
Sidabravo miestelis, Beinoravos kaimas, Vadaktų kaimas, Dapšionių kaimas, Birţelių kaimas,
Praščiūnų kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena 2.465 gyventojų.
Sidabravo miestelis įsikūręs 13 km į pietryčius nuo Šeduvos, kairiajame Nevėţio intako
Kiršino krante. Seniūnija ribojasi su Panevėţio ir Kėdainių rajonais, iki rajono centro Radviliškio
yra 35 km.
Skėmių seniūnija
Skėmių seniūnijos centras – Skėmių kaimas. Jame gyvena 532 gyventojai. Didţiausios
seniūnijos gyvenvietės: Pociūnėliai, Pašakiai. Iš viso seniūnijoje gyvena 1.512 gyventojų.
Seniūnija yra Radviliškio rajono pietvakariuose, nuo rajono centro nutolusi 40
kilometrų. Seniūnijos teritoriją kerta valstybiniai keliai Kaunas-Šiauliai-Ryga, Raseiniai-Ramygala.
Šaukoto seniūnija
Šaukoto seniūnijos centras – Šaukoto miestelis, kuriame gyvena 561 gyventojas.
Didesnės seniūnijos gyvenvietės – Papušynys, Kunigiškiai. Iš viso seniūnijoje gyvena 1.400
gyventojų.
Šaukoto seniūnija randasi pietvakarinėje Radviliškio rajono dalyje. Seniūnijos teritorija
ribojasi su Raseinių ir Kelmės rajonais, nuo rajono centro nutolusi apie 40 kilometrų. Per seniūnijos
teritoriją eina rajoninės reikšmės kelias Šiluva - Radviliškis.
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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Šaukoto seniūnijos reljefas banguotas, vietomis kalvotas, daug eţerų. Šios apylinkės yra
nuostabus kraštovaizdis su ţalių miškų masyvais, kalneliais ar eţerais (Praviršulis – 72 ha, Miškinių
eţeras – 12 ha, Gomertos eţeras – 8 ha, Kragų eţerėlis – 2 ha ir Tamošiškių eţeras – 4 ha bei kt.).
Gomertos eţerą supantys miškų masyvai ir graţios kalvos paskelbti Gomertos kraštovaizdţio
draustiniu. Praviršulis ir jį supantys Bargailių miškai paskelbti valstybiniu gamtos draustiniu.
Šiaulėnų seniūnija
Šiaulėnų seniūnijos centras – Šiaulėnų miestelis, kuriame gyvena 932 gyventojai.
Didesnės seniūnijos gyvenvietės – Acokavų kaimas, Jokūbiškių kaimas, Liepiškių kaimas, Sidarių
kaimas, Šiaulaičių kaimas, Ţeimių kaimas. Iš viso seniūnijoje gyvena 2.168 gyventojai.
Šiaulėnų seniūnija yra Radviliškio rajono pietuose, 22 km nuo rajono centro, kalvotoje,
miškingoje, pelkėtoje lygumoje. Teritoriją kerta valstybinis kelias Radviliškis – Raseiniai. Per visą
seniūniją teka Šušvės upė, kuri kilpa apjuosia seniūnijos centrą – Šiaulėnus. Seniūnija ribojasi su
Kelmės rajonu.
Tyrulių seniūnija
Tyrulių seniūnijos centras – Tyrulių miestas. Jame gyvena 419 gyventojų. Didţiausios
seniūnijos gyvenvietės: Polekėlė, Jonaitiškis, Batkūnai. Iš viso seniūnijoje gyvena 1.269 ţmonės.
Tyruliai – miesto tipo gyvenvietė, esanti Radviliškio rajone, 13 kilometrų į pietvakarius
nuo Radviliškio. Vakarų pusėje seniūniją siekia Didţiojo Tyrulio pelkė. Keliai Tyrulius jungia su
Šiauliais, Radviliškiu, Šiaulėnais. Iš Tyrulių pelkės išteka Šušvės, Šiaušės, Gryţuvos, Krioklio
upės.
2.2.2. VVG teritorijos ekonominė situacija
Statistikos departamento duomenimis, Radviliškio rajono savivaldybėje 2008 m.
pradţioje veikė 623 ūkio subjektas. Jų skaičius per pastaruosius 5 metus neţymiai maţėjo, tačiau
2008 m. išaugo.
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Stambių įmonių Radviliškio rajone nėra (apie VVG teritorijoje veikiančias įmones
platesnis aprašymas pateikiamas ţemiau) – veikiančios įmonės yra priskiriamos smulkiam ir
vidutiniam verslui (SVV). Radviliškio rajone bei VVG teritorijoje vyrauja smulkūs ir vidutiniai
ūkiai.
Pramonė. Radviliškio rajone vystoma gaiviųjų gėrimų, medienos, baldų, ţemės ūkio
mašinų, metalo dirbinių, drabuţių gamyba, maisto pramonė. Radviliškio rajone iškasama nemaţai
durpių.
Radviliškio rajono savivaldybėje vystomos šios pagrindinės pramonės šakos:
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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1) durpių gamyba (UAB „Sulinkiai“, UAB „Didysis tyrulis“);
2) maisto produktų gamyba (UAB „Radviliškio duona“);
3) vaisvandenių gamyba (UAB „Rijada“);
4) drabuţių siuvimas (UAB „Junet“, UAB „Saugora“);
5) metalo apdirbimo pramonė (AB "Radviliškio mašinų gamykla");
6) baldų gamyba (UAB „Videlena“, UAB „Multimeda“).
Savivaldybėje veikiančios įmonės taip pat dirba ţemės ūkio produkcijos perdirbimo,
transporto logistikos srityse.
Durpių gavyba Radviliškio rajono savivaldybėje uţsiima UAB „Sulinkiai“ ir UAB
„Didysis tyrulis“. UAB „Sulinkiai“ pagrindinis veikos pobūdis yra durpių gavyba bei jų didmeninė
ir maţmeninė prekyba. Įmonė gamina ir parduoda natūralias bei nurūgštintas durpes, taip pat durpių
substratus, durpes kurui. UAB „Sulinkiai“ įdiegta kokybės valdymo sistema ISO- 9001:2000, kuri
uţtikrina klientams tiekiamos produkcijos projektavimo, gamybos ir kitų procesų kokybę. Bendrovė
apie 80% produkcijos realizuoja vakarų šalyse. Pastovūs produkcijos pirkėjai yra Italijoje, Danijoje,
Anglijoje, Graikijoje.
Vaisvandenių gamintoja UAB „Rijada“ per paskutinius metus atnaujino gamybos
įrangą, pakeitė dalį senos ir įvedusi naujos produkcijos rūšis (mineralizuotas vanduo, energinis
gėrimas), ėmė sparčiai plėstis tiek Lietuvos, tiek uţsienio rinkoje. Duonos gaminių gamybos
sektoriuje pirmaujančias pozicijas rajone uţima UAB „Radviliškio duona“.
AB "Radviliškio mašinų gamykla" – viena didţiausiu ţemės ūkio mašinų gamybos ir
metalo apdirbimo įmonių Lietuvoje. Įkurta 1949 metais, bendrovė projektuoja ir gamina įvairias
ţemės ūkio mašinas, technologines linijas, įrengimus, atsargines dalis, kitus metalo gaminius.
Gaminama įvairi ţemės ūkio technika: granulių presai, pusiau pakabinami javų kombainai, uogų
skynimo kombainai, sėklų beicavimo įrenginiai, grūdų malūnai, grudų traiškytuvai, trąšų
barstytuvai, šienapjovės ir kita produkcija. Taip pat gaminamos automobilinės priekabos,
automobilių "VAZ-LADA" kėbulo atsarginės dalys. Gamykla turi galimybę atlikti visus metalo
apdirbimo technologinius procesus. Gaminama produkcija eksportuojama į Italiją, Kanadą, Lenkiją,
Daniją, Vokietiją, Suomiją, Latviją, Estiją, Rusiją ir kitas valstybes.
Pastaruoju metu vis didesnę įtaką šalies ekonomikai turi statybų sektorius. Radviliškio
rajono savivaldybėje veikia kelios statybų bendrovės, kasmet didinančios apyvartas. Įmonės darbus
atlieka ne tik savivaldybės teritorijoje. Kaip rodo statistika, Radviliškio rajono savivaldybėje
atliekamų statybos darbų apimtys nuo 2001 m. kasmet gana sparčiai augo, ir tik 2006 m.
uţfiksuotas sumaţėjimas, o atliktų darbų vertė siekė 52,5 mln. Lt.
Kaip ir šalies įmonėms, Radviliškio rajono savivaldybės statybų bendrovėms pastaruoju
metu trūksta kvalifikuotų darbuotojų. Nemaţa dalis darbingo amţiaus gyventojų, besidarbavusių
statybose, išvyko uţdarbiauti į uţsienį taip dar labiau paaštrindami darbo jėgos trūkumo problemą.
Vienam Radviliškio rajono savivaldybės gyventojui tenkanti atliktų statybos darbų suma
po 2006 m. sumaţėjimo yra perpus maţesnė nei šalies vidurkis.
2006 m. Radviliškio raj. savivaldybėje buvo išduotai 35 statybos leidimai, pastatyti 172
negyvenamieji pastatai, kuriu bendrasis plotas siekė 20 tūkst. m2. Negyvenamųjų pastatų statybos
mastai pastaraisiais metais (2006 m. lyginant su 2004 m.) išaugo daugiau nei 10 k.
Maţmeninė prekyba ir paslaugos. Kylanti šalies ekonomika, didėjančios realiosios
gyventojų pajamos, prekybos centrų plėtra didino ir maţmeninės prekybos apimtis.
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, 2008 m. Radviliškio rajono
savivaldybėje buvo 193 maţmeninės prekybos ir maitinimo įmonių parduotuvės. Pastaraisiais
metais jų skaičius neţymiai sumaţėjo. Dalis smulkių parduotuvių neatlaikė didţiųjų prekybos tinklų
– Maxima, IKI, Norfa, Rimi (Supernetto) įsteigtų parduotuvių konkurencijos. Šios parduotuvės,
galėdamos pasiūlyti platesnį prekių asortimentą, iš dalies keičia ir pirkėjų įpročius.
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2007-2008 m. Radviliškio rajono savivaldybėje buvo 24 restoranai, barai ar valgyklos,
viešbučiai. 1000-čiui gyventojų tenkantis maitinimo įstaigų skaičius Radviliškio rajono
savivaldybėje – 0,5 – yra beveik perpus maţesnis nei šalyje. Tai gali būti maţesnės vietos
gyventojų perkamosios galios pasekmė. Kaip rodo statistika ir tyrimai, maţesnes pajamas
gaunantys asmenys statistiškai maţesne dalį išleidţia kavinėse ar restoranuose. Tikėtina, kad
augančios gyventojų pajamos didins ir maitinimo įstaigų pajamas, dar viena prielaida įstaigų
skaičiaus gausėjimui – augantys turistų srautai.
Ţemės ūkis. Radviliškio rajono savivaldybėje ţemės ūkio naudmenos sudaro 63,4%
ţemės fondo, arba 10% daugiau nei šalies vidurkis. Beveik 90% ţemės ūkio naudmenų sudarė
ariama ţemė, arba 6% daugiau nei vidutiniškai šalyje, tuo tarpu pievos ir natūralios ganyklos bei
sodai ir uogynai uţėmė santykinai maţesnius plotus.
Deklaravusių pasėlius ţemės ūkio subjektų skaičius 2007 m. pradţioje – 3.984.
Radviliškio rajono ūkininkų tarpe vyrauja mišrūs ūkiai, uţsiimantys tiek augalininkyste, tiek
gyvulininkyste. Populiariausios auginamos kultūros – javai (kviečiai, mieţiai, rugiai), rapsai,
bulvės, cukriniai runkeliai. Pastaraisiais metai didėja realizuotų skersti gyvulių ir paukščių gyvuoju
svoriu, primelţto pieno produkcijos apimtys.
Remiantis VI Ţemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ūkininkų ūkių registro
duomenimis, 2007 m. pradţioje Radviliškio rajono savivaldybėje buvo 1.517 ūkininkų ūkiai,
jaunųjų ūkininkų (iki 40 m.) skaičius siekė 284. Vidutinis ūkininko ūkio dydis – 35,82 ha.
Vidutinis šalies ūkio dydis siekia tik 11,8 ha. Pastaraisiais metais stebimas ūkių
stambėjimas. Daugiau nei 100 ha ţemės turėjo 34 ūkininkai, tuo tarpu didţioji dauguma ūkių yra
gana smulkūs: 17% visų ūkių (264 ūkiai) turėjo ne daugiau kaip 3 ha ţemės, 40% (arba 618 ūkių) –
nuo 3 iki 10 ha.
Ūkių pasiskirstymas pagal valdomos žemės plotą hektarais 2007 m., proc.
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Rajone yra keli stiprūs ūkininkai, gerai apsirūpinę ţemės ūkio technika ir dirbantys
didesniuose nei vidutiniuose ţemės plotuose. Veikia 22 ţemės ūkio bendrovės (ŢUB) Didţiausios
pagal apimtis „Draugo“ ŢUB, Pakalniškių seniūnijoje, „Sidabravo“ ŢUB – Sidabravo seniūnijoje,
„Spindulio“ ŢUB – Grinkiškio seniūnijoje, ŢUB “Graţiniu bekonas“ – Aukštelkų seniūnijoje.
Tolesnė ţemės ūkio sektoriaus plėtra nemaţa dalimi priklausys ir nuo Lietuvos kaimo
plėtros 2007 – 2013 metu priemonių programos lėšų įsisavinimo. Pritraukus lėšų esamiems ūkiams
modernizuoti, jų konkurencingumui didinti, o taip pat alternatyvioms ţemės ūkio veikloms,
seniesiems kaimo amatams, kaimo turizmui vystyti, moderniems ūkininkavimo metodams diegti,
plėtojant ne tik tradicines, bet ir rentabilesnes ţemės ūkio sritis (sodininkystę, darţininkystę,
uogininkystę, gėlininkystę), energijos poreikį tenkinančią augalininkystę, techninių ir vaistinių
kultūrų auginimą, ţemės ūkis išliks gana svarbia ekonomikos sritimi.
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Turizmas. Radviliškio VVG teritorijoje apgyvendinimo paslaugas teikė 4 įstaigos:
Svečių namai „Šeduvos malūnas“, Viešbutis „Prie eţero“, Viešbutis-kavinė „Ţirnelis“, Smuklėviešbutis „Ţarija“. Kaip rodo statistika, apgyvendinimo mastai pastaraisiais metai auga – 2006 m.
buvo apgyvendinta 6,6 tūkst. svečių, o suteiktų nakvynių skaičius siekė 15,6 tūkst.
Kaimo turizmo paslaugos Radviliškio rajone nėra labai išvystytos, savivaldybėje nėra
registruotų kaimo turizmo sodybų. Lietuvoje pastaruoju metu stebimas kaimo turizmo sodybų
steigimosi skaičiaus didėjimas, poilsis kaime populiarėja, į sodybas atvyksta nemaţai uţsieniečių.
Kaimo turizmo verslas vystosi gana sparčiai ir tai yra viena iš nedaugelio perspektyvių veiklų
kaime. Kaimo turizmo sodybų steigimui ar plėtrai galima gauti ir Europos Sąjungos paramą pagal
Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metu programos priemones.
Turizmo plėtra ir vystymas yra numatytas ir Radviliškio rajono plėtros strateginiame
plane, todėl derinant savivaldybės ir privačias lėšas bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų
paramą, turizmo indėlis i vietos ekonomiką gali būti didesnis.
Radviliškio rajone yra graţių, turistų lankomų vietų. Ţymiausios iš jų – Radviliškio
miesto parko mediniu skulptūrų alėja, Raudondvaris, Baisogalos dvaras, Šeduva.
Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, Radviliškio rajono
savivaldybėje vidutinis uţimtų gyventojų skaičius pastaraisiais metais auga, o 2006 m. jų buvo 20,5
tūkst. Uţimti gyventojai sudarė 40,8% visų Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų, šalies
vidurkis – 44%. Tačiau savivaldybėje šis rodiklis pastaraisiais metais auga sparčiau nei Lietuvoje.
Radviliškio rajono gyventojų uţimtumui bei sumaţėjusiam nedarbo lygiui daug įtakos
turėjo suintensyvėję emigracijos procesai. Išvyksta tiek bedarbiai, tiek dirbantys, bet darbo
uţmokesčiu ir darbo sąlygomis nepatenkinti gyventojai. Išvykusiųjų vietas uţima bedarbiai.
VVG teritorijos seniūnijos:
Radviliškio seniūnija
Didţioji dalis seniūnijos gyventojų uţsiima ţemdirbyste ir gyvulininkyste. Seniūnijos
Mieţaičių kaime sėkmingai dirba ŢŪB „Mieţaičiai“, Liutkiškių kaime – ŢŪB „Eubrė“, Šniūraičių
ir Linkaičių kaimuose veikia medienos apdirbimo įmonės. Daugelį metų Verdulių kaime kasamas
ţvyras įvairioms Radviliškio miesto ir kaimo statyboms.
Šeduvos miesto seniūnija
Svarbiausios veikiančios įmonės – AB „Lelija“ Šeduvos siuvimo įmonė (siuva vyriškus
ir moteriškus drabuţius, įmonėje dirba 150 ţmonių), AB „Vakarų skirstomieji tinklai“ Šeduvos
filialas, UAB „Rapokalnis“ (mėsos perdirbimas, gaminami visų rūšių mėsos gaminiai, dirba 42
ţmonės), UAB „Atjauta“ (medţio gaminiai: durys langai, karstai ir kt.), Ričardo Skromano IĮ
(gamina akmeninius paminklus).
Šeduvos seniūnija
Prie Arimaičių eţero lankytojų laukia šašlykinė „Ţarija“, restoranas ir viešbutis
„Ţirnelis“. Veikia valstybės įmonė „Šeduvos avininkystė“, ŢŪB „Vėriškės“. Sėkmingai Velţių
kaime ūkininkauja Feliksas Šlėvė, Rokonių kaime – Kazimieras Masilionis, Butėnų kaime Vytautas Masiliūnas.
Aukštelkų seniūnija
Daugiausia seniūnijos gyventojų uţsiima ţemdirbyste, gyvulininkyste.
Seniūnijos gyventojai nėra abejingi tam, kas vyksta jų seniūnijoje. Aktyviai seniūnijos
organizuojamuose renginiuose dalyvauja Lietuvos ūkininkių draugijos Aukštelkų skyriaus moterys,
Aukštelkų kaimo bendruomenė, Graţionių kaimo Jaunimo centro nariai. Produktyviai dirba
Aukštelkų ŢŪB, „Graţionių bekonas“.
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Baisogalos seniūnija
Daugelis Baisogalos seniūnijos gyventojų uţsiima ţemdirbyste. Baisogališkiai dirba
Lietuvos gyvulininkystės institute, Bandymų skyriuje, Valstybinėje kiaulių veislininkystės stotyje,
ŢŪB „Vainiūnų agroservisas“, M. Čechanausko įmonėje. Baisogaliečiai, dirbantys UAB „Santa“,
atlieka santechnikos, įvairius remonto darbus.
1952 metais Komarų dvare įkurtas Lietuvos gyvulininkystės institutas. Šis institutas –
pagrindinė biomedicinos mokslų srities zootechnikos krypties mokslo įstaiga Lietuvoje. Čia
atliekami ilgalaikiai moksliniai tyrimai, susiję su gyvulių veislių gerinimu, selekcijos ir veisimo
metodų tobulinimu, senųjų veislių genofondo išsaugojimu, gyvūnų mitybos, šėrimo bei pašarų
gamybos ir paruošimo problemomis. Daug dėmesio skiriama darbams, susijusiems su pieno ir
mėsos kokybės gerinimu bei aplinkos taršos maţinimu. Čia veisiami arkliai darbui ir sportui.
Institutas glaudţiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerija,
įvairiomis gyvulių veisimo tarnybomis, pašarų ir jų papildų gamybos įmonėmis, pieno ir mėsos
gamybos pramonės įmonėmis. Instituto mokslininkai daţnai dalyvauja įvairiose tarptautinėse
mokslo konferencijose, publikuoja savo atradimus įvairiuose Lietuvos ir uţsienio šalių mokslo
leidiniuose.
Grinkiškio seniūnija
Pagrindinė verslo šaka – ţemės ūkis. Veikia Kairėnų, Graţiškių, „Spindulio“, „Šušvės“,
Minaičių ţemės ūkio bendrovės. Ūkininkauja Antanas Devindorius, Robertas Morkys, Virginijus
Urbonavičius, Juozas Dubinskas, Alvydas Liugas, Vytautas Gaidţiūnas, Darius Jankūnas.
Seniūnijoje veikia nemaţai prekybos įmonių. Buvusiame Radviliškio pieninės Grinkiškio ceche
dabar įsikūręs Rokiškio AB „Skirpstas“ pieno surinkimo punktas.
Pakalniškių seniūnija
Svarbiausios veikiančios įmonės: viešbutis Lietuvos – Vokietijos bendra įmonė "Prie
eţero“, "Draugo" ŢŪB.
Sidabravo seniūnija
Sėkmingai dirba ţemės ūkio kooperatyvas „Dobilas“, kuriam vadovauja ūkininkas
Gintaras Ţilėnas, Genių ŢŪB. Abi ţemės ūkio įmonės dalyvauja SAPARD programose.
Skėmių seniūnija
Seniūnijos ţemės yra derlingos, čia sėmingai vystoma ţemdirbystė. Įregistruoti 32
ūkininkų ūkiai. Ne vienerius metus sėkmingai ūkininkauja Rimantas Garuckas, Kęstutis Rimkus,
Alfonsas Koryzna, Juozas Kasperavičius, Česlovas Martyšius, Viktoras ir Michailas Radionovai,
Danutė Vagelienė. Veislinė gyvulininkystė sėkmingai plėtojama Skėmių ŢŪB.
Šaukoto seniūnija
Svarbiausios veikiančios įmonės – UAB „ HERA“ , gaminanti skystį „ Eri“, „ Kurmis“
ir kitas priemones, kurios gerai valo įvairias apnašas, rūdis.
Šiaulėnų seniūnija
Pagrindinė verslo šaka – ţemės ūkis. Seniūnijoje teritorijoje yra uţregistruoti 132
ūkininkų ūkiai, 3 ţemės ūkio bendrovės.
Tyrulių seniūnija
Tyrulių ţemė derlinga, tad ţmonės uţsiima ţemdirbyste. Paţangiausi ūkininkai –
Bronius Danilevičius (augina grūdines kultūras), Eugenijus Miselis (augina grūdines kultūras,
uogas). Tyruliuose veikia viena durpių gavybos įmonė – UAB „Didysis tyrulis“.
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2.2.3. VVG teritorijos paslaugų ir socialinio sektoriaus situacija
Švietimas. Radviliškio rajono savivaldybėje veikia gana platus švietimo įstaigų tinklas,
2007 m. dirbo šios įstaigos:
1) 3 gimnazijos (2 – Radviliškyje, 1 – Šeduvoje);
2) 5 vidurinės mokyklos (1 – Radviliškyje, 4 – rajone);
3) 13 pagrindinių mokyklų (3 – Radviliškyje, 10 – rajone);
4) 4 mokyklos – darţeliai (visi – rajone);
5) 4 lopšeliai – darţeliai (3 – Radviliškyje, 1 – Šeduvoje);
6) dailės, muzikos mokyklos, sporto centras, jaunimo mokykla.
Radviliškio rajono savivaldybėje veikia gana platus bendrojo lavinimo įstaigų tinklas,
tačiau pastaraisiais metais jį gana smarkiai įtakoja maţėjantis moksleivių skaičius. Maţėjantis
gimstamumas, emigracija į uţsienį ţenkliai pakoregavo mokinių skaičių Radviliškio rajono
savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose. Mokinių skaičius savivaldybės bendrojo lavinimo
mokyklose maţėja nuo 2000 metų: 2000/2001 mokslo metais mokėsi 9.571 mokinys, o 2006 –
2007 mokslo metais – tik 7.773, arba net 19% maţiau. Tuo tarpu Lietuvoje minimu laikotarpiu
mokinių skaičius sumaţėjo 15%.
Visus mokyklų aprūpinimo standartus atitinka tik viena savivaldybės mokykla.
Daugumai mokyklų pastatų yra būtina šiltinti sienas, renovuoti šildymo, vandentiekio,
kanalizacijos, elektros sistemas. Pastarųjų metų patirtis rodo, kad vietinio šilumos punkto
modernizavimas, šildymo sistemos rekonstravimas ir subalansavimas yra ekonomiškai veiksmingos
energijos taupymo ir higienos sąlygų gerinimo priemonės. Racionaliai vartojant šilumos ir elektros
energiją, rekonstruojant statinius, visapusiškai gerinama jų būklė, veiksmingiau naudojamos
mokyklos ūkiui išlaikyti skiriamos lėšos, o sutaupomas lėšas galima panaudoti mokyklų pastatų
vidaus įrangai atnaujinti, mokykliniams baldams ir mokymo priemonėms pirkti.
Šalia tradicinių mokyklų, Radviliškio rajono savivaldybės mokiniams sudarytos gana
geros galimybės lankyti papildomo ugdymo įstaigas, veikia dailės ir muzikos mokyklos. Dailės
mokykla turi klases Radviliškyje, Šeduvoje ir Baisogaloje.
Mėgstančius sportą priima rajono sporto centras. Radviliškio rajono savivaldybėje
neformalaus ugdymo uţsiėmimus lanko apie 6% moksleivių, tuo tarpu šalyje – apie 23% mokinių.
Neformalusis vaikų švietimas – kryptinga veikla, padedanti vaikui įgyti kompetencijos, tapti
sąmoninga asmenybe, sugebančia atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti
visuomenėje bei prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Neformalus ugdymas yra veiksminga
priemonė didinti vaikų uţimtumą ne pamokų metu. Todėl šiuolaikinėje informacijos pertekliaus ir
greitų pasikeitimų visuomenėje papildomas ugdymas uţima ypatingą reikšmę. Vaikų uţimtumo ne
pamokų metu didinimas uţkerta kelią įvairių neigiamų socialinių reiškinių (pvz. nusikalstamumo,
narkomanijos, alkoholizmo) plitimui jaunimo tarpe. Nacionalinės Lisabonos strategijos
įgyvendinimo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 22 d.
nutarimu Nr. 1270, (Ţin., 2005, 139 – 5019) numatyta ,,plėtoti vaikų ir jaunimo neformalųjį
ugdymą, skatinant švietimo institucijų bei jaunimo nevyriausybinių organizacijų partnerystę ir
bendradarbiavimą”.
Sveikatos apsauga. Pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigų tinklas Radviliškio
rajono savivaldybėje yra gana platus, rajone gyventojams paslaugas teikia ambulatorijos ir
medicinos punktai. Radviliškio rajono savivaldybėje pirminės asmens sveikatos prieţiūros
paslaugas teikia VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos prieţiūros centras, VšĮ Baisogalos
pirminės sveikatos prieţiūros centras, VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos prieţiūros centras bei rajone
veikiančios ambulatorijos ir medicinos punktai. Dauguma pirminės asmens sveikatos prieţiūros
įstaigų bus renovuotos iš Europos Sąjungos lėšų, taip bus atnaujinta medicininė įranga,
kompiuterinė technika, įsigyti 8 automobiliai.
Radviliškio rajone silpnai išvystytas privačių asmens sveikatos ir odontologinės
prieţiūros įstaigų tinklas. Nors odontologija visoje šalyje yra viena labiausiai komercializuotų
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sveikatos sričių, Radviliškio rajone odontologų trūksta. Savivaldybės gydymo įstaigoms trūksta
bendrosios praktikos gydytojų, odontologų, atskirų specialybių gydytojų specialistų (anesteziologų,
chirurgų). Nerimą kelia ir vis didėjantis esamų darbuotojų amţius, tuo tarpu pamainos jiems kol kas
nėra.
Socialinė rūpyba ir paslaugos. Radviliškio rajono savivaldybėje socialinių pašalpų
gavėjų skaičius pastaraisiais metais sumaţėjo kone 4 kartus, 2006 m. jų buvo 663. Tokiam
socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus maţėjimui nemaţą įtaką turėjo kylanti šalies ekonomika,
kuriamos naujos darbo vietos, atsivėrusios kai kurių Europos Sąjungos šalių darbo rinkos, o taip pat
įvairių įstatymų, reglamentuojančių socialinių pašalpų mokėjimą, pasikeitimai.
Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus maţėjimas tiesiogiai įtakojo ir išlaidų jiems dydį:
2006 m. išlaidos socialinių pašalpų gavėjams siekė 782 tūkst. Lt, tuo tarpu 2003 m. – 1994 tūkst. Lt.
Netekto darbingumo (invalidumo) pensijas gaunančių asmenų skaičius 2006 m. siekė
3.583. Jungtinių Tautų Organizacijos duomenimis, pasaulyje ţmonės su negalia sudaro apie 10%
visų gyventojų, Radviliškio rajono savivaldybėje jie sudaro apie 7,2%. Tačiau susirūpinimą kelia jų
skaičiaus augimas, o tai ne tik didina valstybės išlaidas, bet ir maţina darbo jėgos pasiūlą, kas šiuo
metu yra itin aktualu rajono darbo rinkai.
Radviliškio rajono savivaldybėje 1000-čiui darbingo amţiaus gyventojų tenka 299
senatvės pensijas gaunantys asmenys, Lietuvoje – 277. Tokia gyventojų struktūra nėra itin palanki
verslo plėtrai, be to, dar kartą įrodo, kad nemaţa dalis savivaldybės gyventojų yra priklausomi nuo
pensijų.
Rajone veikia gana platus socialinių paslaugų tinklas. Šiuo metu socialines paslaugas
teikiančios įstaigos susiduria su socialinių darbuotojų, ypač rajone (VVG teritorija), trūkumu.
Nepakanka lankomosios prieţiūros darbuotojų Tyrulių ir Šeduvos seniūnijose, trūksta finansavimo
naujiems etatams. Socialinių paslaugų teikėjai susiduria ir su patalpų, automobilių trūkumu, o visa
tai atsiliepia šių paslaugų kokybei ir prieinamumui.
Pastaraisiais metais maţėja ir socialinės rizikos šeimų bei jose augančių vaikų skaičius.
Tokių šeimų ir ypač jose augančių vaikų prieţiūrai reikia skirti didelį dėmesį; čia nemaţas darbas
tenka socialiniams darbuotojams. Rajone veikia gana platus socialinių paslaugų tinklas. Siekiant
didinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, būtina spręsti darbuotojų, transporto bei patalpų
trūkumo klausimus.
Teisėsauga ir saugumas. Radviliškio rajono savivaldybėje nusikalstamų veikų skaičius
1000 gyventojų yra neţymiai didesnis nei daugumoje savivaldybių. Vis dėlto, Radviliškio rajone
nusikalstamumas maţėja: 2004 m. buvo uţregistruotos 1.262 nusikalstamos veikos, o 2007 m. –
801. Nepilnamečių nusikalstamumo lygis išlieka daugmaţ stabilus: 2004 m. jie įvykdė 110, 2007 m
– 99 nusikaltimų ir baudţiamųjų prasiţengimų.
Pastaraisiais metais maţėjo grupinių nusikalstamų veikų, tačiau augo neblaivių asmenų
įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius. 2006 m. sumaţėjo vagysčių (baudţiamųjų nusiţengimų),
plėšimų, automobilių vagysčių skaičius.
Radviliškio rajono savivaldybėje ištiriama 43% visų nusikalstamų veikų, beveik tiek pat,
kaip šalyje. Nusikaltimų ištyrimo rodiklis 2007 m. savivaldybėje siekė 50%, baudţiamųjų
nusiţengimų 68%.
Transportas. Radviliškio rajono susisiekimo sistemą sudaro automobilių kelių bei
geleţinkelių transportas. Rajone yra valstybiniai keliai: magistralinis, krašto ir rajoniniai bei
vietinės reikšmės keliai ir miestų (Radviliškio ir Šeduvos) gatvės. Radviliškio rajonas pasiţymi
savo specifika, kaip esantis šalia Šiaulių miesto ir per jo teritoriją vaţiuoja visas transportas iš
Panevėţio į Šiaulius magistraliniu keliu A9, kurio reikšmė ir apkrovimas kasmet didėja.
Radviliškio rajono tinklo kelių struktūra yra labai palanki savivaldybės seniūnijų
aptarnavimui. Rytų - vakarų kryptimi praeina pagrindinis magistralinis kelias A9, kuris jungia
Radviliškio rajoną su apskrities centru - Šiauliais ir Panevėţiu. Magistralinio kelio A9 poveikis
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šiandieniniai rajono teritorijai yra labai didelis, nes jis kerta Radviliškio rajono ir miesto teritorijas
kurios yra neapsaugotos nuo pagrindinių tranzitinių transporto srautų.
Radviliškio rajono valstybinių kelių tinklą sudaro magistralinis kelias A9, keturi krašto
ir 45 rajoniniai keliai, kurių bendras ilgis yra 497,4 km. Bendras valstybinių kelių tankis rajone 0,30
km/km2, 1.000 rajono gyventojų tenka 9,1 km kelių.
2005 m. automobilizacijos lygis, įtakojantis Radviliškio rajono susisiekimo sistemos
darbą, Radviliškio rajone buvo 364 lengvieji automobiliai 1.000 gyventojų. Šiaulių apskrityje uţ šį
rodiklį aukštesnis yra tik Šiaulių rajono rodiklis. Nuo Respublikos automobilizacijos rodiklio, kuris
yra 424 automobiliai/1.000 gyv., Radviliškio rajonas atsilieka 14 %.
1995-2005 metais Lietuvoje keleivių perveţimai viešojo naudojimo autobusais sumaţėjo
2,8 karto. Pagrindinė to prieţastis yra automobilizacijos lygio augimas bei blogėjantis viešojo
transporto aptarnavimas, be to ţymiai padidėjusios viešojo transporto kelionių kainos. Radviliškio
rajone viešojo naudojimosi autobusais 1995 m. buvo perveţta 1,7 mln. keleivių, tuo tarpu 2005 m. –
tik 0,9 mln. keleivių (47 % keleivių veţimų apimtis sumaţėjo). Šiuo metu Radviliškio rajono
gyventojus aptarnauja 15 priemiestinių maršrutų.
Radviliškio rajono susisiekimo sistema sudaro ne tik automobilių keliai, bet ir
geleţinkeliai. Per Radviliškio miestą tuo pačiu ir per rajono teritoriją eina geleţinkelis iš
Kaišiadorių į Šiaulius. Tuo būdu geleţinkelio transportas papildo rajone automobilių transportą, ir
kartu sprendţia bendrą problemą, kaip geriau patenkinti pramonės, ūkio bei gyventojų susisiekimo
poreikius.
Vandentiekis. Centralizuoto vandens tiekėjai Radviliškio rajone (taip pat ir VVG
teritorijoje) UAB „Radviliškio vandenys“ (aprūpina apie 40% rajono gyventojų), UAB „Radviliškio
bioenergija“ (aptarnauja 6 rajono gyvenvietes). Be to, centralizuotas tiekimas yra ir iš vandenviečių,
priklausančių atskiroms asmenų grupėms, ţemės ūkio bendrovėms bei fiziniams asmenims.
Vidutiniškai prie centralizuotos vandentiekio sistemos yra prisijungę virš 50 % gyventojų visame
Radviliškio rajone (įvertinus UAB „Radviliškio vandenys“ ir UAB „Radviliškio bioenergija“
teikiamas paslaugas). Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme reglamentuojama,
kad 95 % kiekvienos savivaldybės gyventoju turėtų galimybę būti aprūpinti viešojo vandens tiekėjo
tiekiamu vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis. UAB „Radviliškio vandenys“ duomenimis,
prisijungimo skaičius Radviliškio rajono gyvenvietėse svyruoja nuo 33% Bainoravoje iki 94%
Tyruliuose.
Radviliškio rajone vandens suvartojimas ūkio ir buities reikmėms nusistovėjo ir
pastaruoju laiku nekinta.
Centralizuoto nuotekų surinkimo sistema naudojasi apie 45% Radviliškio rajono
gyventojų. Apie 55 % neprisijungusių gyventojų turi vietinius įrenginius, iš kurių nuotekos yra
išsiurbiamos ir išveţamos i nuotekų valymo įrenginius. Bet likusioji neprisijungusių gyventojų dalis
išleidţia nevalytas nuotekas i aplinką. Prisijungimų prie centralizuotų nuotekų tinklų lygis atskirose
regionuose svyruoja nuo 12 % iki 99 %.
Vykdant Nemuno vidurupio baseino II investicijų etapo projektą, planuojama vandens
tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija Radviliškio mieste, Baisogalos Šaukoto, Šiaulėnų
miesteliuose, Karčemų, Šniūraičių, Kutiškių ir Pakirkšnio kaime. 2005-2006 metais buvo numatytas
Linkaičių ir Karčiamų prijungimo prie Radviliškio miesto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo
sistemos techninis projektas, tačiau jis dar neįgyvendintas.
Elektros energijos tiekimas. Radviliškio rajonui elektros energija tiekia AB „VST“, kuri
elektros rinkoje atlieka elektros energijos skirstomojo tinklo operatoriaus ir visuomeninio tiekėjo
funkcijas. Elektros energijos suvartojimas vienam gyventojui Radviliškio rajone 2006 metais
maţdaug buvo 31 proc. maţesnis nei Lietuvos bendras vidurkis, tuo tarpu 2002 metais šis skirtumas
buvo 24 proc. Elektros energijos poreikis nuo 2002 – 2006 metų Radviliškio rajone 1 gyventojui
augo proporcingai – vidutiniškai 3,6 proc. per metus.
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Šilumos tiekimas. Radviliškio rajone centralizuotai šiluma aprūpinama dalis Radviliškio
miesto, Šeduvos, Aukštelkų, Linkaičių, Raudondvario, Pakiršinio ir Baisogalos miestelių šilumos
vartotojų. Likusioji šilumos vartotojų dalis Radviliškio rajone vartoja šilumą, pagamintą
individualiuose šilumos gamybos įrenginiuose, naudojančiuose kietą kurą (mediena, anglis) ir dujas
(dujofikuotose teritorijose).
Radviliškio rajone veikia 8 katilinės, kurios centralizuotai aprūpina šiluma vartotojus. 6
(Radviliškio mieste, Šeduvos miestelyje, Raudondvario gyvenvietėje, Aukštelkų ir Linkaičių
kaimuose) iš jų yra eksploatuojamos ir administruojamos UAB “Radviliškio šiluma“. Baisogalos
miestelyje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą eksploatuoja UAB „Baisogalos bioenergija“.
Rajono miesteliuose ir gyvenvietėse centralizuotas šilumos tiekimas yra maţai išplėtotas, nes
pagrindiniai vartotojai daţniausiai yra tik visuomeniniai pastatai, tokie, kaip švietimo įstaigos,
darţeliai, ligoninės, kultūros namai ir pan. Daugiabučiai pastatai rajono miesteliuose nėra paplitę.
Dujų tiekimas. Radviliškio rajone yra dujofikuotos šios gyvenvietės: Radviliškio miestas,
Šeduva, Aukštelkai ir Alksniupiai. Didţiausias gamtinių dujų vartotojas rajone – Radviliškio miesto
katilinė, kuri per metus suvartoja beveik 7 mln. m3 gamtinių dujų.
Aplinkosauga. Rajone rekultivuoti beveik visi maţieji rajono sąvartynai, veikiantys yra du:
Radviliškio m (Ţironių) ir Šeduvos (Prastavonių), kurie bus rekultivuoti iki 2009 m. Naujai įdiegta
komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra yra pakankamai išvystyta, tačiau kol ji pradės gerai
funkcionuoti reikalingas pereinamasis laikotarpis. Rajone reikia plėtoti nekomunalinių atliekų
tvarkymo ir surinkimo infrastruktūrą.
Kultūra ir laisvalaikis. Rajone gyventojų skaičius (ypač jaunesniojo mokyklinio amţiaus
vaikų) maţėja. Ţlugus kolūkinei sistemai, sumaţėjo darbingo amţiaus ţmonių kaime. Vis dėlto,
įvairias rajono klubines įstaigas, pramogų ir šokių sales ir toliau siekiama išsaugoti. Labai svarbus
rodiklis yra tokių įstaigų veiklos turinys, teisingos, racionalios strategijos pasirinkimas. Vietinių
iniciatyvų palaikymas leidţia įtraukti rajono kaimų ţmones į prasmingą meninę veiklą, skatina
saviraišką ir bendruomeniškumą. Atvykstantys kolektyvai bei atlikėjai atneša naujų meninių
įspūdţių.
Rajono gyventojų kultūrinius poreikius uţtikrina veikiantys kultūros namai bei pramogų
salės. Visi rajone veikiantys kultūros centrai teisiškai nėra įregistruoti, jie daţniausiai veikia prie
seniūnijų.
Daugumai rajono kultūros centrų ar pramogų ir šokių salių reikalingas remontas (Šeduvos,
Aukštelkų, Daugėlaičių, Graţionių, Grinkiškio, Kutiškių, Pavartyčių, Pociūnų, Pociūnėlių,
Raudondvario, Sidabravo, Šiaulėnų kultūros įstaigoms). Atlikus būtinus darbus, pagerėtų veiklos
sąlygos, galimai didėtų lankytojų susidomėjimas vykstančiais kultūriniais renginiais.
Rajone kultivuojama nemaţai sporto šakų, kai kurios iš jų pasiţymi tarptautinio lygmens
pasiekimais. Vis dėlto, nepakankamai išvystyta materialinė-techninė sporto bazė. Iškyla svarbus ir
perspektyvus uţdavinys puoselėti sportą ir sveiką gyvenseną kaip masinį sąjūdį, apimantį plačius
gyventojų sluoksnius ir įvairias amţiaus grupes. Daugiau lėšų skirti suaugusiųjų sportui, sporto
inventoriaus įsigijimui, sporto bazių išlaikymui. Įrengti šiuolaikines ţaidimų aikšteles gyvenamųjų
namų rajonuose. Palankaus vertinimo nusipelno rajono kūno kultūros ir sporto specialistų siekis
masiškai įtraukti į sportinę sveikatingumo veiklą įvairaus amţiaus ţmones, reguliariai rengti
masinius sportinius renginius.
VVG apima kultūriškai vientisą teritoriją. Radviliškio rajone vyksta kasmetiniai renginiai,
apjungiantys rajono gyventojus, suburiantys kaimo folkloro, meno kolektyvus. Vyksta rajono
seniūnijų dienos, tarprajoninis folkloro sambūris, rajoninės meno saviveiklos šventės, vaikų ir
suaugusiųjų teatro dienos, tradicinė rajono ţemdirbių šventė, rajono vokalinių ansamblių konkursai,
Respublikos humoro grupių šventė „Vieni juokai“, Respublikos kapelų šventė „Ţolinės vainikas“,
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Radviliškio rajono apţiūros konkursai – graţiai tvarkomos sodybos, vienkiemiai, gyvenvietės,
seniūnija, daugiabučių gyvenamųjų namų, įstaigų ir įmonių aplinka,.
Radviliškio rajone yra 315 objektų, pripaţintų Kultūros vertybėmis. Iš jų: 43 archeologijos
objektai, 47 - architektūros, 78 - dailės, 22 - istorijos, 5 - laidojimo vietos, 5 - mitologijos, 1 urbanistikos, 114 - neveikiančios kapinės. Tranzitinio rajono padėtis yra palanki prielaida net ir
lokalios reikšmės paveldo objektų marketingui.
VVG seniūnijos:
Radviliškio seniūnija
Radviliškio seniūnijoje yra 7 pradinės mokyklos, 3 geleţinkelio stotelės, 6 Radviliškio
viešosios bibliotekos filialai. Ţmones pasilinksminti kviečia Kutiškių, Šniūraičių ir Daugėlaičių
pramogų ir šokių salės.
LANKYTINOS VIETOS
Vaidulių kaime kovas su bermontininkais mena vėjo malūnas, prie kurio 1919 metais
įvyko lemiamos kautynės dėl Radviliškio miesto. Šniūraičių kaime yra 150 metų sulaukusi medinė
baţnyčia, Verdulių kaime nuo seno trykšta Verdenės šaltinis. Knygnešio Juozo Čepulio gimtinė
Odynės kaime, Nirtaičių kaime yra skulptūrinių paminklų ansamblis.
Graţiausios sodybos: Janinos ir Romualdo Janušauskų, Zitos ir Juozo Morkūnų Kutiškių
kaime, G. Baliutienės vienkiemis Verdulių kaime.
Šeduvos miesto ir Šeduvos seniūnijos
Šeduvos miesto pradţia – Kotiškio kalnelis. Čia jau 1512 metais buvo pastatyta pirmoji
katalikų baţnyčia. Miesto centrą perkėlus į kitą vietą, caro laikais toje vietoje buvo pastatytos
kartuvės, vykdomos egzekucijos.
XVI amţiuje per Šeduvą ėjo pagrindinis kelias iš Varšuvos į Rygą. Per Niauduvos upelį
buvo nutiesti net keli mediniai tiltai. Tuo metu Šeduvos miestas buvo dešiniajame Niauduvos
krante, o Šeduvos dvaras – kairiajame, kur dabar stovi mokykla.
Lankytinos vietos:
 Šv. Kryţiaus Atradimo baţnyčia, pastatyta XVII amţiaus viduryje. Tai reto
groţio architektūros paminklas, kuriame susipynę renesanso ir baroko
architektūros bruoţai;
 XVIII amţiaus karčema, stovinti Šeduvos miesto centre;
 Šeduvos kraštotyros muziejus;
 Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Šeduvos kraštotyros
skyrius. Ekspozicijose – archeologiniai radiniai, liaudies menas, Šeduvos
miesto ir krašto istorijos bei etnografijos eksponatai;
 XX am. pr. mūrinis vėjo malūnas. Vėliau jame įrengtas restoranas „Uţuovėja“,
kuris daug metų Lietuvoje garsėjo kaip velnių malūnas. Šiandien malūnasrestoranas vėl populiarus. Pastatytas naujas svirnas-motelis, įrengtas
šiuolaikinis apšvietimas, poilsio aikštelė. Norintys gali išsikepti šašlykų, daug
įdomybių vaikams. Galima pajodinėti ţirgais ir poniais.
Seniūnijose veikia 20 kaimų bendruomenių tarybų, ir 15 jaunimo sąjungų, kurios vienija
apie 400 gyventojų.
Tradicijos:
 „Ţolinės vainikas“ - tai ţolinės atlaidai ir Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų
šventė.
 Joninės. Šeduvos miesto gyventojams – tai miesto gimtadienis ir Magdeburgo
teisių suteikimo diena.
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Aukštelkų seniūnija
Aukštelkai pirmą kartą paminėti 1557 metais Upytės valsčiaus inventoriuje. Vėliau šalia
kaimo buvo pastatytas Aukštelkų dvaras. 1995 metais dalis Aukštelkų seniūnijos kaimų buvo
prijungti prie Radviliškio seniūnijos.
Paminklai, lankytinos vietos:
 paminklas Lietuvos nepriklausomybės 10-mečiui Aukštelkų kaime;
 1928 metais statytas paminklas Lietuvos Nepriklausomybei atminti Kaulinių
kaime;
 architektūros paminklai: buvusio Graţionių dvaro sodybos fragmentai,
Kalnelio Graţionių buvusio dvaro sodyba, Maţaičių buvusio dvaro sodybos
fragmentai (rūmai, spirito varykla), Sedūnų buvusio dvaro fragmentai;
 vienintelis gamtos paminklas – Aukštelkų ąţuolas. Jo aukštis siekia 20 metrų,
skersmuo – 1 metras 40 centimetrų.
Baisogalos seniūnija
Baisogala ţinoma nuo XIII amţiaus. 1539 metais Ţygimantas Augustas čia pastatė
baţnyčią. 1780 metais Baisogala gavo teisę rengti turgus, 1791 metais – Magdeburgo teises ir
herbą.
Nuo XIX amţiaus pabaigos iki 1950 metų Baisogala buvo valsčiaus centras. 1909-1914
metais netoli Baisogalos veikė pirmoji Lietuvoje Bandymų stotis, 1952 metais Baisogaloje įkurtas
Lietuvos gyvulininkystės institutas.
Baisogaloje veikia vidurinė mokykla, darţelis-mokykla. Maţieji Pakiršinio gyventojai
taip pat mokosi savo kaimo darţelyje-mokykloje.
Paminklai, lankytinos vietos:
 Architektūros paminklai – Pakiršinio buvusi dvaro sodyba, Palonų buvusi
dvaro sodyba, Baisogalos buvusio dvaro sodyba (iki šių dienų yra išlikę 19
dvaro sodybą formuojančių elementų, iš kurių įdomiausi – centriniai dvaro
rūmai, arklidės, ratinė, virtuvė ir sandėlis). Ţmonių dėmesį traukia dvaro
malūnas, labai malonu pasivaikščioti dvaro parke. Parkas uţima 12 hektarų, ir
yra vienas graţiausiųjų Lietuvoje. Abiejose pagrindinės parko alėjos pusėse yra
po tvenkinį. Dar vieną tvenkinį su sala rasite parko gilumoje. Daţnai šiuose
tvenkiniuose plauko gulbės. Daugybė įvairių rūšių medţių puošia ir parko
pieveles. Be klevų, berţų liepų uosių ir eglių čia galima pasiţiūrėti
egzotiškesnių, neįprastų medţių rūšių: dygiųjų eglių, kedrinių pušų, europinių
maumedţių, vakarinių tujų, sidabrinių klevų, mandţiūrinių maumedţių. Dvaro
rūmuose rengiamos konferencijos, poezijos šventės, koncertai ir parodos, todėl
dvaras yra Baisogalos apylinkėse gyvenančių ţmonių susibūrimo vieta,
kultūros centras;
 istoriniai paminklai – kapinės, kur palaidoti Antrojo pasaulinio karo dalyviai,
Ţydų genocido vieta, paminklas kariams, ţuvusiems kovose su
bermontininkais;
 archeologijos paminklai – Augmėnų pilkapiai, Pepalių senkapiai, Valatkonių
mitologinis akmuo.
Grinkiškio seniūnija
Grinkiškis senuosiuose raštuose minimas nuo XV amţiaus. Nuo XIX a. pradţios iki
1950 metų Grinkiškis buvo valsčiaus centras.
Paminklai, lankytinos vietos:
 viduryje miestelio yra keturkampė aikštė, iš kurios visomis kryptimis veda
gatvės. Kapinėse yra du ţymaus medţio droţėjo Vinco Svirskio kryţiai;
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Lankytinos vietos – Vaitiekūnų piliakalnis, Grinkiškyje – „Kančių kalnelis“,
Sajutės partizanų būstinė, sodyba, kurioje 1948 metais buvo Lietuvos Laisvės
kovų Sąjūdţio būstinė. Joje 1949 metų vasario 2-18 dienomis vyko visos
Lietuvos vadų suvaţiavimas, buvo pasirašyta deklaracija.

Pakalniškių seniūnija
Seniūnijoje yra 4 mokyklos: 2 pagrindinės mokyklos, pradinė mokykla ir Šeduvos
aukštesnioji ţemės ūkio mokykla. Seniūnijoje veikia Alksniupių ir Raudondvario kultūros namai,
Pociūnų pramogų ir šokių salė bei 4 bibliotekos. Seniūnijoje yra 2 pašto įstaigos, Alksniupių
ambulatorija, 3 medicinos punktai, 8 parduotuvės.
Raudondvaris įsikūręs netoli Šeduvos, prie Šiaulių - Panevėţio kelio. Gyvenvietei
pradţią davė dvaras. Aplink pastatus buvo uţveistas didelis parkas. Dvare buvo Ropų giminės
archyvas, XVIII amţiuje surinktų paveikslų galerija, pasaulinio garso dailininko Ticiano kūriniai.
1959 m. dvare įsikūrė Ţemės ūkio technikumas. 1991 m. tapo aukštesniąja ţemės ūkio mokykla.
Lankytinos vietos:
 Dambavos baţnyčia, Burbiškio dvaras - muziejus, Kleboniškių kaimas muziejus, Kleboniškių vėjo malūnas - muziejus, Raginėnų piliakalnis,
Raginėnų I ir II pilkapiai, Kleboniškių piliakalnis, Kleboniškių (Pakalniškių)
pilkapis, Daukonių mitologinis akmuo, Padaugyvenės paminklinis akmuo
ţuvusiems Lietuvos partizanams, Raudondvario, Maldţiūnų, Radvilonių dvarų
ansambliai, Alksniupių koplyčia, Radvilonių ąţuolas, Radvilonių dvikamienis
ąţuolas, Raginėnų guoba, Padaugyvenės ąţuolas.
 Daugyvenės kultūros istorijos muziejus - draustinis įkurtas siekiant išsaugoti
gausų Daugyvenės upės pakrančių kultūros paveldą. Muziejų sudaro keturi
skyriai: Burbiškio dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Šeduvos
kraštotyros ir Raginėnų archeologinių paminklų kompleksas.
Sidabravo seniūnija
Tarp Miškių kaimo ir Rokonių dvaro dvarininkas Matas Tracevskis, pasitarnaudamas
vietos gyventojams, savo ţemėje pastatė Švenčiausios Trejybės baţnyčią, kadangi artimiausios
buvo toli. Pastačius baţnyčią, aplink ją ţmonės pradėjo statytis namus, kurtis ilgesniam gyvenimui.
Taip pradėjo formuotis miestelis.
Sidabravo seniūnijoje pradėti rengti tėviškėnų sambūriai, graţiausių sodybų savininkų
susibūrimai. Nuo 1998 metų renkami miestelio Garbės piliečiai ir seniūnijos Metų ţmonės.
Lankytinos vietos:
 Vytauto Didţiojo paminklas Vadaktų kaime;
 Sidabravo krašto muziejus ir informacinis centras Sidabravo bibliotekoje.
Sidabravo vidurinėje mokykloje veikia Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos Prancūzų
kultūros centras ir Almos Adamkienės fondo pailgintos dienos klasė.
Skėmių seniūnija
Vienintelis seniūnijos miestelis – Pociūnėliai. Apylinkės gyventojai pastatė medinę Šv.
Jono Krikštytojo baţnyčią. 1895 metais Pociūnėliuose buvo įsteigta pradţios mokykla, 1902-1965
metais miestelyje veikė turgus.
Šaukoto seniūnija
Lankytinos vietos:
 Šaukoto miestelis kūrėsi prie Kalnuotojo Šaukoto dvaro. Ţemojo Šaukoto
dvaro sodyba išdėstyta Pašaltinio upelio krantuose. Iki šių dienų išliko vandens
malūno akmenų mūro sienų griuvėsiai. Baltojo Šaukoto dvaro sodybą supo
didelis parkas, išlikęs iki šių dienų. Parko teritorija padalinta į keletą dalių su
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sodais, medţių ir krūmų grupėmis. Yra nedidelis tvenkinys su salele. Parko
takai buvo apsodinti liepų alėjomis;
Vakarinėje seniūnijos teritorijos dalyje iki šių dienų išlikęs Pašakarnėlio dvaras
su senovinių pastatų ansambliu;
Pietrytinėje seniūnijos teritorijos dalyje buvo įsikūręs Mankiškių dvaras, o
rytinėje seniūnijos teritorijos dalyje iki šių dienų puikuojasi graţūs Diktariškių
dvaro rūmai su dideliu parku;
Šaukoto katalikų Švč. Trejybės baţnyčią savo lėšomis pastatė Kalnuotojo
Šaukoto dvaro savininkas. Baţnyčia buvo medinė, liaudies architektūros
formų, su zakristija prie šono, bebokštė. Du baţnyčios metaliniai kryţiai
paskelbti dailės paminklais. Šaukoto baţnyčia, varpinė ir svirnas, pripaţinti
architektūros paminklais. Į šį kompleksą įeina ir Šaukoto baţnyčios klebonija
bei ūkiniai pastatai;
Seniūnijoje yra kelios kalvos, vadinamos piliakalniais. Reikšmingiausias – tai
Šaulės kalnas, esantis Kudinų kaime. Tačiau iki šių dienų nei vienas iš jų
netyrinėtas plačiau.

Šiaulėnų seniūnija
Pirmoji medinė baţnyčia pastatyta 1514 metais, suteikiant jai Šv.Onos vardą. Jai
sudegus, buvo statoma nauja. Vėliau pastatyta mūrinė baţnyčia. Šiaulėnai augo, plėtėsi. Čia pradėjo
klestėti ţemės ūkis, prekyba, veikė mokykla, klestėjo kultūrinis gyvenimas.
XIX a. pradţioje Šiaulėnai jau valsčiaus centras. Nepriklausomybės metais Šiaulėnai jau
Šiaulių apskrities valsčiaus centras. Sovietiniu okupacijos laikotarpiu Šiaulėnai priskiriami
Radviliškio rajonui, tapo apylinkės ir kolūkio centru. Dabar Šiaulėnai – seniūnijos centras.
Lankytinos vietos:
 Šiaulėnų krašto muziejus;
 Šiaulėnų dailės galerija;
 M.Šikšnio vidurinės mokyklos muziejus;
 Šiaulėnų kapinių koplyčia;
 Balio Buračo sodyba Sidarių kaime;
 Šiaulėnų Šv.Onos baţnyčia;
 Šiaulės kalnas.
Tyrulių seniūnija
Yra ţinių, kad garsusis 1236 metų Saulės mūšis vyko prie Tyrulių.
Apibendrinant galima teigti, kad socialinė – ekonominė būklė Radviliškio rajono
savivaldybėje pamaţu gerėja. Auganti ekonomika ţenkliai sumaţino bedarbių skaičių, augančios
gyventojų pajamos didina vartojimą, uţ valstybės, savivaldybės bei Europos Sąjungos skiriamas
lėšas tvarkoma viešoji infrastruktūra. Tačiau daţnu atveju pagrindinės investicijos skiriamos
didesniems miestams, todėl atsiranda prielaidų gyvenimo kokybės skirtumų gilėjimui miesto ir
rajono gyventojams.

2.3. VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių tyrimo metodai ir poreikių
analizė
Rengiant bandomąją strategiją 2005-2006 metais ir siekiant tinkamai išsiaiškinti VVG
teritorijoje gyvenančių ţmonių poreikius ir įtraukti juos į strategijos rengimą buvo atlikta anketinė
apklausa. Reikia paţymėti, kad šios apklausos duomenys buvo panaudoti ir tobulinant parengtą
bandomąją strategiją. Kai kurie analizės duomenys buvo atnaujinti ir papildyti susitikimų su VVG
teritorijos kaimo bendruomenėmis metu (2007-2008 metais):
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2007 metų liepos 19 Radviliškio r. savivaldybėje įvyko strategiją tobulinančių
konsultantų susitikimas su VVG nariais ir VVG teritorijai priklausančių
bendruomenių atstovais. Jo metu buvo pristatyta 2007-2013 m. KPP III ir IV
kryptys. Be to, buvo diskutuojama apie bandomosios strategijos trūkumus ir kaip
juos būtų galima ištaisyti. Dalyvaujantys VVG ir bendruomenių atstovai
diskutavo dėl bandomojoje strategijoje numatytų priemonių ir nusprendė, kad
šios priemonės turi išlikti ir kaimo plėtros strategijoje (patobulintoje
bandomojoje strategijoje) – patobulinus jas pagal 2007-2013 m. KPP
reikalavimus;
 2007 m. spalį-2008 m. liepą VVG teritorijai priklausančios kaimo bendruomenės
teikė pasiūlymus raštu dėl galimų strategijos krypčių išreikšdami kaimo
gyventojų poreikius;
 2008 m. liepos 28 dieną įvyko konsultantų susitikimas su VVG nariais ir kaimo
bendruomenių atstovais, kurio metu buvo apsispręsta dėl strategijos priemonių
bei veiklos sričių.
Ţemiau yra pateikiami anketavimo, atlikto 2005-2006 m., analizės duomenys bei
susitikimų su VVG nariais ir kaimo bendruomenėmis ir jų pasiūlymų analizės išvados.
Iš viso buvo apklausti 376 gyventojai iš 12 VVG teritorijai priklausančių seniūnijų –
apklausta apie 1,2 proc. VVG teritorijos gyventojų. Kiekvienoje VVG teritorijai priklausančioje
bendruomenėje buvo apklausiamas panašus skaičius gyventojų:
"Aukštoji alka"
Palonų Bendruomenė
Baisogalos Bendruomenė

5%

4%

5%

Pakiršinio Kaimo Bendruomenė

4%

Kairėnų Kaimo Bendruomenė

5%

5%

Grinkiškio Bendruomenė
Kaimo Bendruomenė Draugas

5%

Kutiškių Kaimo Bendruomenė

10%

2%
2%
3%

6%

5%

Daugėlaičių Kaimo Bendruomenė
Sidabravo Kaimo Bendruomenė
Beinoravos Kaimo Bendruomenė
Vadaktų Kaimo Bendruomenė
Skėmių Kaimo Bendruomenė
Pociūnėlių Miestelio Bendruomenė

5%

6%

Papušynio Kaimo Bendruomenė
Kunikiškių Kaimo Bendruomenė

4%
5%
3%

4%
6%

3%

5%

Šaukoto Bendruomenė
Šeduvos Seniūnijos Bendruomenė
Šeduvos Miesto Bendruomenė
Šiaulėnų Seniūnijos Bendruomenė
Asociacija "Acokavų bendruomenė"
Asociacija"Vaivorykštės bendruomenė"

Apklausti VVG bendruomenių gyventojai

Iš 376 apklaustų gyventojų 75 proc. sudaro moterys ir 25 proc. vyrai. Apklaustųjų
ţmonių amţiaus vidurkis – 44 metai. Apklaustų gyventojų šeimose vidutiniškai yra 3,3 narių ir 1,6
vaikų iki 18 metų. Kadangi beveik kiekvienoje šeimoje yra vaikų iki 18 metų, todėl šioje VVG
teritorijoje ypatingai svarbus vaikų ir jaunimo uţimtumo uţtikrinimas, atsiţvelgimas į jų poreikius
ir problemas.
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Reikia paţymėti, kad atlikus VVG teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos analizę,
galima daryti prielaidą, kad gyventojų demografinė situacija 2008 m. pradţioje yra panaši kaip ir
2005-2006 m., kuomet buvo atlikta anketinė apklausa.
Atliekant tyrimą buvo apklausti įvairių specialybių, išsimokslinimo, uţsiėmimo ţmonės
bei ţmonės su įvairiomis pajamomis. Daugiausiai buvo apklausta valstybės sektoriaus darbuotojų
(36 proc.), pensininkų (12 proc.) bei individualių ūkininkų (10 proc.). Apklausti bedarbiai sudaro 6
proc. Galima daryti išvadą, kad VVG teritorijoje yra nemaţai potencialių darbdavių, kurie
paskatinti ir motyvuoti galėtų padėti spręsti nedarbo problemas. Be to, VVG teritorijoje yra nemaţai
pensininkų, kuriuos taip pat labai svarbu integruoti į bendruomenę, uţtikrinti jų poreikius ir pan.
ūkininkas darbdavys

9%
6%

3% 3%
2%

kitų paslaugų darbdavys kaimo vietovėje

10%

pats darbdavys
individualus ūkininkas

2%

valstybės sektoriaus darbuotojas

8%
privataus sektoriaus darbuotojas
pensininkas
namų šeimininkė/vaiko priežiūra

12%
36%
9%

studentas
bedarbis
kita

Apklaustų žmonių užsiėmimas

Apklaustų ţmonių šeimos pajamos per metus yra labai įvairios: nuo 1.000 Lt iki 200.000
Lt, priklausomai nuo uţsiėmimo. Daţniausiai nurodomas pajamų šaltinis yra iš darbo asmeniniame
ţemės ūkyje (113 ţmonių) bei samdomo darbo ne ţemės ūkyje (101 ţmogus). Tai rodo, kad galima
ieškoti alternatyvių (ne ţemės ūkio) pajamų šaltinių, kurie dar nėra pilnai išnaudojami.
Reikia paţymėti, kad 2007-2008 m. kaimo bendruomenėms teikiant kaimo gyventojų
poreikius, daţnai buvo minimi poreikiai, susiję su verslo plėtra (ne ţemės ūkio sektoriuje) ir kaimo
turizmo veikla. Dėl šios prieţasties į patobulintos strategijos priemones nuspręsta įtraukti su šiais
poreikiais susijusias priemones.
Apklausus VVG gyventojus, kam jie teikia pirmumą: savo verslui ar samdomam darbui,
nuomonės pasiskirstė beveik vienodai: 139 pirmenybę teikia savo verslui, o 140 – samdomam
darbui. 26 apklaustieji jau yra sukūrę savo verslą (ţemės ūkio veikla, bendrastatybiniai darbai,
parduotuvių ir kavinių verslas, techninės paslaugos ir kt.), o 30 norėtų jį sukurti. Tarp tų gyventojų,
kurie norėtų sukurti verslą, išryškėja novatoriškos verslo idėjos (kaimo turizmas, groţio centras,
sraigių auginimas, buitinis aptarnavimas, dekoratyvinių augalų, gėlių auginimas, dailioji keramika,
rankdarbiai ir kt.), kurios padėtų kaimo gyventojams pereiti nuo tradicinės veiklos prie naujesnės,
teikiančios daugiau galimybių ir pan.
Šios idėjos gali būti plėtojamos ir skatinamos tobulinant strategiją. Ţmonės, kurie norėtų
įgyvendinti savo idėjas ir kurti verslą, nurodo, kad jiems pirmiausiai reikėtų finansinės paramos,
taip pat mokymų, projektų kūrimo pagalbos, patalpų ir pan. Suteikus reikiamą paramą ir padėjus
įgyvendinti šias idėjas, naudą gautų ne tik verslą sukūrę VVG gyventojai, bet ir kiti ţmonės,
kuriems būtų sukuriamos naujos darbo vietos (tarp norinčių įsteigti savo verslą planuojama sukurti
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nuo 1 iki 10 naujų darbo vietų), uţtikrinama naujų pajamų bei patirties galimybė. Be to, būtų
teikiamos įvairesnės paslaugos kaimo vietovėse, tokiu būdu būtų gerinama ir gyvenimo kaime
kokybė.
Apklausus VVG teritorijos gyventojus ir atliekant VVG teritorijos socialinę –
ekonominę analizę paaiškėjo, kad pagrindinės kaimų bendruomenių problemos, kurias reikėtų
spręsti jau dabar, yra šios:
Problemos prieţastys
Problema
Tradicinė
ţemdirbystė,
kuri nedarbas,
ypač
nebeuţtikrina darbo vietų, veiklų moterų ir jaunimo
trūkumas
tarpe,
maţos
pajamos
Nesukurta, nusidėvėjusi laisvalaikio vaikai ir jaunimas
ir sporto infrastruktūra kaimo neturi
kur
vietovėse
praleisti
laisvalaikio,
sportuoti
Nesutvarkyti,
apleisti
kultūros
centrai, namai, bendruomenių namai
nepritaikyti visuomenės poreikiams,
maţai kultūrinių renginių, iniciatyvūs
ţmonės neturi kur pasireikšti
Nesutvarkytos
poilsio
įvairesnių
paslaugų
gyventojams,
ypač
atskirtiems, stoka

silpna
kultūros
materialinė bazė,
nesutvarkytos
visuomeninės
paskirties
patalpos
zonos, poilsio,
sporto
kaimo bazės nebuvimas
socialiai

Trūksta lėšų tvarkyti aplinką

nesutvarkyta
gyvenviečių
aplinka
Neskatinamos iniciatyvos, nes į susipriešinę,
vykdomus
projektus
įtraukiama bijantys naujovių
maţai vietos gyventojų, todėl kaimo ţmonės
naujoves siūlantys ţmonės yra
smerkiami
Trūkstant informacijos ir labai maţai lėšų
įvairiems
daliai ţmonių galint naudotis projektams
kompiuteriu, internetu naujienos apie įgyvendinti stoka
įvairius projektus nesuţinomos arba
suţinomos per vėlai, todėl sunku
pasinaudoti įvairia parama ir kt.
Iniciatyvos
trūkumas,
naujovių sunkumai
baimė, lėšų trūkumas ir pan.
pradedant verslą,
pereinant
nuo
tradicinių veiklos
sričių
prie
naujovių
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Problemos pasekmės
Maţėjančios
gyventojų
pajamos;
emigracija, ypač jaunimo, iš kaimo;
nusikalstamumo
didėjimas;
girtuokliavimas; gyvenimo kokybės
prastėjimas ir kt.
Tėvai, neturėdami, kur palikti vaikų,
negalės imtis papildomos veiklos,
uţtikrinti savo laisvalaikio; jaunimo
ţalingų
įpročių,
nusikalstamumo
didėjimas, nepakankamas jaunimo
lavinimas ir kt.
Neplėtojama
kultūrinė
veikla,
pramogos, nėra kur teikti paslaugas
visuomenei, rinktis ir bendrauti kaimo
gyventojams,
neišsaugojamos
tradicijos,
skurdinami
ţmonės,
slopinamos iniciatyvos
Neturėdami kur praleisti laisvalaikio
ţmonės nebendraus, ieškos pramogų ir
paslaugų kitose teritorijose, todėl
vietos verslininkai praras alternatyvias
pajamas, nesukurs naujų darbo vietų ir
kt.
Vietovės bus nepatrauklios ne tik
vietos
gyventojams,
bet
ir
lankytojams, turistams
Bendravimo, tarpusavio susikalbėjimo
nebuvimas, naujų veiklų atsisakymas,
kurios galėtų sukurti darbo vietas,
papildomas pajamas, gerinti gyvenimo
kokybę
Nebus įgyvendinami kaimui naudingi
projektai, paremiamos naujos veiklos,
negerės gyvenimo kokybė

Nebus pradedamos ir vykdomos
naujos veiklos, kurios galėtų sukurti
papildomai pajamų, darbo vietų ir būtų
naudingos ne tik tiesioginiams
vykdytojams, bet ir kitiems ţmonėms
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Problemos prieţastys
Dėl lėšų trūkumo kaimo vietovėse
ilgą laiką nebuvo atnaujinama viešoji
infrastruktūra, todėl ji nusidėvėjo,
paseno, o daug kur ji iš viso nebuvo
sukurta*

Problema
nusidėvėjusi
nepakankama
viešoji
infrastruktūra

Problemos pasekmės
ir didinama kaimo atskirtis nuo miesto,
aplinka taps nepatraukli gyventi ne tik
jaunimui, bet ir pagyvenusiems
ţmonėms

*apibrėţiant ir analizuojant kaimo gyventojų problemas, išryškėjo tokia problemų grupė –
vandentiekio ir kanalizacijos, drenaţo sistemų įrengimas ir atnaujinimas kaimo vietovėse. Ši sritis
yra labai svarbi siekiant pagerinti vandentvarkos būklę kaimo vietovėse, todėl VVG nariai ir kaimo
bendruomenių atstovai šią problemą ir jos sprendimo priemones nusprendė įtraukti į strategiją.
Radviliškio rajono strateginiame plane yra numatyta, kad vykdant Nemuno vidurupio baseino II
investicijų etapo projektą, planuojama vandens tiekimo ir nuotekų tinklų plėtra ir renovacija
Radviliškio mieste, Baisogalos Šaukoto, Šiaulėnų miesteliuose, Karčemų, Šniūraičių, Kutiškių ir
Pakirkšnio kaime. 2005-2006 metais buvo numatytas Linkaičių ir Karčemų prijungimo prie
Radviliškio miesto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos techninis projektas, tačiau jis dar
neįgyvendintas.
Pagal išskirtas problemas būtų galima suformuoti gyventojų poreikius.

Gyvenimo
kokybė

Dvasinis (nematerialus) gerbūvis
Kultūriniai renginiai, poilsis, pramogos, mokymasis,
bendravimas, laisvalaikio turiningas praleidimas,
sveikatingumo uţtikrinimas

Fizinis (materialus) gerbūvis
Uţimtumo uţtikrinimas, materialinės bazės gerinimas, pajamų didėjimas

Poreikių klasifikacija

Apklausiant gyventojus ir diskutuojant su kaimo bendruomenėmis buvo siekta suţinoti
ţmonių nuomonę apie teritorijos stiprybes, silpnybes, galimybes bei grėsmes, didţiausias
gyvenamosios vietovės problemas ir gauti pasiūlymus jų sprendimui, suformuluoti prioritetus kaimo
gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui.
Kaip jau minėta, be anketinės apklausos rengiant bandomąją strategiją ir ją tobulinant
buvo organizuojami susitikimai su vietos gyventojais siekiant gauti pritarimą anketinės apklausos,
vietos teritorijos analizės išvadoms bei toliau konsultuotis. Juose dalyvavo VVG teritorijai
priklausančių kaimo bendruomenių atstovai, VVG nariai. Be to, šiuose susitikimuose buvo siekta
pristatyti strategijos tobulinimo eigą, skatinti ţmones išsakyti nuomonę apie planuojamas
priemones, jų problemų sprendimą. Pagal gautas pastabas ir pasiūlymus ruošiama strategija buvo
nuolat koreguojama ir tobulinama.
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Atlikta anketinė apklausa bei susitikimai su ţmonėmis taip pat atskleidė pasirinktos
VVG teritorijos vientisumą, nes visose seniūnijose ir bendruomenėse buvo pabrėţiamos panašios
pagrindinės problemos ir nurodomi panašūs būdai šioms problemoms spręsti.

2.4. SSGG analizė
Šiuo metu Radviliškio rajonas vis labiau ir labiau įsitraukia į ekonominės-socialinės
aplinkos pokyčių valdymą.
Ekonominiu-socialiniu poţiūriu Radviliškio rajonas turi keletą strateginių pranašumų:
rajone veikia Lietuvos gyvulininkystės institutas, kuris yra pagrindinė biomedicinos mokslų srities
zootechnikos krypties mokslo įstaiga Lietuvoje, bei įsikūrusi VĮ "Šeduvos avininkystė", kuri yra
pagrindinė Lietuvos juodagalvių avių genofondo saugotoja; rajonas turi stiprias pozicijas pieno ir
mėsos gamybos sektoriuje. Be to, rajono ūkininkų ūkiai stambesni negu vidutiniai apskrities ir
Lietuvos ūkiai; vertinant apskrities mastu rajonas uţima lyderio pozicijas nealkoholinių gėrimų
gamyboje; yra išaugusi santykinė darbingo amţiaus ţmonių dalis bei auganti darbo jėgos paklausa
pramonės sektoriuje. Radviliškis - svarbus geleţinkelių mazgas. Iš čia galima pasiekti Liepoją,
Rygą, Sankt Peterburgą, Maskvą, Minską, Lvovą, Kaliningradą, jau nekalbant apie Lietuvos
miestus. Rajone veikia vienas iš pajėgiausių šalyje vagonų ir lokomotyvų depų. Taip pat
suformuotos prielaidos kompiuterinio raštingumo ir informacinės infrastruktūros plėtrai
kaimiškuose rajono regionuose; rajono dujofikacijos lygis pakankamas imlių dujų ţaliavai ūkio
šakų steigimuisi. Pabrėţtina, jog rajono viešojo administravimo funkcionalumas vertinamas
palankiai: rajone yra keletas iškilių asmenybių (vietos politikų), paţintas rajono kultūrinis paveldas,
gamtinė aplinka.
Tačiau atliekant Radviliškio rajono vertinimą, išskirta ir nemaţa kliūčių, galinčių tapti
neigiamo ekonominio-socialinio vystymosi veiksniais. Svarbiausios jų yra: ţemas vidutinis
pramonės produktyvumas; neefektyvus ţemės ūkio valdymas; nestabili darbo jėgos paklausa ţemės
ūkio; nepakankamos investicijos į pramonės, prekybos ir komercinės/ofisinės nuosavybės sektorių;
bendros teršalų emisijos iš stacionarių taršos šaltinių padidėjimas; neišplėtotas privačių sveikatos
prieţiūros įstaigų tinklas, maţėja gydytojų, slaugytojų bei ligoninių lovų skaičius. Rajone dar
nesusitarta dėl visuotinai pripaţįstamų prioritetų; silpnokai paţintas rajono ūkis, verslas, ekologija,
rajone trūksta sporto bazių bei sveikatingumo vietų.
Siekiant kuo geriau įsigilinti į VVG teritoriją buvo detaliau išanalizuotos kiekvienos
VVG teritorijai priklausančios seniūnijos stiprybės. Kadangi VVG teritorija yra vientisa
geografiniu, ekonominiu ir socialiniu poţiūriu, šios teritorijos silpnybės, galimybės ir grėsmės yra
gana bendros ir jos nenagrinėtos atskirai (bendrai visos VVG teritorijos silpnybės ir stiprybės,
galimybės ir grėsmės aptartos ţemiau).
VVG teritorijai priklausančių seniūnijų Stiprybės

Seniūnija
Radviliškio
seniūnija





Šeduvos
miesto
seniūnija




Stiprybės
turistų traukos objektai: seniūnijos teritorijoje yra tvenkinys, vėjo malūnas, sena
medinė baţnyčia, seniūnijoje yra Verdenės šaltinis, kuris jau dabar plačiai
ţinomas dėl švaraus ir ekologiško vandens ir galėtų tapti turistų lankytinu
objektu; seniūnijos teritorijoje įkurtas Pirčių slėnis (4 pirtys), kuris yra labai
populiarus;
geras susisiekimas;
yra nenaudojamų patalpų, kurios galėtų būtų panaudotos visuomeniniams
poreikiams.
seniūnija vienintelė turi urbanistinį centrą;
turistų traukos objektai: 3 muziejai, senovinė vilnų karšykla, Šeduvos vėjo
malūnas, Šeduvos baţnyčia, Seniūnijoje yra Ţ. Andriuškevičiūtės sodyba-mini
botanikos sodas; galima pajodinėti ţirgais ir poniais; yra pastatytas naujas
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Seniūnija


Šeduvos
seniūnija
Aukštelkų
seniūnija





Baisogalos
seniūnija

Grinkiškio
seniūnija
Pakalniškių
seniūnija







Sidabravo
seniūnija




Skėmių
seniūnija

Šaukoto
seniūnija
Šiaulėnų
seniūnija
Tyrulių
seniūnija












Stiprybės
restoranas-motelis „Prie eţero“, pirtis.
didelis turistų traukos objektas – Rimaičių eţeras su įrengta nakvyne ir
maitinimu.
turistų traukos objektai: etnografinės, pavyzdinės sodybos; daug lankytinų
kultūros objektų;
geras susisiekimas, sutvarkyti keliai.
turistų traukos objektai: respublikinės reikšmės Baisogalos dvaras ir parkas su
retais augalais, tvenkiniais, prie dvaro esančiame parke yra organizuojamos
įvairios šventės, koncertai, todėl tai yra susibūrimo ir kultūros centras; visoje
seniūnijoje yra nemaţai buvusių dvarviečių;
geleţinkelis, geras susisiekimas;
didelis turistų traukos objektas – Šušvės upė;
patogus susisiekimas ir sutvarkytas kelias.
patogus susisiekimas, sutvarkyti keliai;
turistų traukos objektai: Ţybartų ir Ţardelių etnografiniai kaimai; Raudondvario
miestelyje yra įkurtas viešbutis.
turistų traukos objektai: parkai su retais medţiais, uţtvankos;
Sidabravo vidurinėje mokykloje veikia Lietuvos ir Prancūzijos asociacijos
Prancūzų kultūros centras ir Almos Adamkienės fondo pailgintos dienos klasė –
skatinamas jaunimo uţimtumas;
Sidabravo krašto muziejus ir informacinis centras Sidabravo bibliotekoje;
patogus susisiekimas.
turistų traukos objektai: upės, parkas, tvenkiniai, muziejus; graţus gamtovaizdis.
paslaugų centras;
labai aktyviai vykdoma sportinė veikla;
gyvena ir dirba daug aktyvių ţmonių, vykdyta nemaţai įvairių projektų;
turistų traukos objektai: kalvotas reljefas, miškai, eţerai, pelkės; atkurtas dvaro
parkas; graţus išvalytas tvenkinys.
turistų traukos objektai: ši seniūnija turi seniausią Radviliškio rajono miestelį;
architektūriniai paminklai, muziejai; uţtvanka, Šiaulėnų kalneliai; Sulinkių
orintologinis draustinis; Šiaulėnų baţnyčia, kuri vienintelė Lietuvoje stovi
dauboje.
draustinis.

Kaip matoma, kiekviena VVG teritorijos seniūnija, bendruomenė turi nemaţai stiprybių,
kurias galima būdų panaudoti sprendţiant visos VVG teritorijos problemas bei tobulinant ir
įgyvendinant kaimo plėtros strategiją.
Atlikus anketinę apklausą, susitikus su gyventojais aptarti svarbiausius strategijos
tobulinimo klausimus bei išanalizavus kitą prieinamą medţiagą apie VVG teritoriją buvo atlikta
SSGG analizė. Iš pradţių SSGG analizė buvo atliekama kiekvienai VVG teritorijos seniūnijai. Buvo
nustatytos gana panašios kiekvienos seniūnijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės – tai dar
kartą padėjo įrodyti pasirinktos VVG teritorijos vientisumą. Vėliau buvo siekiama suformuoti
stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bendras visai VVG teritorijai:
VVG teritorijos stiprybės, svarbios strategijai:
 VVG teritorijoje yra daug iniciatyvių ir kūrybingų gyventojų – šie ţmonės ne tik
patys dalyvauja įvairioje veikloje, kuria ir įgyvendina projektus, ieško jiems
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įvairių finansavimo šaltinių taip pagerindami kaimo gyventojų gyvenimo
kokybę. Šie ţmonės taip pat skatina visus kaimo gyventojus bendrauti, susirinkti,
dalyvauti kultūrinėje veikloje, kartu spręsti iškylančias problemas, t.y. skatinama
vietos partnerystė. Ši stiprybė padėtų planuojamą strategiją efektyviai
įgyvendinti, kad jos rezultatai įtakotų daugumą VVG teritorijos gyventojų.
 VVG teritorija yra patogioje vietoje – susisiekimas su gyvenamosiomis
vietovėmis, įvairiomis lankytinomis vietomis yra labai geras.
 kai kuriose VVG teritorijos seniūnijose yra įrengti bendruomenės centrai –
šiuose centruose yra suformuota patirtis ir organizuojami gyventojų susitikimai,
sprendţiami įvairūs klausimai, priimami vietos ir uţsienio svečiai, kuriami ir
įgyvendinami įvairūs projektai, skatinamas jaunimo uţimtumas ir kt. Tokie
centrai galėtų būti pavyzdţiu skatinant kitas bendruomenes bendrauti, burtis ir
organizuoti įvairius renginius, susitikimus ir pan.
 VVG teritorijoje yra pakankamai daug patrauklių gamtos, kultūros ir kitų
išteklių, kurie gali būti svarbūs planuojamai strategijai – egzistuoja avių,
kailinių ţvėrelių ar stručių fermos, etnografinės sodybos, dvarai su parkais, daug
kitų kultūros paminklų, baţnyčių, uţtvankos, eţerai ir tvenkiniai, Šušvės upė,
Pirčių slėnis, nakvynės bei maitinimo paslaugas teikiantys subjektai ir kt.
VVG teritorijos silpnybės, svarbios strategijai:
 Radviliškio rajono ţemių derlingumas skatina vykdyti tradicinę ţemdirbystę
neieškant alternatyvių veiklų – vietos gyventojai susigyvenę su tradicine
ţemdirbyste, kuri jau visiems nebeuţtikrina atitinkamo pragyvenimo lygio, ir
labai daţnai nemato alternatyvių veiklų ir galimybių. Tokius ţmones labai sunku
skatinti atsisakyti tradicinės veiklos ir mąstyti novatoriškai tam, kad būtų
ieškoma alternatyvių kelių gyvenimo kokybei gerinti;
 ne visi VVG teritorijoje esantys kultūros paveldo ir gamtos objektai yra
sutvarkyti ir paruošti lankymui – teritorijoje esančių tvenkinių, eţerų, upių
pakrantės nėra sutvarkytos, nėra įrengtos poilsio zonos ir pan. Parkai prie dvarų
taip pat nėra sutvarkyti, daţnai trūksta vietos ir patalpų eksponuoti turimus
eksponatus ir pan.
 įvairiose VVG vietovėse labai trūksta įvairesnių paslaugų – miesteliuose ir
kaimuose beveik nėra kirpyklų, skalbyklų, sporto salių, sporto aikštynų, kas ypač
aktualu jaunimui, pirčių, kavinių, šarvojimo salių ir pan.
 patraukliems VVG teritorijos gamtos, kultūros objektams trūksta reklamos –
dauguma iš šių potencialių traukos objektų nėra plačiai ţinomi ir reklamuojami
siekiant pritraukti lankytojus.
VVG teritorijos galimybės, svarbios strategijai:
 galimybė panaudoti ES paramą – VVG teritorijoje aktyviai veikiančios
bendruomenės, vietos valdţios institucijos ir verslininkai turi geras galimybes
pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiama parama: gerinti vietos gyventojų
gyvenimo kokybę, plėtoti smulkųjį verslą ir turizmą;
 galimybės pritraukti daugiau turistų – VVG teritorijai priklausančios seniūnijos
yra savitos ir patrauklios savo ištekliais. Galima būtų eksponuoti baţnyčios ar
kitas relikvijas, organizuoti maršrutus pelkėmis, kurios yra draustinyje ir
pasiţymi augalų bei gyvūnų įvairove, panaudoti ekologiško ir švaraus Verdenės
šaltinio vandenį, vystyti agroturizmą – Gyvulininkystės institute išsaugotos ir
auginamos senos gyvulių veislės (pvz., ţemaitukai) ir kt.

Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse

45

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“
VVG teritorijos grėsmės, svarbios strategijai:
 jaunimo išvykimas iš kaimo – kaip ir visoje Lietuvoje VVG teritorijoje yra
pastebimas jaunimo išvykimas iš kaimo, kaip nepatrauklios gyvenimo vietos,
neuţtikrinančios pragyvenimo lygio ir tinkamos gyvenimo kokybės;
 menki VVG teritorijos vietovių finansiniai ištekliai – lėšų trūkumas labai daţnai
ţlugdo iniciatyvą ir trukdo įgyvendinti įvairius suplanuotus projektus bei idėjas;
 Lietuvos Respublikos ekonominė situacija – ekonomikos recesija gali turėti
neigiamos įtakos valstybės biudţeto surinkimui, todėl gali būti maţinamas
finansavimas VVG plėtros strategijos įgyvendinimui.
Atlikus VVG teritorijos analizę, SSGG analizę galima daryti išvadą, kad VVG teritorija
yra vientisa, nesuskaidyta bei neturinti atskirų dalių.
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3. VVG teritorijos plėtros vizija, prioritetai, priemonės ir veiklos
sritys
3.1. Vizijos formuluotė ir aprašymas
Atlikus VVG teritorijos gyventojų apklausos rezultatų analizę bei konsultuojantis su jais
buvo suformuota tokia Radviliškio rajono VVG teritorijos plėtros vizija:
Vizija – kultūringa, vieninga, ekonomiškai stipri ir uţtikrinanti įvairių gyventojų grupių
poreikius Radviliškio rajono VVG teritorija, kurioje ţmonės nori gyventi ir dirbti
VVG vaidmuo įgyvendinant viziją:
 visų VVG teritorijai priklausančių gyventojų poreikių nustatymas;
 numatymas veiklos krypčių, kaip tuos poreikius būtų galima patenkinti;
 kaimo plėtros strategijos administravimas;
 pagalba ruošiant vietos projektus, padėsiančius pagerinti kaimo ţmonių
gyvenimo kokybę;
 vietos projektų objektyvus ir profesionalus vertinimas atrenkant naudingiausius
VVG teritorijos gyventojams;
 uţtikrinimas, kad atrinkti vietos projektai būtų tinkamai ir iki galo įgyvendinti;
 skatinimas kuo daugiau gyventojų įtraukti į vietos projektų ruošimą ir
įgyvendinimą;
 gyventojų bendravimo ir bendradarbiavimo, iniciatyvos skatinimas, priešiškumo
maţinimas;
 bendradarbiavimas su Lietuvos bei uţsienio VVG ir kitais partneriais siekiant
pasisemti naujų idėjų bei įgyti naudingos patirties;
 kiti veiksmai.
VVG misija – organizuojant kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą kurti vieningą,
kultūringą bei ekonomiškai patrauklią aplinką ir taip uţtikrinti aukštą gyvenimo kokybę kaime
Šią misiją VVG nusistatė pasiremdama numatyta VVG teritorijos vizija ir ji apsprendţia
VVG veiklos kryptį bei siekiamus tikslus.
Planuojama, kad ši VVG teritorijos vizija bus pasiekta per 5 metus (2009-2013 m.),
tačiau ir vėliau VVG veikla nenutrūks, ji ir toliau vienys kaimo ţmones ir padės visiems kartu
spręsti įvairias kylančias problemas.
Pagrindinis strategijos tikslas yra – išnaudoti vietovės stiprybes ir galimybes siekiant
uţtikrinti vieningą, kultūringą ir ekonomiškai patrauklią aplinką kaimo gyventojams taip pagerinant
jų gyvenimo kokybę
Strategijos uţdaviniai siekiant tikslo:
 Spręsti VVG teritorijos kaimo gyventojų problemas;
 Išnaudoti vietovės stiprybes ir galimybes kuriant patrauklią aplinką;
 Ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai panaudoti gautą paramą.
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3.2. Strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas
3.2.1. Strategijos prioritetų aprašymas
Atlikus VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos socialinės-ekonominės situacijos analizę,
SSGG analizę, gyventojų apklausos duomenų analizę ir konsultuojantis su jais bei išanalizavus
kaimo gyventojų poreikius ir numačius VVG teritorijos viziją yra formuojami strategijos prioritetai.
Šie prioritetai yra susiję su anksčiau aptartais ir išanalizuotais VVG teritorijos gyventojų poreikiais.
Prioritetas
Ko siekiama ir kodėl
1. Fizinės ir socialinės Tikslas yra padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir
kaimo
infrastruktūros išsaugoti bei atnaujinti kultūrinį paveldą – atlikus gyventojų poreikių
gerinimas
analizę bei VVG teritorijos ir SSGG analizę paaiškėjo, kad
Radviliškio rajono kaimo vietovėse egzistuoja daug problemų,
susijusių su fizine arba aplinkos ir socialine kaimo infrastruktūra. Dėl
šių problemų kaimų gyventojai nesijaučia gyvenantys patrauklioje
aplinkoje, jie nejaučia iniciatyvos bendrauti, jaunimas nenori likti
kaime ir emigruoja į miestą. Radviliškio rajono kaimiškose vietovėse
yra daug galimybių graţesnei ir kultūringesnei, patrauklesnei
gyvenimo aplinkai vystyti, tačiau dėl iniciatyvų, idėjų bei lėšų
trūkumo kaimo gyventojai ir bendruomenės negali veikti ir savo idėjų
įgyvendinti savarankiškai. Šiuo strategijos prioritetu bus siekiama
suburti vietos valdţios atstovus, gyventojus ir bendruomenes veikti
kartu ir sukurti kokybišką aplinką gyventi kaime.
2. Alternatyvių pajamų Kaimo gyventojų socialinė situacija yra pakankamai sudėtinga, maţa
šaltinių kaime kūrimas
ekonominių veiklų įvairovė (vyrauja tradicinė ţemdirbystė), trūksta
verslumo ir sugebėjimo prisitaikyti prie naujų sąlygų. Be to, palyginti
su miesto verslininkais, kaimo verslininkai ne taip aktyviai imasi
naujo verslo, nes verslo aplinka kaimo vietovėse ne tokia patraukli,
ypač investicijoms. Su tuo yra susijusios nedidelės kaimo ţmonių
pajamos. Dėl šių prieţasčių yra būtina sudaryti palankias sąlygas
visoms kaimo gyventojų grupėms turėti galimybę dirbti, sukuriant
geresnes sąlygas kaimo vietovėse plėtoti alternatyvias ūkinės veiklos
rūšis (tikslas). Išvardintas problemas padės spręsti šio strategijos
prioriteto ir jo priemonių įgyvendinimas. Be to, šiuo prioritetu bus
siekiama išnaudoti Radviliškio rajono stiprybes ir galimybes kaip
tranzitinio rajono, kaimo turizmo veiklos skatinimui.
Planuojama, kad įgyvendinant strategiją, t.y. siekiant numatytų prioritetų įgyvendinimo,
bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Kaimo Plėtros 2007-2013 m. Programoje
reglamentuotomis priemonėmis. Planuojama, kad strategija bus įgyvendinama per KPP krypties
„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones.
3.2.2. Strategijos priemonių pasirinkimas
Tobulinant strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo
vietovėse“ siekta uţtikrinti vienodas galimybes viso rajono kaimo gyventojų problemoms spręsti.
Pagal atliktą anketinę apklausą, konsultuojantis su gyventojais ir bendruomenių atstovais buvo
išskirtos egzistuojančios problemos ir nustatyti strategijos prioritetai. Siekiant uţtikrinti kaimo
gyventojų įtraukimą į sprendimų priėmimo procesą „iš apačios į viršų“, su jais taip pat buvo
konsultuojamasi ir galiausiai buvo pasirinktos šios strategijos priemonės, atitinkančios KPP
priemones ir aktualiausios VVG teritorijoje šiuo metu:
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Strategijos priemonės:
1.1. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
2.1. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
2.2. Kaimo turizmo veiklos skatinimas

Atsirenkant šias priemones buvo atsiţvelgta ir į realias galimybes jas įgyvendinti
(derinama su atlikta SSGG analize, anketų, apklausų bei bendravimo su gyventojais rezultatais).
1.1. Strategijos priemonė – kaimo atnaujinimas ir plėtra
Tikslai
Ko siekiama ir kodėl
Siekiant uţtikrinti VVG teritorijos gyvenviečių patrauklumą tiek
vietiniams gyventojams, tiek lankytojams, uţtikrinti aplinkos
Sutvarkyti vietos
prieţiūrą ir pan. bus siekiama sutvarkyti gyvenviečių aplinką,
1.1.1. viešąją
privaţiavimus, įrengti ir (arba) atnaujinti drenaţo sistemas, geriamojo
infrastruktūrą
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas, vandens gerinimo,
geleţies šalinimo sistemas.
Atlikus vietos gyventojų apklausas, diskutuojant su jais bei VVG
nariais, atsiţvelgiant į SSGG analizės rezultatus buvo nuspręsta, kad
šioje VVG teritorijoje labai svarbų vaidmenį atlieka bendruomenės
namai. Juose ţmonės gali rinktis ir bendrauti pagal savo pomėgius,
gauti įvairios informacijos, tokiuose namuose teikiamos įvairios
Pastatyti,
paslaugos, rengiami susitikimai su uţsienio ir kitais svečiais ir pan.
rekonstruoti ar
Bendruomenės namai kaimo vietovėse yra pagrindinė susibūrimo
1.1.2. suremontuoti
vieta ir iniciatyvos skatintojai, todėl labai svarbu, kad kiekvienoje
kaimo vietovei
VVG bendruomenėje tokie bendruomenės namai būtų įsteigti, įrengti
svarbius statinius
ir veiktų efektyviai. Siekiant į sportinę veiklą įtraukti kuo daugiau
ţmonių, o ypač vaikų bei jaunimo, strategijoje būtų numatomos
priemonės sveikatingumo, bendravimo ir uţimtumo uţtikrinimui. Be
to, sveikatingumo stiprinimas padėtų atlikti ir ţalingų įpročių
prevenciją, kas ypač svarbu kaimo vietovėse.
Pritaikyti
VVG teritorijoje yra kultūros paveldo objektų, kurie galėtų tapti
nekilnojamuosius
traukos centrais. Tokius objektus reikėtų sutvarkyti, reklamuoti. Be
kultūros paveldo
to, siekiant išnaudoti vietovės galimybes ir pritraukti daugiau
objektus
lankytojų siekiama įsteigti ar sutvarkyti vietovėje esančius muziejus.
1.1.3.
visuomenės
Taip pat siekiama suremontuoti vietos religinius objektus.
poreikiams,
suremontuoti
religinius objektus
Strategijoje siekiama išsaugoti vietines tradicijas, jas perduoti bei
Puoselėti
gauti pajamas iš šios veiklos. Siekiama sudaryti sąlygas pristatyti
1.1.4.
tradicinius amatus
tradicinius amatus ir prekiauti amatininkų gaminiais, įskaitant
tradicinių amatų prekyviečių įrengimą.
2.1. Strategijos priemonė – parama verslo kūrimui ir plėtrai
Tikslai
Ko siekiama ir kodėl
Amatų
veiklos Strategijoje siekiama išsaugoti vietines tradicijas, jas perduoti bei
skatinimas siekiant gauti pajamas iš šios veiklos.
2.1.1.
išsaugoti
vietos
tradicijas
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Strategijoje numatytos priemonės skatinti gyventojus pradėti
Skatinti
kaimo alternatyvią ţemės ūkiui veiklą, nes Radviliškio rajone vyrauja
gyventojus, o ypač tradicinė ţemdirbystė, kuri jau nebeuţtikrina pajamų visiems
moteris
uţsiimti gyventojams. Ypač jautri gyventojų grupė kaimo vietovėse yra
2.1.2.
alternatyvia ţemės moterys, todėl strategijoje numatomos priemonės moterų įtraukimui į
ūkiui, namų ruošai ją (skatinama steigti floristikos-rankdarbių namus ar kt.) siekiant
veikla
uţtikrinti moterų įtraukimą bei išsaugoti vietos tradicijas ir plėtoti
kurti veiklas.
Šiuo metu VVG kaimo vietovėje gyventojams yra teikiamos gana
tradicinės paslaugos: parduotuvės, barai ir pan. Atlikus kaimo
gyventojų apklausą bei tiesiogiai bendraujant su jais paaiškėjo, kad
siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę labai svarbu uţtikrinti
Įvairinti teikiamas
įvairesnių paslaugų teikimą, kad jų nereikėtų ieškoti kituose
2.1.3. paslaugas
kaimo
rajonuose ar miestuose. Todėl šia strategija ir jos priemonėmis bus
gyventojams
siekiama skatinti naujų ir novatoriškų paslaugų teikimą (skalbykla,
kirpykla, ritualinės paslaugos, pokylių salė, pirtis, fizioterapinis
kabinetas, internetas, informacijos apie verslo galimybes teikimas,
kursų ir mokymų organizavimas ir kt.).
2.2. Strategijos priemonė – kaimo turizmo veiklos skatinimas
Tikslai
Ko siekiama ir kodėl
Siekiant išnaudoti VVG vietovės stiprybes ir galimybes strategijoje
numatomos priemonės steigiant kaimo turizmo sodybas su įvairiomis
paslaugomis, pavyzdţiui, ekstremalios ekskursijos po vietines
teritorijas (draustinius, pelkes). Tokiu būdu būtų pritraukiama
daugiau lankytojų į VVG teritoriją, jie supaţindinami su vietove.
VVG teritorijoje vyrauja tradicinė ţemdirbystė, kuri jau nebeuţtikrina
Rajono
pakankamai pajamų visiems, uţsiimantiems šia veikla. Dėl šios
patrauklumo
prieţasties VVG teritorijoje būtų galima vykdyti kaimo turizmo
turistams didinimas
veiklą, kuri uţtikrintų pajamas ne tik verslininkams, bet ir kaimo
2.2.1. skatinant
aktyvų
gyventojams, dirbantiems tokiose sodybose.
poilsį ir gyventojų
Siekiant išnaudoti vietos stiprybes ir galimybes bei pritraukti turistus
pajamų
vasaros laikotarpiu labai svarbu pritaikyti poilsio zonas prie vandens
uţtikrinimas
telkinių VVG teritorijoje. Tokiu būdu būtų uţtikrinamas ne tik turistų,
bet ir vietinių gyventojų kokybiškas poilsis. Taip pat būtų
sprendţiamos aplinkosaugos problemos. Be to, planuojama įsteigti
vasaros poilsio parkus su estrada skatinant gyventojų pramogų plėtrą,
bendravimą.

3.2.3. Strategijos veiklos sritys
Atlikus VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijai priklausančių kaimo vietovių socialinės ir
ekonominės situacijos analizę, SSGG analizę bei teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių analizę
ir konsultuojantis su jais bei atsiţvelgiant į pasirinktas strategijos priemones buvo nuspręsta
pasirinkti kelias veiklos sritis.
Prie kiekvienos veiklos srities yra numatyti labiausiai tikėtini strategijos rezultatai – tai
įgyvendinti vietos projektai. Galimos vietos projektų idėjos pasirinktos siekiant kuo labiau
detalizuoti planuojamą įgyvendinti plėtros strategiją ir siekiant išspręsti gyventojų problemas
kuriant patrauklią aplinką gyventi kaime.
Ţemiau yra pateikiamas detalus strategijos planas:
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Prioritetas
1. Fizinės ir
socialinės kaimo
infrastruktūros
gerinimas

Priemonė

STRATEGIJOS PLANAS
Veiklos sritis
Galimos vietos projektų idėjos (strategijos rezultatai)

Tikslas – padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą ir išsaugoti bei atnaujinti kultūrinį paveldą
1.1. Kaimo
Tikslas – sutvarkyti vietos viešąją infrastruktūrą
atnaujinimas ir
1.1.1. Viešosios
Kaimų ir miestelių infrastruktūros sutvarkymas: viešųjų erdvių
plėtra
infrastruktūros sutvarkymas
sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdţio
ir (arba) sukūrimas
komponentų
išsaugojimas
ir
atnaujinimas,
privaţiavimų
sutvarkymas; drenaţo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas,
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas
ir (arba) atnaujinimas; vandens gerinimo, geleţies šalinimo sistemų
įrengimas ir (arba) atnaujinimas
Tikslas – pastatyti, rekonstruoti ar suremontuoti kaimo vietovei svarbius statinius
1.1.2. Kaimo vietovei svarbių Pastatų statyba/rekonstrukcija ir jų pritaikymas visuomenės
statinių statyba,
poreikiams, patalpų atnaujinimas ir jų pritaikymas visuomenės
rekonstravimas, remontas
poreikiams
Tikslas – pritaikyti nekilnojamuosius kultūros paveldo objektus visuomenės poreikiams,
suremontuoti religinius objektus
1.1.3. Nekilnojamųjų
VVG teritorijoje yra kultūros paveldo objektų, kurie galėtų tapti
kultūros paveldo objektų bei traukos centrais. Tokius objektus reikėtų sutvarkyti, reklamuoti. Be
vietovių pritaikymas ir
to, siekiant išnaudoti vietovės galimybes ir pritraukti daugiau
tvarkyba, religinių objektų
lankytojų siekiama įsteigti ar sutvarkyti vietovėje esančius muziejus.
paprastasis remontas
Taip pat siekiama suremontuoti vietos religinius objektus.
Tikslas – sutvarkyti rekreacines teritorijas kaimo vietovėse
1.1.4. Rekreacinės teritorijos Parkų sutvarkymas pritaikant visuomenės poreikiams
infrastruktūros atnaujinimas
Vandens telkinių ir pakrančių sutvarkymas pritaikant visuomenės
pritaikant visuomenės
poreikiams
poreikiams
Poilsio, ţaidimų aikštelių sutvarkymas ir įrengimas
Tikslas – puoselėti tradicinius amatus
1.1.5. Tradicinių amatų
Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra; sąlygų tradiciniams
puoselėjimas
amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais sudarymas,
įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą.
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Prioritetas
2. Alternatyvių
pajamų šaltinių
kaime kūrimas

Priemonė

Veiklos sritis

Galimos vietos projektų idėjos (strategijos rezultatai)

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas visoms kaimo gyventojų grupėms turėti galimybę dirbti, sukuriant geresnes sąlygas
kaimo vietovėse plėtoti alternatyvias ūkinės veiklos rūšis
2.1. Parama verslo
Tikslas – amatų veiklos skatinimas siekiant išsaugoti vietos tradicijas
kūrimui ir plėtrai
2.1.1. Amatų centrų kūrimas Įkurti amatų centrai
Tikslas – skatinti kaimo gyventojus, o ypač moteris pradėti alternatyvią ţemės ūkiui, namų ruošai
veiklą
2.1.2. Verslo kūrimas kaimo Įvairių remiamų verslų kūrimas
vietovėse
Tikslas – įvairinti teikiamas paslaugas kaimo gyventojams
2.1.3. Paslaugų kaimo
Ne ţemės ūkio srities veiklos vykdymas, įskaitant paslaugas
gyventojams teikimo plėtra
2.2. Kaimo turizmo
Tikslas – rajono patrauklumo turistams didinimas skatinant aktyvų poilsį ir gyventojų pajamų
veiklos skatinimas
uţtikrinimas
2.2.1. Kaimo turizmo
Kaimo turizmo sodybų įkūrimas, sutvarkymas
skatinimas
2.2.2. Stovyklaviečių kaimo
Stovyklaviečių įkūrimas, sutvarkymas
vietovėse įkūrimas ir plėtra
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3.2.4. Galimi paramos gavėjai
VVG „Radviliškio lyderis“ strategijos prioritetai parinkti atsiţvelgiant į atliktą teritorijos
analizę, SSGG analizę ir gyventojų poreikių analizę. Strategijos priemonės yra nukreiptos
prioritetiniams tikslams įgyvendinti ir pilnai atitinka 2007-2013 m. KPP III krypties pasirinktas
priemones („Kaimų atnaujinimas ir plėtra“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo
kūrimui ir plėtrai“). Strategijos veiklos sritys detalizuoja strategijos priemones ir yra nukreiptos
aktualiausių problemų sprendimui.
Pagal nustatytas problemas, suformuotus strateginius tikslus būtų galima nustatyti
strategijos suinteresuotas grupes (tikslines grupes):
VVG teritorijos
bendruomenės
Moterys

Vietos valdžia

Vaikai ir jaunimas

Vietos ūkininkai

Kaimo plėtros
strategija
Socialiai atskiri ir
mažiau aktyvūs kaimo
žmonės

Amatininkai,
tautodailininkai

VVG

Vietos verslininkai

Suinteresuotos (tikslinės) grupės

Reikia paţymėti, kad įgyvendinti vietos projektai uţtikrins planuojamų strategijos
rezultatų pasiekimą bei suteiks naudą, kurią gaus tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai:
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Naudos gavėjai

Tiesioginiai



Netiesioginiai






VVG
Vietos projektų įgyvendintojai

VVG teritorijos gyventojai
VVG teritorijos bendruomenės
Vietos verslininkai
VVG partneriai Lietuvoje ir kitos VVG
VVG teritorijos svečiai, turistai

Vietos projektų naudos gavėjai

Prie tiesioginių naudos gavėjų reikėtų priskirti pačią VVG, kuri strategiją vykdys ir įgys
patirties, kompetencijos, gaus paramą administracinėms ir viešinimo išlaidoms padengti. Prie
tiesioginių naudos gavėjų reikia priskirti ir vietos projektų vykdytojus, kurie gaus paramą savo
suplanuotiems ir įgyvendintiems projektams.
Įgyvendinti projektai teiks ir netiesioginę naudą, kurią pajus VVG teritorijos gyventojai,
bendruomenės, verslininkai, svečiai bei turistai ir net kitos VVG.
Siekiant detalizuoti vienus iš tiesioginių paramos gavėjų, t.y. vietos projektų
įgyvendintojus, buvo vadovaujamasi KPP priemonių aprašymais ir įgyvendinimo taisyklėmis, nes
pasirinktas strategijos priemones reglamentuoja KPP. Galimi paramos gavėjai yra nurodyti ţemiau
esančioje lentelėje:
Veiklos sritis
Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba)
sukūrimas
Kaimo vietovei svarbių statinių statyba,
rekonstravimas, remontas
Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei
vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių
objektų paprastasis remontas
Rekreacinės
teritorijos
infrastruktūros
atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams
Tradicinių amatų puoselėjimas






Galimi paramos gavėjai
Kaimo bendruomenės*
Nevyriausybinės organizacijos*
Savivaldybės ir jų institucijos*
Kaimo teritorijoje įsteigti ir/ar veikiantys
juridiniai asmenys*

Amatų centrų kūrimas
Verslo kūrimas kaimo vietovėse
Paslaugų kaimo gyventojams teikimo plėtra

 Veikianti mikroįmonė
 Mikroįmonės steigimui (fiziniai asmenys,
ūkininkai)
 Kaimo gyventojas virš 18 m.

Kaimo turizmo skatinimas

 Ūkininkas
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Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir  Kaimo gyventojas virš 18 m., įregistravęs
plėtra
ţemės ūkio valdą
*reikia paţymėti, kad pareiškėjai galės teikti vietos projektų paraiškas savarankiškai arba kartu su
partneriu/partneriais. Partneriu galės būti viešasis arba privatus juridinis ar fizinis asmuo, finansuojantis vietos
projekto įgyvendinimą piniginėmis lėšomis arba įnašu natūra (savanoriškas darbas arba nekilnojamas turtas) arba
kitaip kartu su pareiškėju dalyvaujantis vietos projekto įgyvendinime

Reikia paţymėti, kad pradedant įgyvendinti strategiją ir joje numatytas priemones,
strategijos vykdytojas, t.y. VVG „Radviliškio lyderis“, parengs kvietimo teikti vietos projektų
paraiškas ir jų vertinimo dokumentaciją ir ją suderins su NMA. Šioje dokumentacijoje, be kitų
reikalavimų, turės būti nurodyti tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai (paramos gavėjai) pagal
konkrečią priemonę, kuriai planuojama skelbti kvietimą teikti paraiškas.
3.2.5. Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti
VVG „Radviliškio lyderis“ planuojamos įgyvendinti kaimo plėtros strategijos priemonės
yra reglamentuojamos KPP ir KPP krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo
ekonomikos įvairinimas“ priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Todėl paramos gavėjų ir vietos
projektų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti atitiks KPP priemonėse nustatytus
reikalavimus:
Strategijos priemonė
Kaimo atnaujinimas ir
plėtra

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti
1.Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas ir reikalavimus,
nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I
priedo II ir III skyriuose;
2.Projektas turi atitikti KPP priemonėje „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ bei strategijoje numatytus tikslus;
3.Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos privalo būti
įgyvendinamos kaimo vietovėje;
4.Projektas turi būti viešas (ne pelno).

Parama verslo kūrimui ir Visiems pareiškėjams:
plėtrai
1.Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei reikalavimus,
nustatytus KPP I priedo Bendrosios dalies 2–3 skyriuose (jei
parama skiriama mikroįmonės įkūrimui, šis kriterijus taikomas
paramos sutarties pasirašymo momentu);
2.Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. kaime,
miestelyje, mieste, kur gyvena iki 6 tūkst. gyventojų; savivaldybių
centrai nepriskiriami prie vietovių, tinkamų paramai pagal šią
priemonę gauti;
3.Pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka
ekonominio gyvybingumo kriterijų (jei parama skiriama
mikroįmonės įkūrimui, šis kriterijus taikomas paramos sutarties
pasirašymo momentu);
4.Atitinka kitus strategijoje ir KPP priemonės „Parama verslo
kūrimui ir plėtrai“ taisyklėse nustatytus reikalavimus pareiškėjams.
Mikroįmonei:
1.Mikroįmonė turi būti įregistruota ir veikianti kaimo vietovėje, t. y.
kur gyvena iki 6 tūkst. gyventojų (savivaldybių centrai
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Strategijos priemonė

Kaimo turizmo
skatinimas

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti
nepriskiriami prie vietovių, tinkamų paramai gauti) ir uţsiimti ne
ţemės ūkio veikla (jei parama skiriama mikroįmonės įkūrimui, šis
kriterijus taikomas paramos sutarties pasirašymo momentu);
2.Ne maţiau kaip vienas mikroįmonės darbuotojas turi būti reikiamos
kvalifikacijos arba įsipareigoti išklausyti mokymo programą (pagal
veiklą, į kurią investuojama) bei pateikti tai patvirtinantį sertifikatą
iki paramos sutarties pasirašymo (jei parama skiriama mikroįmonės
įkūrimui, šis kriterijus taikomas paramos sutarties pasirašymo
momentu);
3.Ne maţiau kaip 50 proc. mikroįmonės darbuotojų turi būti
nuolatiniai kaimo gyventojai (jei parama skiriama mikroįmonės
įkūrimui, šis kriterijus taikomas paramos sutarties pasirašymo
momentu).
Kaimo gyventojui:
1.Pareiškėjas turi būti reikiamos kvalifikacijos arba įsipareigoti
išklausyti mokymo programą (pagal veiklą, į kurią investuojama)
bei pateikti tai patvirtinantį sertifikatą iki paramos sutarties
pasirašymo;
2.Pareiškėjas kaimo vietovėje turi uţsiimti konkrečia projekte
numatyta ne ţemės ūkio veikla, maţiausiai 2 pastaruosius metus iki
paraiškos pateikimo bei vykdyti šio verslo finansinę atskaitomybę
arba įsipareigoti ją vykdyti nuo paraiškos paramai pateikimo datos;
3.Pareiškėjas privalo turėti verslo liudijimą arba individualios
veiklos, numatytos projekte, paţymėjimą, jei tai numato projekte
šią veiklą reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai.

veiklos Bendri reikalavimai:
1.Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei reikalavimus,
nustatytus KPP I priedo Bendrosios dalies 2–3 skyriuje;
2.Pareiškėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją arba įsipareigoti
baigti specializuotus mokymo kursus bei pateikti tai patvirtinantį
paţymėjimą iki paramos sutarties pasirašymo;
3.Pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka
ekonominio gyvybingumo kriterijų;
4.Projekto vykdytojas privalo turėti verslo liudijimą arba
individualios veiklos, numatytos projekte, paţymėjimą;
5.Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, t. y. kaime,
maţame mieste ar mieste, kur gyventojų ne daugiau kaip:
 3 tūkst. – pagal veiklos sritį „Kaimo turizmo
skatinimas“;
 6 tūkst., išskyrus miškus – pagal veiklos sritį
„Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra“;
6.Savivaldybių centrai laikomi netinkama vietove paramai gauti.
Reikalavimai veiklos sričiai „Kaimo turizmo skatinimas“:
1.Naujai kuriamos kaimo turizmo sodybos plotas turi būti ne
maţesnis kaip 0,7 ha;
2.Atstumas nuo naujai kuriamos kaimo turizmo sodybos iki
magistralinių kelių Vilnius–Klaipėda, Vilnius–Panevėţys, Saločiai–
Kalvarija, turi būti ne maţesnis negu 0,5 km;
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Strategijos priemonė

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti
3.Įgyvendinus investicijas kaimo turizmo sektoriuje, numerių
skaičius apgyvendinamosiose patalpose privalo neviršyti Turizmo
įstatyme nustatyto skaičiaus.

Labiausiai vietos projektai bus orientuoti į kaimų fizinės ir socialinės infrastruktūros
gerinimą, kurio pagrindu bus galima kelti kaimo gyventojų gyvenimo kokybę. Vertinant vietos
projektus bus kreipiamas didelis dėmesys, ar projektas siejasi su pagrindine parengtos strategijos
idėja, ar atitinka tikslinės grupės poreikius, ar projektas vertas įgyvendinti, kad lėšos būtų
panaudojamos ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai.
3.2.6. Tinkamos finansuoti išlaidos
VVG „Radviliškio lyderis“ planuojamos įgyvendinti kaimo plėtros strategijos priemonių
įgyvendinimo tinkamos finansuoti išlaidos yra reglamentuojamos KPP ir KPP krypties „Gyvenimo
kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonių įgyvendinimo taisyklėse:
Strategijos priemonė
Tinkamos finansuoti išlaidos
Kaimo atnaujinimas ir plėtra 1. Darbų ir paslaugų pirkimo;
2. Statybinių ir kitų medţiagų įsigijimo;
3. Naujos įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų, baldų, kitos
įrangos, kompiuterinės įrangos ir programų, kitos elektroninės,
skaitmeninės technikos, kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto
įgyvendinimu, įsigijimo;
4. Įrangos, įrenginių, technikos, mechanizmų nuomos, jei statyba,
rekonstrukcija ar remontas atliekamas ūkio būdu;
5. Daugiamečių augalų įsigijimo;
6. Kitų prekių, tiesiogiai susijusių su projekto įgyvendinimu,
įsigijimo;
7. Susijusios su paramos vietos projektui įgyvendinti lėšomis įgyto
ilgalaikio turto draudimo paslaugomis strategijos įgyvendinimo
laikotarpiu;
8. Bendrosios išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. kitų tinkamų
finansuoti vietos projekto išlaidų. Ne daugiau kaip 5 proc. kitų
tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų gali būti skirta veiklos
aprašui parengti ir konsultuoti dėl vietos projekto įgyvendinimo;
9. Informavimo ir viešinimo priemonių, susijusių su įgyvendinamu
projektu, pirkimo.
Parama verslo kūrimui ir 1. Gamybinių ir kitų, būtinų projektui įgyvendinti, pastatų ir (ar)
plėtrai
statinių statyba bei rekonstrukcija, įskaitant statybinių medţiagų
įsigijimą ir darbus ūkio būdu;
2. Naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir
programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas;
3. Verslo infrastruktūros kūrimas (apšvietimas, privaţiavimas,
kanalizacijos sistema ir kt.);
4. Interneto svetainės kūrimas;
5. Bendrosios išlaidos;
6. Projekto viešinimo išlaidos.
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Strategijos priemonė
Kaimo turizmo
skatinimas

Tinkamos finansuoti išlaidos

veiklos 1. Projekto reikmėms skirtų pastatų ir (arba) statinių statyba bei
rekonstrukcija, įskaitant statybinių medţiagų įsigijimą ir darbus
ūkio būdu;
2. Naujos technikos, technologinių įrenginių, įrangos, įskaitant
kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms,
įsigijimas;
3. Infrastruktūros kūrimas:
- verslo infrastruktūros (apšvietimas, privaţiavimas,
kanalizacijos sistema ir t. t.);
- nedidelės informacinės infrastruktūros (informaciniai
stendai, turistinių vietų nuorodos ir kt.);
- rekreacinės infrastruktūros (prieiga prie gamtos objektų,
nedidelio masto apgyvendinimo paslaugos, pakrančių
tvarkymas ir kt.).
4. Kaimo turizmo paslaugų teikimo rinkodara, plėtra (interneto
svetainės sukūrimas, kt.);
5. Bendrosios išlaidos;
6. Projekto viešinimo išlaidos.

Vietos projektų paraiškose bus galima numatyti visas išlaidas, tiesiogiai susijusias su
projektų įgyvendinimui, tačiau finansuojamos bus tik tinkamos finansuoti išlaidos (tačiau ne daugiau
nei maksimali nustatyta paramos suma vietos projektui), kurios apibrėţtos aukščiau esančioje
lentelėje.
Netinkamos finansuoti išlaidos yra:
 Išlaidos, neatitinkančios strategijoje nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų;
 Viršijančios maksimalią nustatytą paramos sumą vietos projektui;
 Pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį vietos projekto vykdytojas pagal LR įstatymus
turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą;
 Nenumatytos vietos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla;
 Trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos;
 Biologinis turtas (augalai ir gyvūnai).
3.2.7. Maksimali paramos suma ir paramos intensyvumas
Planuojama, kad maksimali paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti yra tokia,
kaip numatyta LR Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonių aprašymuose, nes VVG
„Radviliškio lyderis“ strategija bus įgyvendinama vadovaujantis KPP reglamentuotomis
priemonėmis ir jų reikalavimais. Numatoma, kad maksimali vieno vietos projekto įgyvendinimo
paramos suma skirsis priklausomai nuo priemonių, veiklos sričių ir priklausomai nuo galimų
pareiškėjų:

Priemonė
Kaimo atnaujinimas ir plėtra

Galimi pareiškėjai/ veiklos sritys
Kaimo bendruomenės
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Nevyriausybinės organizacijos
Savivaldybės ir jų institucijos
Kaimo teritorijoje įsteigti ir/ar veikiantys
juridiniai asmenys
Parama verslo kūrimui ir Mikroįmonė
plėtrai
Kaimo gyventojas
Savivaldybės ir jų institucijos
Kaimo
turizmo
veiklos Veiklos sritis „Kaimo turizmo skatinimas“
skatinimas
Veiklos sritis „Stovyklaviečių kaimo
vietovėse įkūrimas ir plėtra“

Iki 690.560 Lt
Iki 138.112 Lt
Iki 690.560 Lt
Iki 138.112 Lt

Paramos lyginamoji dalis arba intensyvumas skirsis priklausomai nuo priemonių:
Priemonė
Paramos intensyvumas, %
Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Iki 90% visų tinkamų finansuoti išlaidų
Parama verslo kūrimui ir plėtrai
Iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų
Kaimo turizmo veiklos skatinimas
Iki 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų
Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų dalį, kurios nepadengia lėšos vietos projektui
įgyvendinti, vietos projekto vykdytojai privalės finansuoti:
 Piniginiu įnašu kai vietos projektas teikiamas pagal strategijos priemones yra pelno;
 Piniginiu įnašu arba įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu arba nekilnojamu
turtu) kai vietos projektas yra ne pelno ir yra teikiamas pareiškėjo savarankiškai arba
su partneriu/partneriais. Įnašas natūra negali viršyti 20 proc. visų tinkamų finansuoti
vietos projekto išlaidų.
Maţiausia vietos projekto vertė negali būti maţesnė nei:
 Ne pelno projekto – 25.000 Lt;
 Pelno projekto – 50.000 Lt.
3.2.8. Vietos projektų prioritetiniai ir kokybės kriterijai
Įgyvendinant kaimo plėtros strategiją vietos projektai ir jų paraiškos bus vertinami trimis
lygiais: i) vietos projekto administracinės atitikties vertinimas, kurio metu patikrinama, ar vietos
projekto paraiška yra tinkamai uţpildyta, ar visiškai sukomplektuota, tai yra, ar pateikti visi
reikalaujami dokumentai bei informacija; ii) tinkamumo skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti
vertinimas, kuriuo metu nustatoma, ar vietos projekto paraiška yra tinkama finansuoti pagal
strategiją: nustatoma vietos projekto atitiktis tinkamumo kriterijams (paraiškos teikėjo, vietos
projekto ir išlaidų), kurie nustatyti strategijos priemonių taisyklėse. Šio etapo metu taip pat
nustatomas maksimalus lėšų vietos projektui įgyvendinti dydis ir skiriamų lėšų lyginamoji dalis.
Jei bendra vietos projektų paraiškų teikėjų prašomų lėšų suma viršija kvietimui teikti
vietos projektų paraiškas planuojamą skirti lėšų sumą, prieš tinkamumo skirti lėšas vietos projektui
įgyvendinti vertinimą bus atliekamas preliminarus vietos projektų sugrupavimas pagal prioritetinius
kriterijus, t.y. bus atliekamas vietos projekto prioritetiškumo vertinimas, kurio metu vertinamas
vietos projektų prioritetiškumas pagal atitiktį prioritetiniams kriterijams atmetimo būdu. Kadangi
VVG „Radviliškio lyderis“ kaimo plėtros strategija bus įgyvendinta pagal KPP ir KPP priemones, tai
vertinant vietos projektų prioritetiškumą turi būti laikomasi šių, KPP priemonėse nustatytų,
prioritetinių kriterijų:
Strategijos priemonė
Prioritetiniai kriterijai
Kaimo atnaujinimas ir 1. Projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų į nekilnojamų
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Strategijos priemonė
plėtra

Prioritetiniai kriterijai
jų kultūros vertybių sąrašą, atnaujinimą (išsaugojimą, restauraciją,
renovaciją ir pa(si)keitimą);
2. Pareiškėjas – kaimo bendruomenė;
3. Prašoma paramos tradiciniams amatų centrams kurti.

Parama verslo kūrimui ir 1. Pareiškėjas nėra gavęs Bendrijos investicinės paramos ţemės
plėtrai
ūkiui ir kaimo plėtrai;
2. Prašoma paramos amatų plėtrai;
3. Sukuriamų darbo vietų skaičius;
4. Projektas įgyvendinamas maţiau palankioje ūkininkauti vietovėje
ir (arba) probleminiame regione, nustatyme pagal ŢŪM taisykles;
5. Pareiškėjas yra mikroįmonė, registruota ir veikianti kaimo
vietovėje ne maţiau kaip 2 pastaruosius metus iki paraiškos
pateikimo (taikoma tik mikroįmonėms);
6. Projektas, kurio vidinė grąţos norma yra didesnė.
Kaimo turizmo
skatinimas

veiklos 1.Pareiškėjas nėra gavęs Bendrijos investicinės paramos ţemės ūkiui
ir kaimo plėtrai;
2.Pareiškėjas vykdo ekonominę ir (arba) profesinę veiklą kaimo
vietovėje ne maţiau kaip 2 pastaruosius metus iki paraiškos
pateikimo;
3.Pareiškėjas yra ūkininkas iki 40 metų amţiaus;
4.Sukuriama tradicinė sodyba, puoselėjanti kaimo architektūrą,
kulinarinį paveldą;
5.Projekte numatyta įdiegti inovaciją;
6.Projektas įgyvendinamas šalia turizmo maršrutų;
7.Projektas, kurio vidinė grąţos norma yra didesnė, ir (arba) pagal
kitus ŢŪM nustatytus kriterijus.

Vietos projektai, atitinkantys pirmiau nurodytus prioritetinius kriterijus, turi pirmenybę
prieš vietos projektus, kurie atitinka kitus tolesnius prioritetinius kriterijus.
Planuojama, kad vietos projektų vertinimą atliks pasamdyti projektų vertintojai.
Atrenkant vietos projektų vertintojus jiems bus keliami šie pagrindiniai reikalavimai:
 Ţinoti pagrindinius LR įstatymus;
 Turėti darbo patirties su ES fondų lėšomis remiamais projektais;
 Būti susipaţinusiems su finansinės apskaitos vedimu.
Įvertinę vietos projektų paraiškas, vietos projektų paraiškų vertintojai parengs visų gautų
vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir jas pateiks strategijos vykdytojo valdymo organui –
VVG „Radviliškio lyderis“ visuotiniam narių susirinkimui, kuris priims sprendimą dėl lėšų vietos
projektui įgyvendinti skyrimo. Šis sprendimas įsigalios jį patvirtinus NMA.
3.2.9. Priemonių įgyvendinimo rodikliai
Numatoma, kad įgyvendinus strategiją bus pasiekti strategijos rezultatai, kurie gali būti
įvertinti šiais matavimo rodikliais:
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Strategijos priemonė
Įgyvendinimo rodikliai
Kaimo atnaujinimas ir Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi projektai,
plėtra
skaičius
Paremtų kaimo atnaujinimo projektų skaičius
Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius
Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius
Atnaujintų
ir
išsaugotų
kaimo
kraštovaizdţio
komponentų ir visuomeninės paskirties erdvių skaičius
Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais
skaičius (procentas nuo visų VVG teritorijos gyventojų)
Parama verslo kūrimui Paremtų projektų skaičius
ir plėtrai
Paremtų projektų, kuriuos įgyvendina moterys, skaičius
Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius
Sukurtų darbo vietų moterims skaičius
Kaimo turizmo veiklos Paremtų projektų skaičius
skatinimas
Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius
Sukurtų darbo vietų moterims skaičius

Tikslas
14
14
4
1
1
65%
3
1
1
1
3
1
1

3.3. Įgyvendintos strategijos poveikis
Įgyvendinus kaimo plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono
kaimo vietovėse“ galima pagrįstai tikėtis, kad ne tik pagerės kaimo gyventojų gyvenimo kokybė,
pagraţės kaimų aplinka, bus teikiamos įvairesnės paslaugos, bet kaimo gyventojai įgaus naudingų
ţinių ir įgūdţių, kaip organizuoti verslą. Kai ţmogus pajus, kad jam gera gyventi kaime, kad jis
sugeba uţdirbti pinigų, išlaikyti savo šeimą, kad jam suteiktos sąlygos mokytis ir tobulėti – jis
nepaliks savo kaimo ir bus suinteresuotas, kad jo vaikai čia liktų. Kaimo gyventojai, išmokę rengti
projektus ir juos įgyvendinti, galės rašyti projektus ir kreiptis paramos į kitas programas ir fondus.
Įgyvendintos strategijos papildomas poveikis:
 Padidėjusi kaimo bendruomenių geba dalyvauti kaimo plėtros veikloje – visą
strategijos tobulinimo laikotarpį VVG teritorijai priklausančios bendruomenės
aktyviai dalyvavo šiame procese. Per savo atstovus bendruomenės išreiškė ţmonių
poreikius bei problemas. Be to, bendruomenės buvo ir yra skatinamos bendrauti viena
su kita ir ieškoti partnerių tiek Lietuvoje, tiek uţsienyje siekiant įgyti naudingos
informacijos ir patirties kaimo plėtros veikloje.
 Padidėjusi VVG geba įgyvendinti kaimo plėtros priemones – VVG „Radviliškio
lyderis“ buvo įkurta 2004 m. rugsėjo mėn. Iki strategijos įgyvendinimo pradţios
VVG parengė bandomąją strategiją, ją patobulino, plėtojo bendradarbiavimo ryšius
tiek su Lietuvos, tiek su uţsienio partneriais, dalyvavo VVG tinkle taip įgydama
naudingos patirties ir tolimesniam savo tikslų ir uţdavinių įgyvendinimui ir veiklos
vykdymui. Visą šią patirtį VVG panaudos strategijos įgyvendinimo efektyviam
uţtikrinimui bei tolimesnės veiklos vykdymui.
 Sudarytos sąlygos partnerystei ir bendrai veiklai kaime kurti – ruošiant strategiją
VVG sukūrė partnerystę (visuotinis narių susirinkimas), kurios pagrindas yra vietos
bendruomenių, verslo bei valdţios atstovų partnerystė.
 Papildomos galimybės plėtoti alternatyvias pajamas teikiančias veiklos rūšis –
kuriant strategiją buvo siekiama rasti alternatyvias veiklas ţemės ūkiui, kurios būtų
novatoriškos, skatintų iniciatyvius asmenis jas vykdyti ir teiktų naudą ne tik jas
įgyvendinantiems, bet ir aplinkiniams gyventojams ir visai VVG teritorijai.
 Palankesnės sąlygos kaimo gyventojų pajamoms didėti ir pragyvenimo lygiui gerinti
– įgyvendinant strategijoje numatytus tikslus ir pradedant vykdyti alternatyvias
Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo vietovėse
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novatoriškas veiklas būtų sudarytos galimybės kaimo gyventojams rasti naujų pajamų
šaltinių taip gerinant jų pragyvenimo lygį.
Sumaţėjęs nedarbo lygis kaime – skatinant naujas strategijoje numatytas veiklas būtų
sukurtos ir naujos darbo vietos, taip maţinant nedarbo lygį kaime. Be to, moterys
būtų skatinamos kurti savo verslą.
Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros iniciatyvas – strategijoje yra numatyta vaikų ir
jaunimo uţimtumo bei sveikatingumo skatinimas;
Pradėjus teikti naujas paslaugas, ypatingas dėmesys būtų skiriamas probleminių
socialinių grupių (pensininkų, ţmonių su negalia ir kt.) įtraukimui, didinat paslaugų
prieinamumą ir pan.
Skatinamas tradicinių amatų išsaugojimas – steigiant amatų namus būtų ne tik
skatinama amatų veikla, moterų įtraukimas į ją, bet ir siekiama išsaugoti VVG
teritorijos tradicinius amatus ir pan.
Sėkmingai įgyvendinus planuojamą bandomąją strategiją, ją būtų galima pritaikyti ir
kitose vietovėse ir ten sukurti naudą gyventojams.

Planuojamų pasiekti strategijos įgyvendinimo rezultatų (įgyvendintų vietos projektų)
būtinumas:
 visi planuojami pasiekti rezultatai buvo numatyti atsiţvelgiant į atliktą anketinę
apklausą VVG teritorijoje, diskutuojant su VVG teritorijos gyventojais bei VVG
nariais, todėl yra aktualūs ir suteikia naudos visiems VVG teritorijos gyventojams;
 visi rezultatai numatyti pagal pasirinktus prioritetus, priemones, veiklos sritis;
 visi rezultatai padės patenkinti įvairių grupių kaimo gyventojų poreikius, kurie buvo
išaiškinti apklausos ir diskusijų pagalba, kaip pagerinti gyvenimo kokybę kaimo
vietovėse;
 pageidaujami pasiekti rezultatai buvo nustatomi atsiţvelgiant į vietovės SSGG analizę
ir yra realiai pasiekiami konkrečioje Radviliškio rajono VVG teritorijoje;
 pasiekti rezultatai sudarytų galimybes sustiprinti VVG ir jos veiklą bei tęsti ją ir
toliau.

3.4. VVG teritorijoje registruotų bendruomenių pritarimas strategijai
Ruošiant Radviliškio rajono kaimo plėtros strategiją buvo nuolat bendraujama su
asociacijos teritorijai priklausančiomis bendruomenėmis:
 Parengta anketa, kuri padėjo išsiaiškinti kaimo gyventojų problemas ir poreikius;
 Parengtas klausimynas dėl galimų vietos projektų idėjų siekiant nustatyti strategijos
prioritetus bei priemones ir veiklos sritis;
 Parengtas strategijos priemonių ir veiksmų planas aptartas susitikime su konsultantais
ir bendruomenėms ir gautas jų pritarimas;
 Parengta kaimo plėtros strategija išsiųsta bendruomenėms bei VVG ir, gavus jų
pastabas bei pasiūlymus, atlikti atitinkami strategijos pataisymai;
 Pataisyta strategija pristatyta bendruomenėms ir gautas pritarimas ne maţiau kaip iš
½ teisės aktų nustatyta tvarka VVG teritorijoje registruotų kaimo bendruomenių
(parengtai strategijai pritarė 36 iš 37 VVG teritorijoje registruotų bendruomenių).
Pritarimas strategijai gautas ją aptarus ir bendruomenių atstovams balsuojant uţ jos
patvirtinimą atviru balsavimu.
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4. Strategijos įgyvendinimo planas
4.1. Strategijos įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas
Tobulinant strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Radviliškio rajono kaimo
vietovėse“ buvo nuolatos konsultuojamasi su vietos gyventojais. Taip buvo uţtikrinamas
„partnerystės“ principo laikymasis.
Planuojama, kad strategija bus įgyvendinama 2009-2013 m., t.y. per 5 metus. Visą
strategijos įgyvendinimą galima suskirstyti į penkis etapus:
1. Parengiamieji strategijos įgyvendinimo darbai;
2. Pirmosios priemonės veiklos sričių įgyvendinimas;
3. Antrosios ir trečiosios priemonės veiklos sričių įgyvendinimas;
4. Baigiamieji strategijos įgyvendinimo darbai.

Nr.
1
2
3
4

Planuojamas toks strategijos įgyvendinimo etapų išdėstymas laike:
Etapas
2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m.
Parengiamasis etapas
Pirmoji priemonė
Antroji ir trečioji priemonės
Baigiamieji darbai

2013 m.

Reikia paţymėti, kad strategijos įgyvendinimo metu strategijos vykdytojas ją
administruos ir patirs strategijos administravimo išlaidas, kurioms kompensuoti bus teikiami
mokėjimo prašymai NMA. Planuojama, kad 2009-2013 m. bus pateikti 6 mokėjimo prašymai
(kartu su avansiniu).
VVG planuoja tokius vietos projektų įgyvendinimo etapus:
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I etapas
I kvietimo teikti vietos projektus skelbimas ir
paraiškų priėmimas (1.1.1., 1.1.2., ir 1.1.4.
veiklos sritis) 2009 m. birţelis - rugpjūtis

Vietos projektų vertinimas ir sprendimo dėl
finansavimo priėmimas

Paramos sutarčių pasirašymas

Vietos projektų įgyvendinimas

2009 m. lapkritis

2009 m. gruodis – 2011 m. gruodis

II kvietimo teikti vietos projektus skelbimas ir
paraiškų priėmimas (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. ir 1.1.4.
veiklos sritis) 2010 m. sausis - kovas

Vietos projektų vertinimas ir sprendimo dėl
finansavimo priėmimas

Paramos sutarčių pasirašymas

Vietos projektų įgyvendinimas

2010 m. birţelis

2010 m. liepa – 2012 m. liepa

III kvietimo teikti vietos projektus skelbimas ir
paraiškų priėmimas (1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4. ir
1.1.5. veiklos sritis) 2010 m. rugpjūtis - spalis

Vietos projektų vertinimas ir sprendimo dėl
finansavimo priėmimas

Paramos sutarčių pasirašymas

Vietos projektų įgyvendinimas

2011 m. sausis

2011 m. vasaris – 2013 m. vasaris

IV ir V kvietimo teikti vietos projektus skelbimas
ir paraiškų priėmimas (2.1. ir 2.2. priemones)

Vietos projektų vertinimas ir sprendimo dėl
finansavimo priėmimas

2011 m. vasaris - balandis

2011 m. geguţė - birţelis

2009 m. rugsėjis - spalis

II etapas

2010 m. balandis - geguţė

III etapas

2010 m. lapkritis - gruodis

IV etapas

Paramos sutarčių pasirašymas

Vietos projektų įgyvendinimas

2011 m. liepa

2011 m. rugpjūtis – 2013 m. rugpjūtis

Vietos projektų valdymas 2009-2013m.
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Nr.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Parengiamieji strategijos įgyvendinimo darbai:
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo
laikas

Atsakinga institucija

Radviliškio
rajono
visuomenės Rajono kaimo gyventojai bus informuoti apie 2009 m. VVG
„Radviliškio
informavimas
finansavimą
pasitelkiant
vietinę
spaudą, vasarislyderis“,
seniūnijos,
apie gautą finansavimą pagal „LEADER+” patalpinant informaciją rajono savivaldybės kovas
kaimo bendruomenės
pobūdţio programą
internetiniame puslapyje, be to, juos informuos
seniūnai ir bendruomenės.
Avanso mokėjimo prašymas išlaidoms, Pateiktas avanso mokėjimo prašymas NMA
2009 m. VVG
„Radviliškio
susijusioms su strategijos įgyvendinimo
kovas
lyderis“
administravimu
Sąskaitos,
kuri
skirta
strategijos Atidaryta sąskaita banke
2009 m. VVG
„Radviliškio
įgyvendinimo paramos lėšoms, atidarymas
vasaris
lyderis“
Strategijos
įgyvendinimui
samdomų Įdarbinti darbuotojai
2009 m. I VVG
„Radviliškio
darbuotojų įdarbinimas
ktv.
lyderis“
Seminarai potencialiems vietos projektų Suorganizuoti 3 mokomieji seminarai galimiems 2009 m. VVG
„Radviliškio
rengėjams
pasirengiant
strategijos vietos projektų teikėjams siekiant, kad kuo balandislyderis“
įgyvendinimui
daugiau gyventojų pasiektų informacija apie geguţė
galimą paramą ir strategiją
Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Parengta dokumentacija teikti vietos projektų
2009 m.
VVG
„Radviliškio
dokumentacijos parengimas bei vietos paraiškas, juos vertinti ir ji suderinta su NMA
kovaslyderis“,
strategijos
projektų paraiškų registravimo, vertinimo,
geguţė
administratorius
vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo
VVG „Radviliškio lyderis“ visuotiniam
narių susirinkimui tvarkos parengimas,
suderinimas su NMA
Šis strategijos įgyvendinimo etapas pasirinktas dėl to, kad būtų tinkamai pasiruošta pagrindiniams strategijos darbams – vietos
projektų paraiškų surinkimui, jų vertinimui ir įgyvendinimo koordinavimui. Šio etapo laikotarpis yra nuo 2009 m. vasario iki 2009 m.
birţelio, t.y. nuo planuojamo paramos sutarties su NMA dėl strategijos įgyvendinimo pasirašymo iki pirmųjų kvietimų teikti vietos
projektų paraiškas paskelbimo. Šiame etape bus atlikti pagrindiniai reikalingi darbai, kurie išvardinti aukščiau.
Be to, prie strategijos parengiamųjų darbų yra priskiriama dokumentacijos parengimo darbai ir jos suderinimas su NMA.
Dokumentai bus rengiami pagal NMA pavyzdines formas 1 mėnesį prieš pirmąjį skelbimą teikti vietos projektų paraiškas.
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Nr.

Pirmosios priemonės veiklos sričių įgyvendinimas:
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

1.

Vietos projektų vertintojų skyrimas

Paskirti 3 vietos projektų vertintojai

2009 m. birţelis

2.

Paskelbti 1 kvietimas teikti vietos
projektus

2009 m. birţelis

3.

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas
pagal pirmosios priemonės „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ pirmąją, antrąją ir
ketvirtąją veiklos sritis
Vietos projektų paraiškų priėmimas

VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius

4.

Paraiškų vertinimas

2009 m. birţelis rugpjūtis
2009 m. rugsėjis spalis

VVG
„Radviliškio
lyderis“ paskirti asmenys
Vietos projektų
vertintojai

5.

Sprendimo priėmimas dėl lėšų vietos
projektams įgyvendinti skyrimo
Vietos projektų vykdymo sutarčių
sudarymas

Bus surinktos vietos projektų paraiškos
vertinimui
Bus atliktas vietos projektų paraiškų
administracinės atitikties, tinkamumo
skirti lėšas ir, jei reikalinga,
prioritetiškumo vertinimas
Priimtas sprendimas skirti paramą bent 4
vietos projektams
Pasirašytos 4 sutartys dėl paramos
skyrimo

2009 m. lapkritis

Vietos projektų įgyvendinimo
koordinavimas ir patikrų vietoje atlikimas
8. Mokėjimo prašymo pateikimas išlaidoms,
susijusioms su strategijos įgyvendinimo
administravimu
9. Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas
pagal pirmosios priemonės „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ pirmąją, antrąją,
trečiąją ir ketvirtąją veiklos sritis
10. Vietos projektų vertintojų skyrimas

Vietos projektų įgyvendinimo prieţiūra,
atliktos vietos projektų patikros vietoje
Pateiktas 1 mokėjimo prašymas NMA

2009 m. gruodis 2011 m. gruodis
2009 m. gruodis

Paskelbti 1 kvietimas teikti vietos
projektus

2010 m. sausis

VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“, NMA, vietos
projektų vykdytojai
VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius

Paskirti 3 vietos projektų vertintojai

2010 m. sausis

11. Vietos projektų paraiškų priėmimas

Bus surinktos vietos projektų paraiškos
vertinimui

2010 m. sausis kovas

6.

7.
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Nr.

Priemonė

12. Paraiškų vertinimas

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

Atsakinga institucija

2010 m. balandis
- geguţė

Vietos projektų
vertintojai

13. Sprendimo priėmimas dėl lėšų vietos
projektams įgyvendinti skyrimo
14. Vietos projektų vykdymo sutarčių
sudarymas

Bus atliktas vietos projektų paraiškų
administracinės atitikties, tinkamumo
skirti lėšas ir, jei reikalinga,
prioritetiškumo vertinimas
Priimtas sprendimas skirti paramą bent 3
vietos projektams
Pasirašytos 3 sutartys dėl paramos
skyrimo

2010 m. birţelis

15. Vietos projektų įgyvendinimo
koordinavimas ir patikrų vietoje atlikimas
16. Vietos projektų vertintojų skyrimas

Vietos projektų įgyvendinimo prieţiūra,
atliktos vietos projektų patikros vietoje
Paskirti 3 vietos projektų vertintojai

2010 m. liepa –
2012 m. liepa
2010 m. rugpjūtis

17. Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas
pagal pirmosios priemonės „Kaimo
atnaujinimas ir plėtra“ pirmąją, antrąją,
trečiąją, ketvirtąją ir penktąją veiklos sritis
18. Vietos projektų paraiškų priėmimas

Paskelbti 1 kvietimas teikti vietos
projektus

2010 m. rugpjūtis

VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“, NMA, vietos
projektų vykdytojai
VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius

Bus surinktos vietos projektų paraiškos
vertinimui
Bus atliktas vietos projektų paraiškų
administracinės atitikties, tinkamumo
skirti lėšas ir, jei reikalinga,
prioritetiškumo vertinimas
Pateiktas 1 mokėjimo prašymas NMA

2010 m. rugpjūtis
- spalis
2010 m. lapkritis
- gruodis

VVG
„Radviliškio
lyderis“ paskirti asmenys
Vietos projektų
vertintojai

2010 m. gruodis

Priimtas sprendimas skirti paramą bent 4
vietos projektams
Pasirašytos 4 sutartys dėl paramos
skyrimo

2011 m. sausis

Vietos projektų įgyvendinimo prieţiūra,
atliktos vietos projektų patikros vietoje

2011 m. vasaris 2013 m. vasaris

VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius
VVG
„Radviliškio
lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“, NMA, vietos
projektų vykdytojai
VVG
„Radviliškio
lyderis“
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19. Paraiškų vertinimas

20. Mokėjimo prašymo pateikimas išlaidoms,
susijusioms su strategijos įgyvendinimo
administravimu
21. Sprendimo priėmimas dėl lėšų vietos
projektams įgyvendinti skyrimo
22. Vietos projektų vykdymo sutarčių
sudarymas
23. Vietos projektų įgyvendinimo
koordinavimas ir patikrų vietoje atlikimas
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Pirmajai plėtros strategijos priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinti pasirinktas
laikotarpis tarp 2009 m. birţelio iki 2011 m. sausio (vietos projektai pagal šią priemonę bus įgyvendinami
iki 2013 m. vasario, uţtikrinant sąlygą, kad vietos projekto trukmė gali būti iki 24 mėn. nuo paramos
sutarties pasirašymo). Kadangi ši priemonė strategijoje yra svarbiausia (ji padės išspręsti daugiausiai
kaimo gyventojų problemų ir patenkinti jų poreikius), jai skiriama daugiausiai lėšų (75% nuo lėšų, skirtų
vietos projektams įgyvendinti), todėl šią priemonę strategijos vykdytojas pasirinko įgyvendinti
pirmiausiai ir jai skiriant daugiausiai laiko. Planuojama, kad įgyvendinant šią strategijos priemonę bus
paskelbti 3 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas. Kvietimai bus skelbiami kelioms priemonės veiklos
sritims kiekviename. Toks sugrupavimas palengvins strategijos vykdytojo darbą kontroliuojant projektų
įgyvendinimą ir uţtikrins efektyvų lėšų panaudojimą. Tolimesnis kvietimas teikti vietos projektų
paraiškas bus paskelbtas tik pasirašius paramos sutartis vietos projektams, patvirtintiems per ankstesnį
etapą. Taip bus siekiama per daug neapkrauti vietos projektų vertintojų, kad jie tinkamai ir teisingai
įvertintų visus projektus.
Pirmajam vietos projektų paraiškų teikimo kvietimui pasirinkta pirmoji priemonė. Pagal
gyventojų poreikių analizę ir konsultuojantis su jais yra planuojama, kad šios priemonės veiklos sritys bus
didţiausios apimties (įgyvendinta daugiausiai projektų ir skiriama daugiausiai lėšų). Reikia paţymėti, kad
pirmosios priemonės veiklos sritys pasirinktos įgyvendinti pirmiausiai, nes jų rezultatai yra labiausiai
pageidaujami strategijos tiesioginių ir netiesioginių naudos gavėjų.
Antrajam vietos projektų paraiškų teikimo kvietimui pasirinkta taip pirmoji priemonė, nes jos
yra panašios apimties ir pobūdţio. Šios priemonės veiklos sritys taip pat yra labai svarbios VVG
teritorijos gyventojams, todėl jas planuojama įgyvendinti kuo anksčiau, kad tikėtini rezultatai kuo
greičiau pasiektų naudos gavėjus.
Trečiajam vietos projektų paraiškų teikimo kvietimui pasirinktos pirmosios priemonės veiklos
sritis.
Planuojama šiame etape bus pateikti 2 mokėjimo prašymai strategijos įgyvendinimo
administravimo išlaidoms kompensuoti: 2009 metų pabaigoje ir 2010 m. pabaigoje.
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Nr.

Antrosios ir trečiosios priemonės veiklos sričių įgyvendinimas:
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

1. Vietos projektų vertintojų skyrimas
2. Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas
pagal antrąją ir trečiąją priemonę

Paskirti 3 vietos projektų vertintojai
Paskelbti 2 kvietimai teikti vietos projektus

2011 m. vasaris
2011 m. vasaris

3. Vietos projektų paraiškų priėmimas

Bus surinktos vietos projektų paraiškos
vertinimui
Bus atlikti vietos projektų paraiškų
administracinės atitikties, tinkamumo skirti
lėšas ir, jei reikalinga, prioritetiškumo
vertinimas
Priimtas sprendimas skirti paramą bent 3
vietos projektams
Pasirašytos 3 sutartys dėl paramos skyrimo

2011 m. vasarisbalandis
2011 m. geguţėbirţelis

Vietos projektų įgyvendinimo prieţiūra,
atliktos vietos projektų patikros vietoje
Pateiktas 1 mokėjimo prašymas NMA

2011 m. rugpjūtis 2013 m. rugpjūtis
2011 m. gruodis

Pateiktas 1 mokėjimo prašymas NMA

2012 m. gruodis

4. Paraiškų vertinimas

5. Sprendimo priėmimas dėl lėšų vietos
projektams įgyvendinti skyrimo
6. Vietos projektų vykdymo sutarčių
sudarymas
7. Vietos projektų įgyvendinimo
koordinavimas ir patikrų vietoje atlikimas
8. Mokėjimo prašymo pateikimas išlaidoms,
susijusioms su strategijos įgyvendinimo
administravimu
9. Mokėjimo prašymo pateikimas išlaidoms,
susijusioms su strategijos įgyvendinimo
administravimu

Atsakinga institucija
VVG „Radviliškio lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius
VVG „Radviliškio lyderis“
paskirti asmenys
Vietos projektų vertintojai

2011 m. liepa

VVG „Radviliškio lyderis“

2011 m. liepa

VVG
„Radviliškio
lyderis“, NMA, vietos
projektų vykdytojai
VVG „Radviliškio lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius

Antrajai „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir trečiajai „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ plėtros strategijos priemonėms
įgyvendinti pasirinktas laikotarpis tarp 2011 m. vasario iki 2011 m. liepos (vietos projektai pagal šias priemones bus įgyvendinami iki
2013 m. rugpjūčio uţtikrinant sąlygą, kad vietos projekto trukmė gali būti iki 24 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo). Kadangi šios
strategijos priemonės yra panašios, joms pasirinktas įgyvendinti tas pats laikotarpis.
Planuojama šiame etape pateikti 2 mokėjimo prašymus strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidoms kompensuoti: 2011
m. pabaigoje ir 2012 m. pabaigoje.
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Nr.

Strategijos baigiamieji darbai:
Priemonė

Pasiekimo indikatorius

Pasiekimo laikas

1. Ataskaitų rengimas ir teikimas NMA
(kiekvieną kalendorinį ketvirtį)
2. Rezultatų sklaida

Pateikta 20 ataskaitų NMA

3. Mokėjimo prašymo pateikimas
išlaidoms, susijusioms su strategijos
įgyvendinimo administravimu ir
galutinės ataskaitos pateikimas

Pateiktas 1 mokėjimo prašymas ir galutinė 2013 m. lapkritis
strategijos įgyvendinimo ataskaita NMA

2009-2013 m.

Internetiniame savivaldybės puslapyje 2009-2013 m. ir
pristatyti projektų ir strategijos rezultatai
vėliau

Atsakinga institucija
VVG „Radviliškio lyderis“
VVG
„Radviliškio
lyderis“, paramos gavėjai,
Radviliškio
rajono
savivaldybės administracija
VVG
„Radviliškio
lyderis“,
strategijos
administratorius

Strategijos baigiamieji darbai – tai galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės ataskaitos pateikimas 2013 m. lapkričio mėn.
pasibaigus vietos projektų įgyvendinimui. Reikia paţymėti, kad visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį ji bus viešinama, bus
bendradarbiaujama su kitomis VVG. Be to, kiekvieną kalendorinį ketvirtį bus teikiamos ataskaitos NMA apie strategijos įgyvendinimą.
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4.2. Strategijos įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas
Strategijai įgyvendinti reikalinga suma 9590,00 tūkst. Lt.
ES struktūrinių fondų prašoma suma 9590,00 tūkst. Lt.
Planuojama, kad strategijai skirtos paramos lėšos bus panaudojamos taip: 15,03%
strategijos įgyvendinimo administravimo išlaidoms, o 84,97% lėšų – vietos projektams įgyvendinti.

Tinkamų finansuoti išlaidų
Nr.
paskirstymas
Išlaidos vietos projektams
1. įgyvendinti:
-Kaimo atnaujinimas ir plėtra
-Parama verslo kūrimui ir
plėtrai
-Kaimo turizmo veiklos
skatinimas
2. Strategijos įgyvendinimo
administracinės išlaidos
Viso:

Dalis nuo
prašomos
paramos
sumos, %

Be PVM,
tūkst. Lt

PVM, tūkst. Lt

Su PVM,
tūkst. Lt

84,97%
65,16%

6847,96
5251,32

1301,11
997,75

8149,07
6249,07

4,17%

336,14

63,86

400,00

15,64%

1260,50

239,50

1500,00

15,03%
100%

1371,87
8219,83

69,06*
1370,17

1440,93
9590,00

Strategijos išlaidos

*PVM neskaičiuojamas darbo uţmokesčio išlaidoms, sąskaitos atidarymui, turto draudimui

Strategijos koofinansavimas vyks pagal LEADER+ pobūdţio priemonės nustatytas
procedūras – privatus sektorius finansuos 50% teikiamo projekto sumos, o pelno nesiekiantis – 10%
sumos. Privačios lėšos pelno projektuose bus piniginės lėšos, o viešuosiuose projektuose gali būti
įnašas natūra (savanoriškas darbas arba įnašas turtu) bei piniginės lėšos.
Reikalingos lėšos tarp strategijos priemonių bus paskirstytos atsiţvelgiant į jų svarbumą
VVG teritorijos gyventojams, jų mastą ir planuojamą sukurti naudą. Lėšos vietos projektams
įgyvendinti yra paskirstytos taip: 65,16% yra skirti strategijos priemonei „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“. Antrajai strategijos priemonei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ planuojama skirti 4,17%
lėšų, o trečiajai priemonei „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ bus skiriama 15,64% lėšų, nes šia
priemone planuojama įgyvendinti daugiau projektų nei per antrąją priemonę (nustatyti išanalizavus
apklausų duomenis ir bendraujant su VVG teritorijos gyventojais bei verslininkais).
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Ţemiau yra parodytas tinkamų finansuoti išlaidų išdėstymas laike, per 5 strategijos
įgyvendinimo metus:

Nr.
Išlaidų paskirstymas
1. Išlaidos vietos projektams
įgyvendinti:
-Kaimo atnaujinimas ir
plėtra
- Parama verslo kūrimui ir
plėtrai
-Kaimo turizmo veiklos
skatinimas
2. Strategijos įgyvendinimo
administracinės išlaidos
Viso:

2009

Tinkamos finansuoti išlaidos, tūkst. Lt
2010
2011
2012
2013

0,00

1.662,75 2.100,32 2.443,00 1.943,00

8149,07

0,00

1.662,75 2.100,32 1.043,00 1.443,00

6249,07

Viso:

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

500,00

1500,00

140,00
140,00

350,00
347,13
327,63
276,17 1440,93
2.012,75 2.447,45 2.770,63 2.219,17 9.590,00

Strategijos lėšų paskirstymas per 5 metus buvo atliktas atsiţvelgiant į strategijos
įgyvendinimo etapus ir planuojamus atlikti darbus (įgyvendinti vietos projektus, atlikti strategijos
administravimo darbus). Numatoma, kad maţiausiai strategijos administravimo išlaidų bus patirta
2009 m., tik pradėjus įgyvendinti strategiją (strategija gali būti pradėta įgyvendinti ne nuo pat 2009
metų pradţios, todėl reikės maţiau išlaidų administratoriaus, finansininko atlyginimams ir kt.). Be
to, šiais metais projektai bus pradėti įgyvendinti tik gruodţio mėnesį, todėl dar nebus patirta išlaidų
vietos projektų įgyvendinimui. Daugiausiai lėšų administravimo išlaidoms skiriama 2010-2011 m.,
t.y. baigiant strategijos įgyvendinimą, nes šiais metais planuojama atlikti daugiau darbų. 2013 m.
strategija gali būti uţbaigta rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais, todėl šiais metais numatoma skirti
maţiau lėšų nei praėjusiais metais. Be to, nei 2012 m., nei 2013 m. vietos projektai nebebus
vertinami, todėl nebebus patiriamos vietos projektų vertintojų samdymo išlaidos.
Planuojama, kad VVG „Radviliškio lyderis“ atliks šias strategijos įgyvendinimo
administracines išlaidas (jos buvo aptartos VVG visuotiniame narių susirinkime ir patvirtintos
protokolu):
Strategijos administravimo išlaidų
išskaidymas
Atlyginimas
strategijos
įgyvendinimą administruojančiam
asmeniui (DU+ mokesčiai)
Atlyginimas
vietos
projektų
vertintojams
Patalpų
išlaidos

nuoma,

komunalinės

Biuro įrangos, biuro baldų
įsigijimo arba nuomos išlaidos

Administravimo
išlaidos
Pastabos
15% 1.440.930 Lt
62%
892.370 Planuojama, kad bus samdomi
darbuotojai. Reikalavimai jiems
patvirtinti pareigybės nuostatuose
7%
95.900 Planuojama, kad bus samdoma bent
po 3 vietos projektų vertintojus 4
projektų vertinimo etapams
7%
95.900 Strategijos įgyvendinimo metu bus
reikalinga nuomotis patalpas bei
lėšos
komunalinių
paslaugų
išlaidoms padengti
5%
77.540 VVG „Radviliškio lyderis“ planuoja
įsigyti biuro įrangos (kopijavimo
aparatą ir kt.)
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Strategijos administravimo išlaidų
išskaidymas
Ryšių išlaidos

Administravimo
išlaidos
1%
19.180

Kelionių arba transporto nuomos
(VVG susitikimai su vietos
projektų įgyvendintojais, projektų
patikra ir prieţiūra) išlaidos
Kanceliarinių prekių išlaidos

6%

82.540 Išlaidos, skirtos vietos projektų
prieţiūrai, patikroms ir pan.

3%

38.360

Dalyvavimo VVG tinkle, kituose
tinkluose,
(nacionaliniuose
ir
Europos), konferencijose, parodose
ir pan. pobūdţio renginiuose
išlaidos
(kelionės,
dalyvio
mokesčio, sveikatos draudimo,
nakvynės išlaidos, komandiruotės
išlaidos)

4%

Ilgalaikio turto draudimo išlaidos

1%

59.500 VVG yra įstojusi į VVG tinklą,
todėl turi mokėti dalyvavimo tinkle
mokestį. Be to, įgyvendinant
strategiją planuojama dalyvauti
įvairiose konferencijose, parodose ir
kituose renginiuose, susijusiuose su
LEADER metodo ir strategijos
įgyvendinimu tiek Lietuvoje, tiek
uţsienyje
19.180 Yra planuojama apdrausti ilgalaikį
turtą, įsigytą uţ paramos lėšas

Atsiskaitomosios
sąskaitos
atidarymo ir aptarnavimo išlaidos
Viešinimo išlaidos (stendas, kita)

Viso

0,07%

4%

100%

Pastabos

960 Atsiskaitomoji
sąskaita
bus
atidaroma
paramos
strategijai
įgyvendinti lėšoms
59.500 Planuojama įrengti aiškinamąjį
stendą, suorganizuoti 3 seminarus
galimiems
vietos
projektų
teikėjams, atlikti kitus viešinimo
veiksmus
1.440.930
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4.3. Strategijos įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo sistema
Vietos plėtros strategijos vykdytojas yra VVG „Radviliškio lyderis“. Strategijos
įgyvendinimo prieţiūrą atliks VVG valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę –
visuotinis narių susirinkimas. Be to, strategijos įgyvendinimo metu bus samdomi strategijos
administracijos ir finansų vadovai, kurie bus atrinkti taip, kad būtų uţtikrinti pakankami
administraciniai, metodiniai ir finansų valdymo gebėjimai vykdyti strategiją ir administruoti
viešąsias lėšas.
Strategijos įgyvendinimo prieţiūros pagrindiniai veiksmai:
Planuojama, kad strategija bus įgyvendinama ir jos įgyvendinimo prieţiūra vykdoma vadovaujantis
LR įstatymais ir strategijos vykdytojo (VVG „Radviliškio lyderis“) įstatais, darbo reglamentu bei
kitais dokumentais ir juose nurodytais reikalavimais.
VVG „Radviliškio lyderis“ prekių, paslaugų ar darbų, reikalingų strategijai įgyvendinti pirkimus
vykdys vadovaudamasis LR viešųjų pirkimų įstatymu.
Be to, strategijos įgyvendinimo metu VVG „Radviliškio lyderis“ teiks NMA įgyvendinimo
ataskaitas:
 Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu – per 20 kalendorinių dienų pasibaigus
kiekvienam metų kalendoriniam ketvirčiui;
 Kartu su galutiniu mokėjimo prašymu – galutinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą.
Visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį strategija bus viešinama (viešinimo veiksmai aprašyti
skyriuje 8).
Strategijos įgyvendinimo metu bus teikiami mokėjimo prašymai su strategijos įgyvendinimo
administravimu susijusioms išlaidoms kompensuoti. Teikiant mokėjimo prašymus bus
deklaruojamos visos atliktos administravimo išlaidos.
Prieš kvietimo teikti vietos projektų paraiškas paskelbimą bus paruoštos vietos projektų paraiškų
teikimo sąlygos ir taisyklės, kurios turės būti suderintos su NMA.
Vietos projektų vertinimą atliks kompetentingi VVG „Radviliškio lyderis“ paskirti asmenys,
siekiant projektus įvertinti tinkamai, efektyviai ir nešališkai.
VVG „Radviliškio lyderis“ iki pirmųjų vietos projektų vertinimo pradţios privalės parengti vietos
projektų paraiškų registravimo, vertinimo, vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo strategijos
valdymo organui tvarką ir suderinti ją su NMA.
Galimiems vietos projektų teikėjams prieš pirmuosius kvietimus teikti vietos projektų paraiškas bus
organizuojami mokomieji seminarai projektų rengimo tema. Taip pat VVG „Radviliškio lyderis“
teiks konsultacijas paramos gavimo klausimais.
Sprendimą dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo priims VVG „Radviliškio lyderis“
aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas. Šis sprendimas įsigalios jį patvirtinus
NMA.
VVG „Radviliškio lyderis“ atliks nuolatinę vietos projektų įgyvendinimo prieţiūrą, patikras.
Įgyvendinus visus suplanuotus strategijos įgyvendinimo prieţiūros veiksmus galima
tikėtis sėkmingo strategijos įgyvendinimo ir efektyvaus lėšų panaudojimo.
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5. Strategijos naujoviškumo, daugiasektoriškumo aprašymas
5.1. Strategijos veiklų novatoriškumas
Kaimo plėtros strategijoje numatytos priemonės ir veiklos sritys bus panaudojamos
efektyvioms kaimo plėtros galimybėms uţtikrinti. Strategija yra skirta esamoms kaimo problemoms
spręsti bei tikslinių grupių poreikiams įgyvendinti, taikant naujausius ir paţangiausius metodus bei
priemones (pritaikius inovacijų koncepcijas kaimo vietovėje).
Rengiant strategiją buvo atlikta apklausa, kurios metu buvo identifikuotos VVG
teritorijoje gyvenančių ţmonių problemos, šių problemų prieţastys bei galimos jų pasekmės ţmonių
gyvensenai. VVG numato aibę efektyvių priemonių bei veiklų, kurių pagalba bus bandomos spręsti
šios problemos (tai parodo, kad egzistuojančias problemas galima spręsti pačiais įvairiausiais ir
didţiausią ekonominį, socialinį, ekologinį efektą leidţiančiais pasiekti būdais).
Numatytų priemonių bei veiklos sričių inovatyvumas lyginant su tradicinėmis kaimo
plėtros koncepcijomis, šiuo metu egzistuojančiomis Lietuvoje bei VVG teritorijoje:
 Plėtros programų rengimas ir įgyvendinimas (naujų ir efektyvių mokslinių priemonių
naudojimas, siekiant nustatyti projekto dalyvių idėjas bei poreikius (SSGG analizė;
alternatyvų kūrimui – naudoti euristiniai metodai: „smegenų ataka“, „analogijų paieška“ ir
kt.), naujausių projektų valdymo teorijų įgyvendinimas administruojant projektą, naujų
metodų atliekant socialines apklausas įdiegimas, laikinų institucijų ir struktūrų (laikotarpiui
nuo „prieš investicinė fazė“ iki „projekto rezultatų pasiekimas“) kūrimas ir kt.);
 Esamų išteklių panaudojimas (architektūrinio paveldo renovacija bei pritaikymas aukštos
pridėtinės vertės paslaugų sektoriaus reikmėms; senos ir/arba neišvystytos infrastruktūros
panaudojimas naujiems ir patraukliems verslams vystyti; nematerialių vertybių naudojimas
vystant veiklą (stiprus bendruomenės vardas, prestiţas, ryšiai su visuomene ir kt.);
 Ekonominių ir socialinių veiklų plėtra (regiono verslo subjektų pritraukimas, dalyvaujant
VVG plėtroje, didelis dėmesys kooperacijai, siekiant didesnio „masto efekto“ (projektų
teikimas su partneriu/partneriais), naujų ir novatoriškų ekonominių veiklų plėtra kaimo
vietovėje (naujų ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu), aukštesnės pridėtinės vertės verslų plėtra
ir rėmimas, naujausių marketingo koncepcijų taikymas, ekologinių bei tausojančių aplinką
verslų plėtra, naujų profesijų kaime kūrimas (susiejant tradicinius lietuvių amatus su
naujomis technologijų galimybėmis), tikslinių projekto grupių (moterų, jaunimo) uţimtumo
alternatyviuose ir „netradiciniuose“ versluose skatinimas, naujausių darbo organizavimo bei
vykdymo formų įdiegimas, bendrųjų mokymų (įgytas ţinias ţmonės galės pritaikyti
įvairiose gyvenimo sferose) plėtra ir kt.);
 Naujausių technologijų bei metodų įdiegimas veikloje (naujų ir tausojančių aplinką
technologijų įdiegimas veikloje, technologijų, leidţiančių gerinti produkcijos kokybę,
įdiegimas, inovacijų mokslo ţinių įdiegimas, bendradarbiavimo įdiegiant naujas
technologijas skatinimas ir kt.
Šios planuojamos įgyvendinti priemonės bei veiklos sritys (prieš investicinėje fazėje,
investicinėje fazėje ar po investicinėje fazėje) leis VVG teritorijoje gyvenantiems ţmonėms
pagerinti jų gyvenimo kokybę, diversifikuoti vykdomas ekonomines veiklas, sumaţinti socialinius
netolygumus kaimo vietovėje. Šių novatoriškų veiklų įgyvendinimas leis pasiekti sinergijos efektą,
kuomet kompleksiškai vykdomos veiklos leis sukurti didesnį ekonominį – socialinį efektą nei
vykdomos atskirai ar maţesnėmis apimtimis.
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5.2. Pasiektų projekto rezultatų novatoriškumas
Įgyvendinant strategiją bus plėtojami du pagrindiniai tikslai (pagal 2 strategijos
prioritetus). Jie parengtoje strategijoje yra detalizuojami ir susideda iš strategijos priemonių, veiklos
sričių ir vietos projektų. VVG planuoja pasiekti numatytus plėtros tikslus tik įgyvendindama
novatoriškas ir efektyvias priemones kaimo gyventojų gyvenimo kokybei gerinti.
Planuojamų rezultatų novatoriškumo matrica VVG, regiono, Lietuvos ir visos Europos
Sąjungos mastu:
Planuojamų rezultatų novatoriškumas
Strategijos veiklos sritys
VVG
Regiono
Lietuvos
ES mastu
mastu
mastu
mastu
Viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba)
Pilnai
Pilnai Vidutiniškai Vidutiniškai
sukūrimas
nauja
nauja
nauja
nauja
Kaimo vietovei svarbių statinių statyba,
Pilnai
Pilnai Vidutiniškai Vidutiniškai
rekonstravimas, remontas
nauja
nauja
nauja
nauja
Nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei
Pilnai
Pilnai Vidutiniškai Vidutiniškai
vietovių pritaikymas ir tvarkyba, religinių objektų
nauja
nauja
nauja
nauja
paprastasis remontas
Rekreacinės
teritorijos
infrastruktūros
Pilnai
Pilnai Vidutiniškai Vidutiniškai
atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams
nauja
nauja
nauja
nauja
Tradicinių amatų puoselėjimas
Pilnai
Pilnai Vidutiniškai Vidutiniškai
nauja
nauja
nauja
nauja
Amatų centrų kūrimas
Verslo kūrimas kaimo vietovėse
Paslaugų kaimo gyventojams teikimo plėtra
Kaimo turizmo skatinimas
Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra

Pilnai
nauja
Pilnai
nauja
Pilnai
nauja
Pilnai
nauja
Pilnai
nauja

Pilnai
nauja
Pilnai
nauja
Pilnai
nauja
Pilnai
nauja
Pilnai
nauja

Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja

Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja
Vidutiniškai
nauja

Iš aukščiau pateiktos matricos matyti, kad planuojami pasiekti rezultatai yra pakankamai
novatoriški, o tai leis kaimo gyventojams išlikti konkurencingiems rinkoje bei efektyviau ir
maţesniais ištekliais pagerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje.
Dalis planuojamų įgyvendinti strategijos veiklų bus visiškai naujos VVG teritorijos bei
regiono mastu. Šioms veikloms įgyvendinti yra būtina efektyviai ir pilnai išnaudoti visus turimus
bendruomenių ţmogiškuosius, esamus fizinius (gamtinius) bei finansinius išteklius. Taip bus
galima pasiekti geresnių strategijos įgyvendinimo rezultatų, projektai bus įgyvendinami pilna
apimtimi ir sėkmingai, bus efektyviai išnaudojamas vietos potencialas.
Ištekliai
Ţmogiškieji
Gamtiniai
Pakankami, patirtis
Pakankami ir efektyviai
Radviliškio seniūnija įgyvendinant analogiškas
naudojami
veiklas
Pakankami, patirtis
Pakankami, būtini
Šeduvos miesto
įgyvendinant analogiškas
papildomi įdėjimai
seniūnija
veiklas
infrastruktūros plėtrai
Seniūnija
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Ištekliai
Ţmogiškieji
Gamtiniai
Pakankami, patirtis
Pakankami, būtini
Šeduvos seniūnija
įgyvendinant analogiškas
papildomi įdėjimai
veiklas
infrastruktūros plėtrai
Pakankami, būtini
Pakankami, trūksta
Aukštelkų seniūnija
papildomi įdėjimai
patirties
infrastruktūros plėtrai
Pakankami, patirtis
Pakankami, būtini
Baisogalos seniūnija įgyvendinant analogiškas
papildomi įdėjimai
veiklas
infrastruktūros plėtrai
Pakankami, būtini
Pakankami, trūksta
Grinkiškio seniūnija
papildomi įdėjimai
patirties
infrastruktūros plėtrai
Trūksta gamtinių, tačiau
Pakankami, trūksta
Pakalniškių seniūnija
yra nemaţai kultūrinių
patirties
išteklių
Pakankami, būtini
Pakankami, trūksta
Sidabravo seniūnija
papildomi įdėjimai
patirties
infrastruktūros plėtrai
Pakankami,didelė patirtis
Pakankami ir efektyviai
Skėmių seniūnija
įgyvendinant analogiškas
naudojami
veiklas
Pakankami, patirtis
Pakankami ir efektyviai
Šaukoto seniūnija
įgyvendinant analogiškas
naudojami
veiklas
Pakankami, patirtis
Pakankami, būtini
Šiaulėnų seniūnija
įgyvendinant analogiškas
papildomi įdėjimai
veiklas
infrastruktūros plėtrai
Pakankami, būtini
Pakankami, trūksta
Tyrulių seniūnija
papildomi įdėjimai
patirties
infrastruktūros plėtrai
Seniūnija

Finansiniai
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas
Viešojo finansavimo
trūkumas

5.3. Naujoviškumo ryšys su vietos tradicijomis ir esama praktika
VVG teritorijai priklausančių seniūnijų gyventojai aktyviai propaguoja tradicinius
amatus, plėtoja kraštui būdingas tradicijas. Pavyzdţiui Šeduvos miesto seniūnijoje yra įsteigti 3
muziejai, įrengta senovinė vilnų karšykla, vėjo malūnas, sukurtos galimybės vaţinėtis karietomis
(jodinėjimas ţirgais ir poniais). Aukštelkų seniūnijoje veikia etnografinės sodybos, kuriose išlikę
autentiško regiono kaimo fragmentai. Pakalniškių seniūnijoje išlikę etnografiniai Ţybartų ir
Ţardelių kaimai. Skėmių seniūnijoje sudarytos visos sąlygos plėtoti senovinius ir tik šiam regionui
būdingus amatus, nes šioje seniūnijoje yra ţymių ir talentingų amatininkų. Šioje seniūnijoje
naudojantis novatoriškas idėjas bei uţtikrinus pakankamą finansavimą būtų galimą įsteigti amatų
mokyklą.
Tačiau šie tradiciniai amatai bei teikiamos paslaugos nėra šiuo metu išplėtoti, nes trūksta
gamybinių išteklių, nėra pakankamo finansavimo, nėra efektyvios patirties perdavimo procedūros,
tradiciniai amatai nėra skatinami vietos savivaldos institucijų. Šias problemas būtų galima dalinai
spręsti panaudojant strategijos paramos lėšas. Įdiegtų naujų ir novatoriškų technologijų, įsigytų
būtinų išteklių, modernizuotos infrastruktūros dėka tradiciniai amatai būtų plėtojami efektyviau ir
tenkintų kaimo gyventojų ekonominius – socialinius poreikius.
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77

Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“

6. Strategijos atitikties EB horizontaliosioms sritims aprašymas
Planuojama įgyvendinti Radviliškio rajono kaimo plėtros strategija yra parengta
įvertinant horizontaliąsias EB sritis – darnaus vystymosi, lygių galimybių, regioninės plėtros,
informacinės visuomenės:
 Darnaus vystymosi sritis, įgyvendinant strategiją, apims ekonomikos, socialinės plėtros ir
aplinkos apsaugos tikslų derinimą, akcentuojant daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir
numatomus padarinius. Darnus vystymasis regione lems ţiniomis grindţiamą ekonomiką,
socialinę sanglaudą, aplinkos apsaugą, taupų išteklių naudojimą. Šiais veiksniais bus
siekiama sudaryti sąlygas kaimo ţmogaus gyvenimo kokybei gerinti ir visuomenės paţangai
spartinti. Strategijoje numatomas alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas – šiuo
prioritetu siekiamas darnus ekonomikos vystymasis, maţinama kaimiškų vietovių socialinė
atskirtis, skatinamas subalansuotas vietos išteklių naudojimas. Be to, numatomas prioritetas
– fizinės ir socialinės kaimo infrastruktūros gerinimas – kuriuo siekiama socialinės plėtros,
gyvenimo kaimo vietovėse gerinimo, sutvarkant rekreacines zonas, pritaikant pastatus ir
patalpas visuomenės poreikiams, siekiant išsaugoti ir atnaujinti istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus, kraštovaizdţio komponentus,
siekiama aplinkos apsaugos gerinimo ir kt.
 Lygių galimybių sritis. Radviliškio regione, kaip ir visoje Lietuvoje pasiekta paţanga,
įtvirtinant moterų ir vyrų lygias galimybes, tačiau daugelis rodiklių (nedarbo, skurdo lygis,
gaunamas atlygis uţ darbą) rodo, kad vyrų ir moterų padėtis vis dar skiriasi. Planuojamoje
strategijoje numatyta, kad bus laikomasi lygių galimybių principo. Bus siekiama uţtikrinti
lygias galimybes visiems ţmonėms, visų pirma socialiai atskirtoms grupėms, pasinaudoti
naujomis plėtros teikiamomis galimybėmis: galimybe naudotis fizine infrastruktūra,
dalyvauti švietimo ir mokymo veikloje, tobulinti įgūdţius ir įgyti naujų, gauti kitą tiesioginę
ar netiesioginę pagalbą siekiant išlikti aktyviais ekonominio ir socialinio gyvenimo
dalyviais ar jais tapti. Lyčių lygybės įsigalėjimas bus naudojamas kaip priemonė įgyvendinti
moterų ir vyrų bei kitų tradiciškai diskriminuojamų socialinių grupių lygias galimybes
visose remiamose srityse.
 Informacinės visuomenės sritis – siekiant ţinių visuomenės, labai svarbus aspektas yra
spartus ir pigus ţinių sklidimas, kuriam sąlygas geriausiai sudaro efektyvus informacinių ir
ryšių technologijų naudojimas. Įgyvendinant planuojamą strategiją ir vėliau VVG skatins
kaimo bendruomenes bendradarbiauti ne tik tarpusavyje, bet ir su kitomis Lietuvos ir
uţsienio bendruomenėmis siekiant pasidalinti patirtimi, sukauptomis ţiniomis, kitais VVG
reikšmingais informaciniais aspektais.
 Regioninės plėtros sritis – dėl santykinai didelių ir augančių išsivystymo netolygumų
regionuose Lietuvai būdingas ilgalaikis regionų netolygumo maţinimo poreikis. Strategijoje
numatyta skatinti naujas ekonomines veiklas kaimiškose vietovėse, siekiant atsisakyti
tradicinės ţemdirbystės ir smulkių ūkių, skatinamas socialinės atskirties maţinimas tarp
regionų, skatinama spręsti aplinkosaugines regiono problemas. Atrenkant vietos projektus,
pirmenybė bus teikiama naujoms idėjoms, darysiančioms platesnį ekonominį, socialinį
poveikį vietos gyventojams.
Planuojamos strategijos įgyvendinimas turės teigiamą poveikį ir regionų išsivystymo bei
kaimo bendruomenių skirtumų maţinimui, nes bus siekiama suvienodinti asociacijos teritorijoje
veikiančius bendruomenės namus, efektyvinti jų darbą, spręsti visų gyventojų problemas, per
bendradarbiavimą perteikti įgytą naudingą patirtį kitoms VVG. Be to, įgyvendinant planuojamą
strategiją būtų paskatintos investicijos, papildomas strategijos poveikis – sukurtos naujos darbo
vietos, todėl maţinamas nedarbo lygis. Skatinant uţimtumą būtų maţinama gyventojų, o ypač
jaunimo, migracija iš asociacijos teritorijos.
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7. Strategijos suderinamumo ir papildomumo KPP, kitiems
nacionaliniams ir EB dokumentams aprašymas
7.1. Strategijos suderinamumas ir papildomumas KPP
Radviliškio rajono kaimo plėtros strategija yra siekiama KPP krypties „Gyvenimo
kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ tikslų, strategija atitinka šios krypties
priemonių uţdavinius, priemonių aprašymuose nurodytus reikalavimus, nepaţeidţia kitų KPP
krypčių tikslų (plačiau ankstesniuose skyriuose), o viena iš priemonių, numatytų plėtros strategijoje
yra KPP III krypties priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“.
Strategijos priemonių suderinamumas su KPP priemonėmis:
Strategijos
KPP priemonė
priemonė
Kaimo
KPP IV krypties priemonė
atnaujinimas
ir „Vietos
plėtros
strategijų
plėtra
įgyvendinimas“
VVG
įpareigoja
vietos
plėtros
strategijose numatyti priemonę
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
KPP III krypties priemonėse
„Parama verslo kūrimui ir
plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne
ţemės ūkio veiklos“ numatyta
parama amatų plėtrai
KPP II krypties priemonė
„Ţemės ūkio ir miškininkystės
plėtra
ir
pritaikymo
infrastruktūra“
KPP III krypties priemonė
„Kaimo
turizmo
veiklos
skatinimas“
Parama
verslo KPP III krypties priemonė
kūrimui ir plėtrai „Kaimo
turizmo
veiklos
skatinimas“

Suderinamumas
Radviliškio rajono kaimo plėtros strategijoje
yra numatyta priemonė „Kaimo atnaujinimas
ir plėtra“

Per Radviliškio rajono kaimo plėtros
strategijos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“ bus remiami viešieji amatų plėtros
projektai
Radviliškio rajono kaimo plėtros strategijos
priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
prisidės prie veiklos srities „Ţemės ūkio
vandentvarka“ įgyvendinimo
Padidėjęs kaimo vietovių patrauklumas
įgyvendinant „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
priemonę
taps
nematerialiomis
investicijomis turizmo sektoriuje
Pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir
plėtrai“ parama teikiama įvairioms ne ţemės
ūkio veiklos sritims, tačiau nedubliuojant
pagal kitas priemones remiamų veiklos
sričių
Abi priemonės prisideda prie socialinės ir
ekonominės kaimo ir miesto vietovių
sanglaudos

„Išmokos
ūkininkaujantiems
vietovėse su kliūtimis, išskyrus
kalnuotas vietoves (maţiau
palankios
ūkininkauti
vietovės)“
KPP I krypties priemonė Pagal priemonę „Parama verslo kūrimui ir
„Ţemės
ūkio
valdų plėtrai“ parama teikiama pagrindinėms
modernizavimas“
kaimo
gyventojams
reikalingoms
paslaugoms, nesusijusioms su ţemės ūkiu ir
produktų, nepatenkančių į Sutarties I priedą
gamybai, o pagal priemonę „Ţemės ūkio
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Strategijos
priemonė

KPP priemonė

Suderinamumas

Kaimo
turizmo KPP I krypties priemonė
veiklos skatinimas „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“
KPP III krypties priemonės
„Perėjimas prie ne ţemės ūkio
veiklos“ ir „Parama verslo
kūrimui ir plėtrai“
„Pusiau
rėmimas“

natūrinių

ūkių

valdų modernizavimas“ parama skiriama
paslaugoms ţemės ūkiui ir produktų,
patenkančių į Sutarties I priedą, gamybai
Strategijos priemonė „Kaimo turizmo
veiklos skatinimas“ ypač skatina kaimo
turizmu uţsiimti ūkininkus iki 40 m.
amţiaus.
Kaimo turizmas ir stovyklaviečių kaime
kūrimas
remiamas
pagal
strategijos
priemonę
„Kaimo
turizmo
veiklos
skatinimas“, o kitos ne ţemės ūkio veiklos
remiamos per kitas priemones
Ūkių stambinimas ir struktūros gerinimas
padės ūkininkams pereiti prie komercinio
ūkio taip sukaupiant pradinę investiciją
stambesniam projektui, padedančiam pereiti
nuo tradicinio ūkininkavimo prie kaimo
turizmo veiklos, didinančios ūkininkų
pajamas
Kaimo turizmas ypač skatina ne ţemės ūkio
veiklą maţiau palankiose ūkininkauti
vietovėse

„Išmokos
ūkininkaujantiems
vietovėse su kliūtimis, išskyrus
kalnuotas vietoves (maţiau
palankios
ūkininkauti
vietovės)“
„Ne
pelno
siekiančios Stovyklaviečių kūrimas miškuose yra
investicijos miškuose“
neremiamas pagal priemonės „Kaimo
turizmo veiklos skatinimas“ veiklos sritį
„Stovyklaviečių įkūrimas ir plėtra“

Taigi, strategijos priemonės ir KPP 2007-2013 m. priemonės turi aiškią takoskyrą (per
vieną priemonę remiamos veiklos nėra remiamos per kitas priemones) arba yra suderinamos ir
siejasi su kitomis priemonėmis.

7.2. Strategijos suderinamumas su programomis, finansuojamomis iš
kitų finansavimo šaltinių ir papildomumas jiems
Radviliškio rajono kaimo plėtros strategija yra parengta nepaţeidţiant nustatytų
takoskyrų ir yra suderinta su programomis, finansuojamomis iš EB struktūrinių fondų: Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos sanglaudos fondo, Europos
ţuvininkystės fondo ir kitų.
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Strategijos
ES struktūriniai fondai
Suderinamumas
priemonė
ir kitos programos
Kaimo
Europos
regioninės Per priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
atnaujinimas
ir plėtros fondas
paramos suma projektui yra iki 200.000 EUR, o
plėtra
paramos gavėjai yra kaimo bendruomenės, VVG,
nevyriausybinės organizacijos ir kiti kaimo
vietovėje įsteigti ir joje veikiantys juridiniai
asmenys, savivaldybės ir jų institucijos (kai
galutinis paramos gavėjas savivaldybė, ji privalo
įrodyti, kad projektas nėra finansuojamas iš ERPF,
pateikdama Regioninės plėtros tarybos išduotą
sertifikatą). Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų įrengimas kaimo vietovėse
remiamas ten, kur gyvena iki 500 gyventojų
Per ERPF remiama:
- Urbanistinės aplinkos infrastruktūros gerinimas
(įskaitant pramonės ir kitų paţeistų vietovių
regeneravimą);
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės ar jų
institucijos.
- Bendruomeninės urbanistinės infrastruktūros
gerinimas (viešosios svarbios verslui laisvalaikio,
sporto,
kultūrinės,
urbanistinės,
transporto
infrastruktūros renovacija ir plėtra). Sudėtingi
plėtros projektai per 200 tūkst. EUR.
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės ir jų
institucijos.
- Viešosios infrastruktūros ir paslaugų, susijusių su
verslo sąlygų gerinimu uţimtumo didinimu, plėtra,
esančių viešųjų pastatų: (mokyklų, kultūros centrų ir
t. t.) modernizavimas ir pritaikymas kaimo
vietovėse, suteikiant patalpas verslo pradţiai,
steigiant vietinės reikšmės inkubatorius, teikiant
konsultacijas, reikalingas verslui pradėti ar
ţmonėms įsitraukti į darbo rinką).
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės ir jų
institucijos.
- Parama mokslo, mokymo, bendruomeninių,
socialinių pastatų renovacijai kaimo vietovėse.
Parama bus skiriama vietovėse, kuriose gyvena nuo
1 tūkst. iki 3 tūkst. gyventojų. Sudėtingi plėtros
projektai per 200 tūkst. EUR. Sprendimus skirti
paramą priims Regioninės plėtros tarybos.
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės ir jų
institucijos.
- Universalių daugiafunkcinių centrų skatinimas
kaimo vietovėse, turinčiose maţiau kaip 1 tūkst.
gyventojų. Centrai teiks mokslo ir mokymo
paslaugas.
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės.
- Institucijų, teikiančių socialines paslaugas,
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Strategijos
priemonė

ES struktūriniai fondai
ir kitos programos

Suderinamumas
modernizavimas ir įkūrimas vietovėse, turinčiose
daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų.
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės.
- Nacionalinės sveikatos prieţiūros, mokslo
sistemos institucijų, priklausančių valstybei ar
savivaldybėms, institucijų, teikiančių socialines
paslaugas, valstybės ar savivaldybių kultūros centrų
renovacija ir apšildymas, siekiant padidinti
energijos panaudojimo efektyvumą.
Galutiniai paramos gavėjai: savivaldybės ir jų
institucijos.

Sanglaudos fondas

Europos
fondas

ţuvininkystės

Parama
verslo Europos
regioninės
kūrimui ir plėtrai plėtros fondas

Europos
fondas

ţuvininkystės

Kaimo
turizmo Europos
regioninės
veiklos skatinimas plėtros fondas

Europos
fondas

ţuvininkystės

Per Sanglaudos fondą bus remiama nuotekų tinklo
įrengimas ir tvarkymas bei geriamojo vandens
tiekimo tinklo įrengimas ir tvarkymas. Galutiniai
paramos gavėjai: savivaldybės ir vandens įmonės.
Kai toje pačioje teritorijoje įsteigiamos VVG ir
ţuvininkystės regiono vietos veiklos grupė ŢVG, ir
VVG, ir ŢVG vietos plėtros strategijų lygmeniu turi
nustatyti takoskyrą tarp savo remiamų veiklos
sričių.
ERPF parama teikiama maţoms ir vidutinėms
įmonėms finansinės inţinerijos priemonėmis
(mikrokreditai, garantijos, rizikos kapitalo fondai).
ERPF parama skirta verslo aplinkai gerinti, verslo
informacijos sklaidos verslui, verslo aplinkos
infrastruktūrai (ne kaimo vietovėse).
EŢF parama teikiama investicijoms statybai,
įrangai, skirtai akvakultūros gamybai, plėtrai ir
modernizavimui, kai pareiškėjai uţsiima ar siekia
uţsiimti komercine akvakultūra
ERPF parama turizmui teikiama privatiems ir
viešiesiems juridiniams asmenims.
ERPF
parama
galima
viešosios
turizmo
infrastruktūros plėtrai, pasitelkiant gamtos ir
kultūros paveldą, infrastruktūrai aktyviam turizmui
įrengti ir modernizuoti, turizmo informacinių
paslaugų plėtrai, rinkodaros priemonėms gerinti,
turizmo paslaugų bei produktų įvairovės plėtrai,
paslaugų kokybei gerinti, lankytinų centrų bei
parodų ir aplinkos švietimo sistemoms įkurti ir t.t.
nacionaliniuose, regioniniuose parkuose, gamtos
paveldo objektų prieţiūra ir pritaikymas lankymui.
EŢF parama teikiama turizmui skatinti, turizmo
infrastruktūrai gerinti ţuvininkystės regionuose,
kultūros paveldo apsaugai ir kitoms veikloms,
numatytoms ţuvininkystės VVG patvirtintose
strategijose.
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7.3. Esamų strategijų ir planų apžvalga
VVG „Radviliškio lyderis“ rengiama kaimo plėtros strategija neprieštarauja jau
parengtam Radviliškio rajono Strateginiam planui 2004-2010 m. (ir kitiems dokumentams), o
įsilieja į jį ir detalizuoja, ţemesniame lygyje siekia įgyvendinti Strateginiame plane numatytas
priemones.
Charakteristika
Vizija

Misija

Pagrindiniai
tikslai
(strategijos
prioritetai)

Uţdaviniai

Radviliškio rajono Strateginis
planas
 rajono ūkis dinamiškas ir
konkurencingas, palaikantis
aukštą gyventojų uţimtumo
lygį tiek mieste, tiek kaime;
 rajono bendruomenė laisva
ir atsakinga, išsilavinusi,
demokratiška ir saugi;
 rajono
aplinka
darniai
besiplėtojanti,
švari,
patraukli ir tausojama.
 sutelkti
ir
organizuoti
bendruomenės
pastangas
vizijos įgyvendinimui;
 inicijuoti
Savivaldybei
būtinus projektus, pagal
galimybes prisidėti prie jų
finansavimo;
 prisidėti prie Savivaldybės
plėtrai būtinų finansavimo
šaltinių
paieškos,
pritraukiant privačias lėšas
ir uţsienio fondų paramą;
 efektyviai naudoti esamas
Savivaldybės
biudţeto
lėšas;
 profesionaliai
vykdyti
Savivaldybei
priskirtas
funkcijas.
 sudaryti sąlygas rajono
ūkiui
tapti
dinamiškesniam
ir
konkurencingesniam;
 išugdyti išsilavinusią ir
demokratišką
bendruomenę, gebančią
būti laisva ir tuo pat metu
atsakinga;
 išsaugoti
Radviliškio
rajono
aplinką
ateinančioms kartoms, ją
tausoti
 didinti
gyventojų

Kaimo plėtros strategija
kultūringa, vieninga, ekonomiškai
stipri ir uţtikrinanti įvairių
gyventojų
grupių
poreikius
Radviliškio rajono vietovė, kurioje
ţmonės nori gyventi ir dirbti

Atitikimas

Atitinka

organizuojant
vietos
projektų
įgyvendinimą
kurti
vieningą,
kultūringą
bei
ekonomiškai
patrauklią aplinką ir taip uţtikrinti
aukštą gyvenimo kokybę kaime

Dalinai
atitinka







Padidinti kaimų gyvenamosios
aplinkos
patrauklumą
ir
išsaugoti
bei
atnaujinti
kultūrinį paveldą;
Sudaryti palankias sąlygas
visoms
kaimo
gyventojų
grupėms turėti galimybę dirbti,
sukuriant geresnes sąlygas
kaimo
vietovėse
plėtoti
alternatyvias ūkinės veiklos
sritis
uţtikrinti,
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Charakteristika
(strategijos
priemonės)

Radviliškio rajono Strateginis
planas
perkamąją galią;
 plėtoti
informacines
paslaugas;
 atskleisti
ir išryškinti
Radviliškio
rajono
kultūrinį
ir
gamtinį
savitumą;
 uţtikrinti
regiono
gyventojams
aukštą
sveikatos
prieţiūros,
švietimo ir socialinių
paslaugų kokybę bei
prieinamumą;
 sudaryti sąlygas rajono
teritoriniam planavimui;
 suformuoti rezidencinius
poreikius
tenkinantį
urbanistinį architektūrinį
profilį;
 plėtoti ir modernizuoti
Radviliškio rajono kelių
infrastruktūrą,
uţtikrinant
regiono
integraciją į vieningą ES
sistemą;
 uţtikrinti
energijos
tiekimo
prieinamumą,
stabilumą bei ugdyti
efektyvaus
naudojimo
sampratą;
 suformuoti
rajono
gyventojams sveiką ir
švarią aplinką;
 padidinti
Radviliškio
rajono
valdymo
efektyvumą.

Kaimo plėtros strategija












Atitikimas

VVG priklausančioje kaimo
bendruomenėje
efektyviai
veiktų bendruomenės namai
skirti visuomenės poreikiams;
uţtikrinti gyvenviečių aplinkos
graţinimą;
sukurti ir atnaujinti viešąją
infrastruktūrą kaime;
sutvarkyti
rekreacines
teritorijas kaimo vietovėse;
išsaugoti ir atnaujinti kultūros
objektus;
amatų veiklos skatinimas
siekiant
išsaugoti
vietos
tradicijas;
skatinti kaimo gyventojus, o
ypač
moteris,
pradėti
alternatyvią ţemės ūkiui, namų
ruošai, veiklą;
įvairinti teikiamas paslaugas
kaimo gyventojams;
rajono patrauklumo turistams
didinimas skatinant aktyvų
poilsį ir gyventojų pajamų
uţtikrinimas.
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8. Planuojami strategijos viešinimo veiksmai
VVG „Radviliškio lyderis“, gavusi paramą iš struktūrinių fondų pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2007–2013 metų programą, imsis informavimo ir viešinimo priemonių, vadovaudamasi
Informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą ir suteiktos paramos
viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos respublikos ţemės ūkio ministro 2007 m. balandţio
mėn. 26 d. įsakymu Nr. 3D-191 (Ţin., 2007, Nr. 48-1868).
VVG „Radviliškio lyderis“, strategijos įgyvendinimo metu, ketina įrengti aiškinamąjį
stendą, kuriame bus nurodyta projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, EB vėliava ir
šūkis „Europos ţemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“ ir EB
LEADER logotipas.
Be to, bus taikomos ir kitos informavimo ir viešinimo priemonės:
1. Informaciniai ir mokomieji renginiai – supaţindinimas su kaimo plėtros raida šalyje ir
uţsienyje, lektorių skaitomos paskaitos aktualiomis pareiškėjams, projekto vykdytojams
kitoms tikslinėms grupėms, temomis.
2. Popieriniai ir elektroniniai leidiniai – informacinė medţiaga (lankstinukai, brošiūros,
informaciniai lapeliai, biuleteniai ir kita) bus skirti informuoti galimus pareiškėjus, projektų
vykdytojus bei tikslines grupes ir visuomenę apie bendrą Lietuvos Respublikos ir ES
struktūrinių fondų paramą bei jos rezultatus. Informacinėje medţiagoje bus aiškiai nurodyta
apie ES struktūrinių fondų paramą Lietuvai, taip pat atitinkamo ES struktūrinio fondo, iš
kurio skiriama parama, pavadinimas. Didelis dėmesys bus skiriamas Radviliškio rajono
savivaldybės tinklalapyje veikiančiai rubrikai apie VVG „Radviliškio lyderis“. Čia kiekviena
visuomeninė organizacija, kaimo bendruomenė galės rasti sau naudingos informacijos apie
galimus teikti projektus, apie numatomus mokymus ir pan. Tinklalapyje informacija bus
nuolat atnaujinama. Strategijos įgyvendinimo metu bus bendraujama su vietinėmis
informacijos sklaidos priemonėmis, nurodomi strategijos tikslai, įgyvendinimo principai ir
priemonės, paramos šaltiniai ir jų dydis bei (laukiami) rezultatai. Pranešimai ţiniasklaidai
bus platinami strategijos įgyvendinimo pradţioje ir pabaigoje, taip pat informuojant apie
svarbius veiksmus ar rezultatus.
3. Išorinės ţenklinimo priemonės KPP įvaizdţiui formuoti – turtas, įsigytas uţ paramos lėšas
bus ţenklinamas.
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