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I DALIS. KAS MES: ESAMA SITUACIJA IR MŪSŲ SIEKIAI
1. ŽRVVG vertybės, ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m. ir ŽRVVG misija
1.1.
Informacija apie ŽRVVG
Šiaulių ŽRVVG steigimo iniciatyvinė grupė 3 steigėjai:
- Kęstutis Vaičaitis atstovauja verslui, kontaktai: kestutis@vaicaitis.lt,
- Algirdas Baikauskas atstovauja visuomeninei organizacijai, kontaktai:
b.algirdas2@gmail.com,
- Domantas Kizlas atstovauja jaunimui, kontaktai: infodaventa@gmail.com.
Steigiamasis susirinkimas įvyko 2013 m. gegužės 16 d., įsteigimo data 2013 m. birželio mėn. 10 d.
(steigiamojo susirinkimo protokolas, steigimo sutartis, registracijos pažymėjimas Šiaulių ŽRVVG
būstinėje).
Šiaulių ŽRVVG būstinės vieta Šiaulių m. sav., J. Basanavičiaus g. 41. Šiaulių ŽRVVG jungia 17
narių, kurie atstovauja įvairias organizacijas, įstaigas ir įmones, veikiančias Šiaulių žuvininkystės
regiono vietos veiklos grupės teritorijoje (1 pav.), (Šiaulių ŽRVVG narių sąrašas priede Nr.7).
Atstovaujami trys sektoriai

Pilietinė
visuomenė
44 proc.

Žvejybos ir
(arba)
akvakultūros
verslas 31proc.

Vietos valdžia
25 proc.

1 pav. Šiaulių ŽRVVG narių pasiskirstymas pagal atstovaujama sektorių
Pagal Šiaulių ŽRVVG įstatus aukščiausias ŽRVVG valdymo organas yra visuotinis narių
susirinkimas, kuris ketverių metų kadencijai renka ŽRVVG valdybą (kuri iš savo narių renka
valdybos pirmininką) ir ŽRVVG pirmininką. VVG valdymo organų funkcijos reglamentuotos
Šiaulių ŽRVVG įstatuose (Šiaulių ŽRVVG įstatai Šiaulių ŽRVVG būstinėje).
ŽRVVG narių visuotinis susirinkimas ŽRVVG valdybos yra šaukiamas ne rečiau kaip kartą
metuose. Visuotiniame ŽRVVG narių susirinkime vieno sprendžiamo balso teisę turi kiekvienas
ŽRVVG narys. Neeilinis ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas ŽRVVG
valdybos, pirmininko, revizoriaus ar ne mažiau kaip 1/3 narių sprendimu.
ŽRVVG valdyba yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis ŽRVVG veiklai tarp ŽRVVG narių
susirinkimų, susidedantis iš 44 proc. pilietines visuomenes t.y. bendruomenių ir/ar nevyriausybinių
organizacijų, 31 proc. žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo ir 25 proc. vietos valdžios atstovų
(Šiaulių ŽRVVG valdybos narių sąrašas priede Nr. 8). ŽRVVG valdyba yra pavaldi ŽRVVG narių
susirinkimui ir atlieka visas jo pavestas funkcijas. ŽRVVG valdybos darbo tvarką nustato galiojantis
Įstatai.
ŽRVVG pirmininkas – vienasmenis valdymo organas – renkamas ŽRVVG visuotinio susirinkimo.
ŽRVVG pirmininkas renkamas ketverių metų kadencijai.
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Pagrindiniai Šiaulių ŽRVVG veiklos tikslai –
 Rengti ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją finansuojamą iš Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto, kurioje būtų nustatyti žvejybos ir
akvakultūros regiono plėtros prioritetai, tikslai, priemonės jiems pasiekti;
 Kokybiškai tenkinti visuomenės poreikius žuvininkystės ir žvejybinio turizmo, poilsio
organizavimo, tyrimų ir švietimo srityje teikiant paslaugas, informaciją (veikiant kaip
informaciniam centrui) bei konsultacijas,
 žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas;
 ekonominės veiklos pertvarkymas, keitimas, ypač skatinant ekologinį turizmą;
 žuvininkystės produktų vertės didinimas;
 mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastruktūros bei paslaugų rėmimas;
 žuvininkystės regionų aplinkos saugojimas, kaimų bei gyvenviečių, kuriose vykdoma
žuvininkystės veikla, atnaujinimas ir plėtra bei gamtos ir architektūros paveldo saugojimas ir
stiprinimas;
 gamybos potencialo žuvininkystės sektoriuje, kai jam padaroma žala dėl stichinių arba
pramoninių nelaimių, atkūrimas;
 žuvininkystės regionuose veikiančių grupių tarpregioninio ir tarpvalstybinio
bendradarbiavimo skatinimas;
 gebėjimų įgijimas žuvininkystės regionų plėtros strategijos rengimui bei jos įgyvendinimo
palengvinimui;
 žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymas.
Šiaulių ŽRVVG administraciją sudaro 2 darbuotojai:
 Projekto administratorius Arvydas Jucius,
 Projekto finansininkas Aurelija Šedienė.
1.2.
ŽRVVG vertybės
Šiaulių ŽRVVG, vykdydama veiklą, vadovaujasi tokiomis vertybėmis:
•

Atvirumas naujiems nariams, kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui,
bendradarbiavimui, naujovėms.
• Profesionalumas – savo darbo išmanymas, lankstumas ir nuolatinis tobulėjimas,
įgyvendinant vietos plėtros strategiją ir administruojant viešąsias lėšas.
• Bendravimas ir bendradarbiavimas – tiek organizacijoje, tiek už jos ribų tam, kad drauge
būtų pasiekti maksimalūs rezultatai.
• Atsakomybė už savo veiksmus, įsipareigojimas.
• Lygiateisiškumas, vykdomos veiklos skaidrumas, priimamų sprendimų teisingumas.
• Pažangumas, novatoriškumas ir realistiškumas – nuolat ieškant naujovių, jas diegiant ir
tobulinant savo veiklą.
• Pagarba, sąžiningumas, tolerancija.
• Savanoriškumas ir patriotiškumas
1.3.
ŽRVVG teritorijos vizija iki 2023 m.
Šiaulių ŽRVVG teritorija – tai tvarus žuvininkystės regionas:
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1.4.
ŽRVVG misija
Šiaulių ŽRVVG misija –
 skatinti bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, įtraukiant kuo daugiau ŽRVVG teritorijos ų
bendruomenės narių, sudarant jiems galimybes įgyvendinti savo lūkesčius,
 formuoti ir palaikyti tarptautinius ryšius,
 įgyvendinant vietos plėtros strategiją, paskatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir
kurti įsidarbinimo galimybes bei padidinti socialinę įtrauktį, ypač jaunų žmonių.
2. ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės bei aplinkos situacijos ir gyventojų
poreikių analizė
2.1.

Pagrindiniai ŽRVVG teritorijos duomenys, teritorijos išskirtinumas, identitetas ir gamtos
išteklių analizė
Šiaulių ŽRVVG teritorija jungia Šiaulių r., Kelmės r., Telšių r. savivaldybės teritorijas bei
Šiaulių m. Rėkyvos seniūnijos teritoriją.
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Geografinė padėtis.
Šiaulių rajonas yra išsidėstęs Lietuvos šiaurės vakarų dalyje – Rytų Europos lygumos
pakraštyje, Lietuvos vidurio žemumoje. Šiaulių rajono savivaldybės teritorija žiedu juosia Šiaulių
regiono centrą – Šiaulių miestą. Šiaulių rajonas ribojasi su kitais 6 administraciniais vienetais: iš
šiaurės vakarų su Akmenės, iš šiaurės rytų – Joniškio, iš vakarų – Telšių, iš pietvakarių – Kelmės, iš
pietryčių – Radviliškio, iš rytų – Pakruojo rajonais (1 pav.).
Šiaulių rajonas išsidėstęs patogioje susisiekimo bei gerai išvystyto kelių ir geležinkelių tinklo
zonoje. Iki Lietuvos sostinės Vilniaus yra 220 km, iki Latvijos sostinės Rygos – 130 km, iki
Klaipėdos jūrų uosto – 160 km. Per Šiaulių rajono teritoriją šiaurės–pietų kryptimi eina magistralinis
Hanzos kelias (A–12) – tarptautinis transporto koridorius iš Sankt Peterburgo į Berlyną.
Magistraliniai keliai veda į Klaipėdą, Vilnių, Mažeikius. Geležinkelio linijos praeina Vilniaus,

6

Klaipėdos, Rygos, Liepojos, Daugpilio kryptimis. Prie Šiaulių miesto yra įsikūręs didelis karinis–
civilinis Zoknių oro uostas (R1)1.
Šiaulių rajono savivaldybės plotas – 1 807 km2, ir jie sudaro 2,77 proc. Lietuvos teritorijos2.
Rajono teritorija yra suskirstyta į 11 seniūnijų: Bubių, Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kuršėnų
kaimiškąją, Kuršėnų miesto, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos, Šiaulių kaimiškąją (2 pav.).

2 pav. Šiaulių rajono savivaldybės geografinė padėtis ir seniūnijos3
Gyventojų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2016 m. pradžioje siekė 41,5 tūkst.
gyventojų4. Vakarinėje rajono dalyje gyvena pietų žemaičiai varniškiai, o didžiojoje dalyje – vakarų
aukštaičiai šiauliškiai. Vienintelis Šiaulių rajono miestas – Kuršėnai, kuriuose gyvena 11,2 tūkst.
gyventojų (2016 m. pradžios duomenys). Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje yra įsikūrę 7
miesteliai (Bazilionai, Gruzdžiai, Kairiai, Kurtuvėnai, Kužiai, Meškuičiai ir Šakyna) ir 579 kaimai
(iš kurių stambesni yra šie: Aukštelkė, Bridai, Bubiai, Drąsučiai, Ginkūnai, Naisiai, Raudėnai,
Verbūnai, Varputėnai)5.
Kraštovaizdis, įskaitant vandens telkinius ir miškus, jų tinkamumą verslinei žvejybai, akvakultūrai ir
rekreacijai; biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos.
Šiaulių rajone susikerta 3 fizinių geografinių rajonų ribos – Rytų Žemaitijos plynaukštės
Žemaičių aukštumos šlaito, Ventos vidurupio žemumos bei Mūšos ir Nemunėlio žemumos ribos.
Nors Šiaulių rajone vyrauja žemumos, fiziniu geografiniu požiūriu Šiaulių rajonas yra gana įvairus,
jo reljefas – nuo kalvoto iki banguotų lygumų. Aukščiausia rajono vieta yra netoli Bubių esantis
Girnikų kalnas, kuris siekia 183,4 m, žemiausia – Šakynos žemuma, esanti 82 m virš jūros lygio
(R2)6.
Šiaulių rajonu teka upė Venta (41,7 km), Dubysa (17,2 km). Gana tankus upių ir upeliukų,
dažniausiai įtekančių į Ventą ir Dubysą, tinklas. Natūraliomis ir melioratorių tiesintomis vagomis
per Šiaulių rajoną teka 35 upės, kurių bendras ilgis – 474,4 km. Rajone tyvuliuoja 27 natūralūs
ežerai, yra dirbtinai patvenktų ežerų (Talšos, Geluvos, Ginkūnų), 51 dirbtinis tvenkinys, veikia
karpius auginantis žuvininkystės ūkis. Daugelio ežerų ir tvenkinių pakrantės yra mėgstamos
1

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
2
Lietuvos Respublikos žemės fondas 2017 sausio 1 d., http://zis.lt/wp-content/uploads/2017/04/ZF_2017.pdf
3
www.wikiepdia.org
4
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
5
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
6
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
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poilsiautojų. Didžiausias vandens telkinys – Rėkyvos ežeras (kurio dalis yra Šiaulių rajono
savivaldybės teritorijoje, kita dalis – Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje) (R3)7. Kiti ežerai –
Gudelių, Paežerių, Kairių, Bijotės – yra mažesni. Šiaulių rajono miškingumas siekia 31,8 proc.
(didžiausi yra Gruzdžių, Gubernijos, Gulbinų, Rėkyvos miškai). Šiaulių rajonas turtingas
medžioklės ūkiui tinkamais miškais.
Šiaulių r. sav. gana daug saugomų teritorijų. Šiaulių rajone yra saugomi šie regioniniai
parkai: Kurtuvėnų regioninis parkas, Ventos regioninis parkas. Šiaulių rajone yra daugiau nei 20
draustinių (R4)8.
Kurtuvėnų regioninis parkas įkurtas 1992 m., siekiant išsaugoti Rytų Žemaitijos kalvyno
kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą, kultūros paveldo vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui, puoselėti
tradicinę gyvenseną. Parko teritorija užima 17 tūkst. hektarų plotą Šiaulių bei Kelmės rajonuose,
didžioji jo dalis apaugusi mišku, aptinkama apie 900 rūšių augalų. Šiaulių rajone parko plotas užima
8 742,20 ha. Kurtuvėnų regioninio parko, kurio dalis yra rajono teritorijoje, kraštovaizdis vertingas
moksliniu, rekreaciniu ir pažintiniu požiūriu. Čia vystomas kaimo ir ekologinis turizmas, yra
įsikūręs įvairias paslaugas teikiantis žirgynas, veikia jojimo mokykla (R5)9.
Ventos regioninis parkas – tai saugoma teritorija šiaurės vakarų Lietuvoje. Svarbiausios
kraštovaizdžio vertybės yra Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų natūralus
hidrografinis tinklas, slėniai su retomis Lietuvoje natūraliomis pievomis, senomis giriomis ir
giraitėmis. Parkas įsteigtas 1992 metais, jo plotas 9 834 ha. Parke yra 1 rezervatas, 8 draustiniai,
kurie užima 40,9 proc. teritorijos, saugoma 16 gamtos paveldo objektų, iš kurių 2 paskelbti gamtos
paminklais. Parkas pasižymi turtinga biologine įvairove bei didele gamtinių sąlygų, floros ir faunos
gausa. Ventos regioninio parko direkcijai paskirta 12 Buveinių apsaugai svarbių teritorijų (toliau –
BAST). BAST „Ventos upė“, teritorijos plotas – 177,64 ha. Šioje vietovėje aptinkamos ir saugomos
Europos Bendrijos svarbos vertybės: kirtiklis (Cobitistaenia), kartuolė (Rhodeussericeus amarus),
ūdra (Lutralutra), upinė nėgė (Lampetrafluviatilis), ovalioji geldutė (Uniocrassus). Šios teritorijos
apima Akmenės r. sav., Mažeikių r. sav., Šiaulių r. sav. Šiaulių rajone buveinių apsaugai svarbios
teritorijos: Bulėnų pelkė, Dubysos upės slėnis ties Bazilionais, Gudmoniškės pelkė, Lygė, Pageluvio
ežerynas, Paraudžių miškas, Rėkyvos pelkė, Varputėnų miškas, Ventos upė, Ventos upės slėnis
aukščiau Papilės. Ventos regioninio parko direkcijai paskirta 1 Paukščių apsaugai svarbi teritorija
(toliau – PAST). Natura 2000 Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) „Ventos upės slėnis“.
Teritorija yra Telšių apskrities Mažeikių rajono ir Šiaulių apskrities Akmenės ir Šiaulių rajonų
savivaldybių teritorijose. Plotas – 3 355,73 ha. Šiaulių rajone paukščių apsaugai svarbios teritorijos:
Gubernijos miškas, Tyrulių pelkė, Ventos upės slėnis (R6)10.
Šiaulių rajono teritorijoje vyraujančios žemumos yra tinkamos žemdirbystei, todėl čia gausu
žemės ūkio bei jo produktų perdirbimo įmonių. Yra ir laisvų žemės plotų, kuriuose įrengtos
netoliese esančios komunikacijos (dujotiekis, elektros bei vandentiekio magistraliniai tinklai),
tinkamų verslo plėtrai. Šiaulių rajone bei Šiaulių mieste sukurtas verslui reikalingų įstaigų tinklas
(bankai, draudimo kompanijos, interneto paslaugų bei vertimų biurai, darbo biržos padaliniai).
Vandens kokybė.
Šiaulių rajono savivaldybėje geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą vykdo UAB
„Kuršėnų vandenys“ ir UAB „Šiaulių vandenys“, Kurtuvėnų žemės ūkio bendrovė. Vandens
7

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023
tar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
8
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023
tar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
9
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023
tar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
10
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023
tar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
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kokybės gerėjimui įtakos turi Šiaulių rajono savivaldybėje įgyvendinami infrastruktūros plėtros
projektai. Buvo įvykdyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros ir renovacijos projektai Kuršėnuose,
Kairiuose, Vijoliuose, Naisiuose, Noreikių, Žeimių, Pakulmušių kaimuose. Projektų įgyvendinimo
metu iš viso paklota 43,35 km naujų vandentiekio tinklų, 64,19 km naujų nuotekų tinklų,
rekonstruota 4,71 km vandentiekio tinklų ir 6,05 km nuotekų tinklų, įrengti 2 nuotekų valymo
įrenginiai, 2 vandens gerinimo įrenginiai, sudaryta galimybė 3 857 gyventojams prisijungti prie
vandentiekio tinklų ir 5 384 gyventojams – prie nuotekų tinklų. Kaip ir visoje šalyje, Šiaulių rajono
savivaldybėje tai pat susiduriama su problema, kad ne visi gyventojai jungiasi prie centralizuotų
vandens ir nuotekų tinklų. Kai kurie gyventojai, net ir turėdami galimybę nuotekas tvarkyti
centralizuotai, jas tvarko neteisėtai ir nevalytomis nuotekomis teršia aplinką – tiesiai ar pro
nesandarias išgriebimo duobes jas leidžia į drenažo sistemas, lietaus nuotekų sistemas, paviršinius
vandenis, infiltruoja į gruntą, nes tokiu būdu išvengia mokesčių už nuotekų tvarkymą. Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. A–721(8.1) buvo sudaryta
komisija, kuri atsakinga už Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje individualiose valdose
susidarančių nuotekų (fekalijų) tvarkymo tikrinimą.
Šiaulių rajono gyventojams nenustatytas geriamojo vandems mikrobinės taršos analitės reikalavimų
pažeidimas. Pagal atliktų geriamojo vandens tyrimų rezultatus, tiekiamo Šiaulių rajono gyventojams,
nustatyta, kad tiekiamas geriamas vanduo kai kuriuose vandenvietėse viršija HN 24:2003
reikalavimus tik amonio ir geležies analites, tačiau HN 24:2003 5.5 punktas teigia, kad indikatorinis
rodiklis, mikrobinis, cheminis ar fizikinis rodiklis, tiesiogiai nesietinas su kenksmingu poveikiu
žmonių sveikatai, tačiau integraliai atspindintis gamtinio vandens savybes. Iš Šiaulių rajone
eksploatuojamų gręžinių išgaunamame geriamajame vandenyje amonis ir geležis yra gamtinės
kilmės, kad amonio ir geležies analitės atitiktų higienos normos reikalavimus, reikalinga geriamąjį
vandenį valyti su stacionariais vandens valymo įrenginiais. 18 iš 39 vandenviečių tokie įrenginiai jau
yra pastatyti, iš jų tiekiamas geriamas vanduo atitinka HN 24:2003 reikalavimus11.
Energijos gamybai naudotini atsinaujinantys ištekliai ir jos gamyba.
Šiaulių rajone atsinaujinančios energijos gamybai yra naudojama saulės energija. Šiuo metu
yra 7 saulės elektrinės, 6 iš jų yra VVG teritorijoje, beveik visos yra pastatytos juridinių asmenų, jų
galingumas siekia nuo 0,002 iki 0,029 MW12.
Kultūros ir (arba) žvejybos paveldas, organizuojami tradiciniai su žuvininkystės veikla susiję
renginiai.
Šiaulių rajono kraštas įdomus savo istorija, kultūriniais, istoriniais ir gamtos paminklais,
kraštovaizdžiu. Kiekvienoje seniūnijoje yra lankytinų objektų, patrauklių turizmui ir poilsiui – tai
rekreacinės vietovės, istoriniai, architektūriniai, gamtos paminklai.
Šiaulių krašte, kaip ir visoje Baltijos jūros pietinėje pakrantėje, žmonės apsigyveno
praslinkus paskutiniam ledynmečiui, tai yra IX–VIII tūkstantmetyje prieš Kristų. Tai patvirtina jau
trečią dešimtmetį Šiaulių „Aušros“ muziejaus mokslininkų tyrinėjamo Lieporių kaimo archeologinio
komplekso radiniai. Derlingose Šiaulių krašto žemėse jau nuo XIV a. pradėjo kurtis dvarai.
Seniausia mokslininkų tyrinėta dvarvietė yra Kurtuvėnuose.
Vienas didžiausių turistų traukos centrų Šiaulių rajono savivaldybėje yra Jurgaičių kaime esantis
Kryžių kalnas. Tai neaukštas piliakalnis, ant kurio XI–XIV a. stovėjo medinė pilis, greičiausiai,
sudeginta Livonijos ordino 1348 metais. Rašytiniuose šaltiniuose Kryžių kalnas pirmąkart paminėtas
XIX a. viduryje. XIX–XX amžių sandūroje jis tapo gerai žinoma sakraline vieta, kur pastoviai
būdavo meldžiamasi. Ant šio kalno imta statyti ir kryžius prašant Dievo įvairiausių malonių ar jam
atsidėkojant. Nuo 1997 m. kiekvienais metais paskutinį liepos sekmadienį Kryžių kalne rengiami
11

Asociacijos ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija,
http://www.siauliurvvg.lt/uploaded/file/STRATEGIJA%20GALUTIN%C4%96%202016-1123%20patikslinta.pdf
12
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atlaidai. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, į Kryžių kalną visus metus atvyksta piligrimai ir turistai
Šiuo metu Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre yra įregistruota 591 kultūros paveldo
vertybė, esanti Šiaulių rajono savivaldybėje. Nekilnojamąjį kultūros paveldą sudaro archeologinės
kultūros paveldo vertybės (piliakalniai su gyvenvietėmis, pilkapiai, pilkapynai, kapinynai, buvusios
dvarų sodybos), mitologinės vietos, architektūros paminklai (bažnyčios, sodybos, įvairūs pastatai,
statinių kompleksai ir pan.), istorijos paminklai (kapinės, pavieniai kapai, susiję su svarbiais
visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykiais ar asmenybėmis), dailės paminklai (paveikslai,
koplytstulpiai, skulptūros, altoriai, altorėliai, kryžiai, kryželiai ir pan.).
Šiaulių rajone veikia 14 visuomeninių ir privačių muziejų, kurie yra mėgstami lankytojų, turi
savas tradicijas, yra sukaupę daug vertingos istorinės, etnografinės medžiagos ir eksponatų.
Šiaulių rajono Turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis, patraukliausi lankytojams
pastaruoju metu buvo šie objektai: Kryžių kalnas, Kurtuvėnų regioninis parkas, Naisiai, Dargaičių
etnografinis gatvinis kaimas bei Kuršėnų tautodailės ir amatų centras – Šiaulių rajono savivaldybės
etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (R7)13.
Šiaulių rajone įsikūręs Kurtuvėnų regioninis parkas, Varputėnų, Kuršėnų, Paežerių,
Gruzdžių, Bubių, Kurtuvėnų, Naisių dvarai ar išlikę jų fragmentai su parkais, rajone priskaičiuojami
9 piliakalniai. Dargaičių kaime yra išlikęs etnografinis gatvinis kaimas.
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje yra 51 gamtos paveldo objektas (toliau – GPO), iš jų
27 yra valstybės saugomi ir 24 savivaldybės saugomi GPO. Pagal rūšis yra saugomi šie objektai: 7
geologiniai GPO, iš jų 6 rieduliai ir 1 riedulių ekspozicija; 43 botaniniai GPO, iš jų 8 medžių grupės
ir 35 medžiai; 1 zoologinis GPO – gyvūnų kolonija. Populiariausi arba labiausiai lankomi gamtos
paveldo objektai: Bubių tuopos, Zuikiškės ąžuolas, Šešiakamienė eglė, Martyno, Laumės akmenys,
Dugnų ir Paežerių ąžuolai. Taip pat rajone gausu mitologinių vietovių ir paminklų.
Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (toliau – Šiaulių
rajono savivaldybės EKTAC) yra Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto išlaikoma specializuota
kultūros įstaiga. Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC įsikūręs Kuršėnų dvaro rūmuose – Kuršėnų
dvaro oficinoje. Pagrindinis centro tikslas – krašto tradicijų, papročių, tradicinių amatų išsaugojimas,
atgaivinimas ir perdavimas. Vykdant Šiaulių rajono savivaldybės kultūros plėtros programą, didelis
dėmesys skiriamas etninės kultūros plėtrai. Kuršėnų dvaro gyvenamajame pastate ir oficinoje veikia
nuolatinės Šiaulių krašto tradicinių amatininkų, tautodailininkų darbų parodos bei etnografinės
ekspozicijos. Ekspozicijose pateikiama per 3 000 eksponatų, kuriuos padovanojo tautodailininkai,
Kuršėnų miesto gyventojai. Iš viso Šiaulių rajono savivaldybės EKTAC jungia 75 tautodailininkus,
iš kurių 7 turi tautinio paveldo produktų sertifikatus (R8)14.
Pastaruoju metu Šiaulių rajono savivaldybėje svarbiu kultūros centru tampa Naisių
miestelis. Naisiai 2015 m. buvo paskelbti pirmąja mažąja Lietuvos kultūros sostine. Čia veikia 3
muziejai (pirmasis ir vienintelis Lietuvoje inkilų muziejus po atviru dangumi, Baltų dievų muziejus,
Literatūros muziejus), kasmet organizuojami 3 menų ir kultūros festivaliai (R9)15.

13

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
14
Asociacijos ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija,
http://www.siauliurvvg.lt/uploaded/file/STRATEGIJA%20GALUTIN%C4%96%202016-1123%20patikslinta.pdf
15
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
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Šiaulių rajone taip pat organizuojami plaukimai baidarėmis, plaustais, vandens dviračiais
Ventos upe bei ežerais. Kuršėnuose yra įsikūrusi Nardymo akademija, siūlanti įvairias su nardymu
susijusias paslaugas Šiaulių rajono vandens telkiniuose (R10)16.
Šiaulių rajono savivaldybės duomenimis, 2015 m. savivaldybėje veikė 29 sporto NVO, 10
socialinės srities NVO, 6 jaunimo NVO, 3 labdaros ir paramos NVO, 3 kitą veiklą vykdančios NVO,
64 Šiaulių rajono kaimo ir Kuršėnų miesto gyventojų bendruomenių organizacijos.Šiaulių rajono
savivaldybėje yra sudaryta Nevyriausybinių organizacijų taryba (R11)17.
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Geografinė padėtis.
Kelmės rajonas (3 pav.) yra Šiaulių apskrities pietvakarinėje dalyje, Vidurio Žemaičių
aukštumoje ir Rytų Žemaičių plynaukštėje, kurio centras – Kelmės miestas. Rajonas ribojasi šiaurėje
su Šiaulių, rytuose - Radviliškio, pietuose - Raseinių, Tauragės, pietvakariuose su Šilalės ir šiaurės
vakarinėje dalyje su Telšių rajonais. Bendras rajono plotas – 1 705 km², tai yra 2,6 proc. šalies ir 20
proc. Šiaulių apskrities teritorijos18.

3 pav. Kelmės rajono savivaldybės geografinė padėtis ir seniūnijos19
Savivaldybėje yra 3 miestai – Kelmė, Tytuvėnai, Užventis, ir 6 miesteliai – Karklėnai,
Kražiai, Lioliai, Pašilė, Šaukėnai ir Žalpiai. Rajone yra 11 seniūnijų: Kelmės apylinkių, Vaiguvos,
Šaukėnų, Užvenčio, Kražių, Pakražančio, Liolių, Tytuvėnų apylinkių, Tytuvėnų m., Kukečių,
Kelmės.
Gyventojų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2016 m. pradžioje siekė 28,6 tūkst.
gyventojų20. Darbingo amžiaus gyventojai sudarė 60 proc. visų gyventojų.

16

Asociacijos ,,Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija,
http://www.siauliurvvg.lt/uploaded/file/STRATEGIJA%20GALUTIN%C4%96%202016-1123%20patikslinta.pdf
17
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
18
Lietuvos Respublikos žemės fondas 2017 sausio 1 d., http://zis.lt/wpcontent/uploads/2017/04/ZF_2017.pdf
19
20
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Kraštovaizdis, įskaitant vandens telkinius ir miškus, jų tinkamumą verslinei žvejybai, akvakultūrai ir
rekreacijai; biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos.
Kelmės rajono savivaldybė yra Šiaulių apskrities pietvakarinėje dalyje, kurios centras –
Kelmė. Kelmės miesto įkūrimo data laikoma 1484 m., kada buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Kelmė
– vieta, kur pirmiausia Lietuvoje buvo iškelta 1831 m. sukilimo vėliava. 1915–1917 m. ir 1945–
1950 m. Kelmė buvo apskrities centras. Kelmės rajonas, būdamas prie istorinio Via Hanza kelio,
traukia lankytojus savo krašto įvairove: nuostabiais Dubysos, Ventos ir kitų upių vingiais, tyrais
ežerais, daugybe paveldo objektų. Rajone yra net 7 draustiniai (Šilkainių geomorfologinis, Šatrijos
kraštovaizdžio ir kt.) ir 4 regioniniai parkai (Tytuvėnų, Kurtuvėnų, Dubysos, Varnių). Per teritoriją
teka Dubysa ir Venta su intakais. Tyvuliuoja 53 ežerai (didžiausi – Gauštvinis, Gludas, Bridvaišis,
Karklėnų), 10 tvenkinių (Aunuvėnų, Kentrių, Pašiaušės). Didžiausi miškai – Vainagių, Patumšių,
Padubysio, Tytuvėnų. Priskaičiuojama apie 10 parkų. Žymiausias iš jų – Pagryžuvio parkas. Kelmės
rajone savivaldybės susisiekimo sistemą formuoja šios pagrindinės transporto rūšys: autotransportas,
geležinkelis. Kelmės rajono savivaldybėje taip pat yra aerodromai (Vaiguvos, Mockaičių ir Liolių
vietovėse). Kelmės rajonas, būdamas prie istorinio Via Hanza kelio, traukia lankytojus savo krašto
įvairove: nuostabiais Dubysos, Ventos ir kitų upių vingiais, tyrais ežerais, daugybe paveldo objektų.
Tytuvėnų regioninio parko šiaurinėje dalyje, gūdžiuose Užpelkių miškuose, slepiasi du unikalūs
akmenų ruožai, žmonių vadinami rūžomis. Rajono šiaurės rytuose (apie 5 km nuo Šaukėnų),
Kurtuvėnų regioniniame parke, trykšta vieni įspūdingiausių Svilės šaltiniai. Jie yra didžiausi
Lietuvoje pagal užimamą plotą ir treti pagal trykštančio požeminio vandens kiekį. 1,8 ha plote verda
per šimtą šaltinio akių, iš kurių susidaro maždaug 350 m ilgio Svilės upelis. Kelmės rajono
savivaldybė pasižymi ir gamtos paminklų gausa: Užvenčio sen. (Miškinių ąžuolas, Keberdlaukio
ąžuolas, Martyno pušis, Pabutkalnio ąžuolas, Perkūnkalnio pušis), Kražių sen. (Oreliškės akmuo,
Vileikių (Kriaučiaus) akmuo, Didysis ąžuolas, Spunsčio ąžuolas, Šventragių ąžuolas, Greitiškės
ąžuolas), Tytuvėnų apyl. sen. (Oertelio akmuo, Elbarų ąžuolas, Kiaunorių ąžuolas, Dūrupio ąžuolas,
Didysis akmuo, Didysis ąžuolas), Šaukėnų sen. (Svilės šaltiniai), Kukečių sen. (Reibių ąžuolas),
Kelmės apyl. sen. (Panūdžių ąžuolas, Pakarčiamio ąžuolas) (R12)21.
Saugumų teritorijų valstybės kadastro duomenimis Kelmės rajone yra 83 saugomos teritorijos. 4
regioniniai parkai: Dubysos, Kurtuvėnų, Tytuvėnų ir Varnių. Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje yra
Užpelkių gamtinis rezervatas, iš 35 draustinių 7 yra geomorfologiniai, 4 hidrografiniai, 1 pedologinis, 2
botaniniai, 5 botaniniai-zoologiniai, 1 urbanistinis ir 10 kraštovaizdžio (R13)22.
Vandens kokybė.
UAB „Kelmės vanduo“ atliktais tyrimais nustatyta23, kad Kelmės rajono savivaldybėje mažųjų
vandenviečių požeminis vanduo gėlas ir jo kokybė iš esmės gera. Tačiau Lietuvos higienos normos
geriamajam vandeniui HN 24:2003[11] neatitinka daug kur padidėjusios indikatorinių rodiklių–
bendrosios geležies ir amonio koncentracijos. Nustatytos toksinių rodiklių vertės požeminiame
vandenyje gerokai mažesnės už leistinas, išskyrus daugeliui vandenviečių, kaptuojančių viršutinio
permo vandeningąjį sluoksnį, būdingas padidėjusias fluorido(apie 1,5-3,2 mg/l) koncentracijas,
kurios yra gamtinės kilmės. Sąlyginai probleminiais vandens kokybės rodikliais vandenvietės
gręžinių vandenyje išlieka geležies, fluorido bei amonio perteklius. Vandens kokybės problemų
sprendimui daugelyje šių vandenviečių reikalingi geležies šalinimo įrenginiai.
Energijos gamybai naudotini atsinaujinantys ištekliai ir jos gamyba.
Kelmės rajono savivaldybės teritorijos plėtros ašimi laikytinos teritorijos aplink 110 kV elektros
liniją. Tai potencialios atsinaujinančių išteklių energetikos, įjungiamos į bendrą energetinį tinklą.
21

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija,
http://www.kelmevvg.lt/wp-content/uploads/2016/06/Kelmės-krašto-partnerystės-vietos-veiklos-grupės2016-2023-metų-vietos-plėtros-strategija.pdf
22
Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys:
http://stk.vstt.lt/stk/ataskaitos.jsp?lang=lt&jsessionid=5E56D71010CFCFB7EB7B744A95A664E1
23
http://www.kelmesvanduo.lt/veikla.html
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Jose galima vėjo jėgainių parkų statyba. Rajono šiaurės vakarinėje dalyje atsinaujinančių išteklių
energetikos bazę sudaro pavienės ar nedidelėmis grupėmis įrengiamos vėjo jėgainės, išsidėstančios
aplink 35 kV elektros liniją bei nuo 2005 m. veikianti 20 kW nominalios galios hidroelektrinė
Girnikų kaime (Užvenčio sen.)24. Valstybinės įmonės Energetikos agentūra pateikiamais
duomenimis Kelmės rajone yra 8 saulės ir 1 vėjo elektrinė25.
Kultūros ir (arba) žvejybos paveldas, organizuojami tradiciniai su žuvininkystės veikla susiję
renginiai.
Kelmės rajono savivaldybėje yra virš 400 saugomų kultūros paveldo objektų26. Penki iš jų yra
paskelbti Lietuvos Respublikos kultūros paminklais: Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo
prasidėjimo bažnyčia, buvusios Kražių kolegijos pastatas, Liolių Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado
bažnyčia, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblis bei 1918 m.
vasario 16–osios Nepriklausomybės akto signataro Jono Smilgevičiaus (1870-1942) kapas (Užvenčio
kapinės). Vertinant nekilnojamąjį Kelmės rajono savivaldybės kultūros paveldą reikšmingiausi,
paveldosaugos specialistų teigimu, Kelmės krašte yra archeologijos, dvarų sodybų ir sakralinio
architektūros paveldo objektai, kurie iš kitų išsiskiria: didele architektūrine ir sakraline verte (Tytuvėnų
Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblis, Lietuvos teritorijos bendrajame
plane priskiriamas ypač svarbių nacionalinių kultūros vertybių arealų grupei); architektūrine,
kraštovaizdine ir etnokultūrine verte (Kelmės, Beržėnų ir Pagryžuvio dvarų sodybų kompleksai); istorine
ir kraštovaizdine verte (vėlyvieji Kubilių, Papilių, Burbaičių piliakalniai); medine architektūra (Liolių
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčios ir varpinės ansamblis); regionui būdingi geležies amžiaus
pilkapynai27(R14).
Kelmės rajono savivaldybėje yra per 70 tautodailininkų, kurie savo kūrinius demonstruoja
įvairiose liaudies meno parodose. Etninės kultūros puoselėtojai kasmet (liepos mėn.) organizuoja
etnomuzikavimo ir liaudies amatų kursus, kurių metu mokoma įvairių senųjų amatų ir grojimo
senaisiais liaudies instrumentais, apeiginio giedojimo. Kas antri metai vyksta akmentašių stovyklos,
skirtos akmentašiui J. Liaudanskiui atminti, o skulptorių sukurti kūriniai papuošia Kelmės miestą
(R15)28.
Kelmės rajone veikia 44 kaimo bendruomenės (R16)29 ir 26 NVO. Daugiausia kaimo
bendruomenių yra įsikūrusios Tytuvėnų apylinkių (9), Kražių (6), Pakražančio ir Šaukėnų (5),
Užvenčio (6) seniūnijose. Kitose seniūnijose kaimo bendruomenės pasiskirsčiusios maždaug po
lygiai, apie 2-3.
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Geografinė padėtis.
Telšių rajono savivaldybė administraciniu požiūriu yra Telšių regiono dalis, kuri ribojasi su
kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis – Plungės rajono, Rietavo, Mažeikių rajono
savivaldybėmis, taip pat Šiaulių apskrities Akmenės, Šiaulių, Kelmės rajonų savivaldybėmis,
Tauragės apskrities Šilalės rajono savivaldybe. Telšių rajono savivaldybės administracinis centras –
Telšių miestas – kartu yra Telšių regiono centras, kas sustiprina Telšių miesto administracinę,
socialinę-ekonominę įtaką rajono vystymui, tačiau kartu ir sudaro pagrindą rajono išsivystymo
netolygumams plėtotis. Iš dalies šiuos netolygumus mažina tankus kelių tinklas, Telšių miestą
24

Kelmės rajono socialinės-ekonominės būklės analizė, I etapo ataskaita, parengta Kelmės rajono
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siejantis su rajono miesteliais bei kaimais. Geografiniu požiūriu Telšių rajono savivaldybė yra
Lietuvos šiaurės vakaruose, Vidurio Žemaitijos aukštumoje (4 pav.). Teritoriniu-administraciniu
požiūriu Telšių rajono savivaldybė suskirstyta į 11 seniūnijų: Degaičių, Gadūnavo, Luokės,
Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Tryškių, Upynos, Varnių, Viešvėnų, Žarėnų.

4 pav. Telšių rajono savivaldybės geografinė padėtis ir seniūnijos30
Geografiniu požiūriu Telšių rajono savivaldybė užima pakankamai patogią padėtį – nuo Telšių
miesto tik 100 km iki Klaipėdos tarptautinio jūrų uosto, nutolimą (330 km) iki Vilniaus tarptautinio
oro uosto iš dalies kompensuoja pagrindinių šalies kelių, geležinkelio arterijų artumas: 60 km iki
automagistralės Vilnius–Klaipėda, 140 km iki automagistralės „Via Baltica“, geležinkeliais
tiesiogiai, be persėdimų, galima pasiekti Vilnių ir Klaipėdą (R17)31. Bendra Telšių rajono
savivaldybės teritorija – 1 439 km²32.
Gyventojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje 2016 m. pradžioje siekė 43,1 tūkst.
gyventojų33.
Kraštovaizdis, įskaitant vandens telkinius ir miškus, jų tinkamumą verslinei žvejybai, akvakultūrai ir
rekreacijai; biologinė įvairovė ir saugomos teritorijos.
Telšių rajonas yra kalvotoje Žemaičių aukštumoje. Svarbiausios kalvos yra Šatrija (228 m –
aukščiausia vieta), Girgždūtė, Žąsūgalas, šiaurė patenka į Ventos vidurupio žemumą (prie Virvytės
yra žemiausia rajono vieta – 84 m). Pro rajoną teka Virvytė su intakais Rešketa, Upyna, Patekla
(Ventos baseinas), išteka Minija. Telkšo 50 ežerų (didžiausi – Lūkstas, Mastis), 6 tvenkiniai.
Didžiausi miškai: Pareškečio, Alsėdžių-Pagermantės, Tryškių.
Telšių rajonas yra ganėtinai turtingas savo gamtiniais rekreaciniais ištekliais švariais,
turinčiais daug tinkamų poilsiavimui pakrančių ežerais, miškais, švariu oru ir vaizdingu natūraliu,
palyginus menkai antropogeninės veiklos sudarkytu kraštovaizdžiu. Iš viso bendro rajono ploto
saugomos teritorijos sudaro 23,5 proc. (33 866 ha). Prie saugomų teritorijų rajone priskiriami
regioninis parkas, draustiniai, gamtos paminklai, valstybės saugomi kraštovaizdžio objektai. Rajone
yra 8 kraštovaizdžio, 5 hidrografiniai, 3 geomorfologiniai, 1 pedologinis, 1 botaninis ir 1 botaninis30
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zoologinis, 4 telmologiniai, 1 archeologinis bei 2 urbanistiniai draustiniai. Viena didžiausių gamtinių
vertybių Telšių rajone yra Varnių regioninis parkas. Telšių rajone parko plotas - 33800 ha. Parkas
įsteigtas 1992 metais, siekiant išsaugoti Žemaičių centrinio ežeruoto kalvyno kraštovaizdį, jo
gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Parke yra šeši ežerai, iš kurių didžiausias Lūkstas. Jo plotas 1016 ha. Tai vienintelis Lietuvoje ežeras, kurio bangos į krantą išmeta gintaro.
Parke yra nemažai piliakalnių. Svarbiausi iš jų: Medvėgalis - iškiliausia kalva Žemaitijoje, iškilusi
virš jūros lygio 234 m, apsupta septynių mažesnių kalvų, Moteraitis (218 m virš jūros lygio), Sprūdė
(176 m), Bilionių, Burbiškės ir kiti piliakalniai, nuo kurių atsiveria nuostabi Žemaitijos kalvų ir
ežerų panorama. Varnių regioninis parkas yra turtingas biologine įvairove, daugelis augalų ir
gyvūnų rūšių yra saugotinos. Pagal inventorizacijos duomenis Varnių regioninio parko teritorijoje
galima būtų identifikuoti teritorijas, kurios atitinka Paukščių ir Buveinių direktyvų kriterijus (R18)34.
Vandens kokybė.
Telšių rajone centralizuotam gyventojų aprūpinimui vandeniu yra naudojamas tik požeminis
vanduo. Tiekiamo vandens kokybė nėra bloga atitinka HN23:2003, tačiau beveik visur yra
viršijamas leistinas geležies kiekis todėl pastoviai vykdoma geležies šalinimo įrenginių statyba. Dar
viena problema, kaip ir visos vakarų Lietuvos, – didelė cheminio fluoro koncentracija35.
Energijos gamybai naudotini atsinaujinantys ištekliai ir jos gamyba.
Telšių rajono savivaldybėje 2015 metais veikė 35 jėgainės, energijai gaminti naudojančios
atsinaujinančius energijos išteklius: 10 hidroelektrinių, 22 saulės energijos jėgainės, 2 vėjo energijos
jėgainės, 1 biologinės masės jėgainė36.
Kultūros ir (arba) žvejybos paveldas, organizuojami tradiciniai su žuvininkystės veikla susiję
renginiai.
Telšių rajonas plyti Lietuvos šiaurės vakaruose, Vidurio Žemaitijos aukštumoje. Rajonas
traukia ne tik gamta, bet ir istorija, krašto kultūra, istorijos, architektūros ir kultūros paminklais. Čia
yra daugybė piliakalnių, senkapių, mitologinių ir sakralinių akmenų, gamtos objektų. Telšių rajone
yra daugiau nei 300 kultūros paminklų, iš jų 74 archeologijos, istorijos ir kultūros paminklai. Telšių
rajone yra nemažai turistams įdomių muziejų, maldos namų, taip pat Telšių rajone yra daug lankomų
gamtos objektų: Jomantų miško pažintinis takas (4 km), Debesnų botaninis takas (1,65 km), Ilgio
ežero pažintinis takas, Spigino rago pažintinis takas (0,9 km), Vembutų istorinis-mitologinis takas
(1,3 km), Gintarų takas (prie Lūksto ežero, 1,5 km ilgio), lankymui pritaikytas Sprūdės piliakalnis.
Varnių regioninis parkas sudaro sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pirmiausia pažintinį turizmą,
o aip pat poilsį tam skirtose zonose bei vietose. Yra įrengtos automobilių turizmo,pėsčiųjų ir
dviračių, vandens trasos. Parke vyraujantis kalvotas reljefas itin palankus slidinėjimui, važinėjimuisi
rogutėmis. Pagrindinė parko rekreacinė zona yra šiaurinėje Lūksto ežero pakrantėje. Čia teikiamos
nakvynės, maitinimo paslaugos, nuomojami vandens dviračiai, valtys, yra krepšinio, futbolo,
tinklinio aikštelės. Poilsiavietė garsėja kasmetiniu festivaliu „Bliuzo naktys“, gyvo garso koncertais,
tarptautinėmis jaunimo stovyklomis, galimybe organizuoti įvairius proginius renginius, sąskrydžius.
Perspektyvi ir vis labiau plintanti pramoga yra vandens sportas. Didžiuosiuose ežeruose (Germanto,
Lūksto) vykdomos valčių, vandens dviračių nuomos ir kitos paslaugos. Lūksto ežere galima
buriuoti. (R19)37.
Telšių rajone yra rengiami specifiniai festivaliai ir šventės, kurie būdingi tik Telšiams
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kaip Žemaitijos sostinei. Telšių rajone populiari medžio drožyba, metalų kalyba, keramika, pynimas
iš vytelių bei kiti amatai38. Kiekvienoje seniūnijoje vyksta įvairūs tradiciniai renginiai, tačiau tik
nedidelė dalis jų yra patrauklūs Lietuvos ir užsienio turistams. Žemaitijos turizmo informacijos
centro tinklalapyje pateikiami šie tradiciniai renginiai: „Žemaitijos sostinės šventė“; tarptautinis
bliuzo festivalis „Bliuzo naktys“; tarptautinis baikerių festivalis „Baikerių blūds“; gyvos dainos
festivalis „Aš toks vienas“; didysis Telšių miesto turgus. Šie renginiai yra populiariausi tiek tarp
vietos gyventojų, tiek tarp turistų. Be šių renginių Žemaitijos turizmo informacijos centro ir
savivaldybės kultūros skyriaus darbuotojai, kaip unikalesnius renginius rajone, išskyrė Onines,
vykstančias Upynos miestelyje; Degaičių aerodrome vykstančius renginius; Baltų vienybės dienos
minėjimą Varnių regioniniame parke ir šventę „Žydintys sodai“; Žemaitės dramos teatro spektaklius
(R20)39.
RĖKYVOS SENIŪNIJA ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ
Šiaulių miesto teritorija užima 8000 hektarų40. Šiauliai įsikūrę rytiniuose žemaičių
aukštumos šlaituose, gana pakilioje vietoje, Mūšos, Dubysos, Ventos, Nevėžio baseinų takaskyroje.
Prasidedantys upeliukai beveik nepastebimi. Miesto vaizdą labai pagyvina žaismingos kalvos,
kalvelės, ežerai ir tvenkiniai. Rėkyvos ežero gamtinė aplinka yra unikali ir tuo pačiu trapi
ekosistema. Savita šios vietos vandens ir pakrančių sausumos augalija yra beveik nepaliesta
žmogaus ir jo veiklos, kai kurios čia aptinkamos augalų bei gyvūnų rūšys įrašytos į Lietuvos
Raudonąją knygą. Kadangi ežeras yra senstantis, o pelkė esanti prie ežero yra ežerinės kilmės, ji
susidariusi dubumoje, todėl reljefo ypatumai, ežero ir pelkės geologinė sąranka sukūrė specifines
sąlygas pirminei augalijos dangai susiformuoti, vėliau daliai ežero pakrančių užželti bei pelkei prie
ežero su jai būdinga augalija, susidaryti.
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5 pav. Rėkyvos ežeras ir jo apylinkės
Beveik ištisai pelkių apsuptas, ežeras nėra žuvingas. Daugiausia sugaunama karšių (Abramis
brama), kuojų (Rutilus rutilus), mažiau – lydekų (Esox lucius), ešerių (Perca fluviatilis), raudžių
(Scardinius erythrophthalmus), pūgžlių (Gymnocephalus cernuus), gružlių (Gobio gobio)41.
Nuo gilumo labai priklauso ežero terminis ir dujinis režimas, o tai sudaro žuvų ir jų maisto
objektų gyvenimo sąlygas. Biogeninių elementų (azoto, fosforo, kalcio) kiekis labai priklauso nuo
ežero aplinkos, nuo aplinkinių dirvožemių kokybės. Biogeniniai elementai būtinai reikalingi
vandeninei augalijai (makrofitams ir fitoplanktonuo) vystytis. Biogeninių elementų sąskaita taip pat
vienaip ar kitaip vystosi zoobentosas ir zooplanktonas. Nors Rėkyvos ežeras didelis, tačiau jis
pasižymi ypač menka augmenijos rūšių įvairove. Dėl mažo vandens skaidrumo ežere neišsivysčiusi
limneidų (visiškai pasinėrusių po vandeniu augalų) juosta. Iš jų aptinkama viena labai negausi
auganti maurabragių rūšis. Kaip ir daugelyje ežerų, Rėkyvoje randamos dviejų rūšių plūdės –
permautalapė (Potamogeton perfoliatus) ir plūduriuojančioji (Potamogeton natans). Būtent šios dvi
rūšys plūdžių yra pagrindinės tikrųjų vandens augalų atstovės ir sudaro įvairaus dydžio sąžalynus,
paplitusius beveik visame ežere, ypač ten, kur nuolat ardomuose durpiniuose pakraščiuose negali
įsitvirtinti ir augti pakrančių augalai. Ežere geriausiai išsivysčiusi helofitų (seklumų augalų) juosta:
vyrauja nendrynai, rečiau pasitaiko siauralapių švendrynų, meldynų ir asiūklynų. Šie augalai
labiausiai paplitę rytiniame ežero pakraštyje, kuriame vyrauja mineralinis gruntas.
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Rėkyvos ežeras kartu su įvairaus natūralumo naudojama, jau išnaudota ir dar nepaliesta pelke
sudaro įdomų savo rūšine sudėtimi ir įvairumu pelkinį kompleksą. Rėkyvos aukštapelkė – vienintelė
visame šiame pelkiniame komplekse, kurios hidrologinis režimas palyginti nedaug pažeistas. Dėl
šios savybės čia dar galima sutikti daugelį retų ir nykstančių, į Lietuvos raudonąją knygą įtrauktų
augalų ir gyvūnų rūšių. Dabartinė Rėkyvos botaninio – zoologinio draustinio teritorija aprėpia tik
nedidelę dalį vertingos Rėkyvos aukštapelkės. Tai vienintelė Šiaulių apylinkėse išlikusi aukštapelkė,
prie kurios glaudžiasi pelkinis pušynas, šlapi, užmirkę juodalksnynai, o sausesnėse vietose auga
beržynai. Šioje teritorijoje aptikta per 90 pelkių ir miško paukščių rūšių. 2002 metais matytas
žuvininkas, žuvimis mintantis plėšrus paukštis. Brandžiuose miško sklypuose gyvena Europoje
saugomos juodosios meletos. Nemažai retų, į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų paukščių gyvena
draustinio prieigose esančiuose tvenkiniuose. Pastebėti didieji baubliai, peri rudakaliai kraigai,
stebimos juodosios žuvėdros, raudonkojai tulikai, šaukštasnapės antys, užskrenda jūriniai ereliai,
paprastieji griciukai. Gausiai pastebima didžiųjų ančių, slankų, jerubių. Pelkės pakraščiuose gausu
eglynų, kuriuose sutinkamos liepsnelės ir juodieji strazdai. Įprastos šio komplekso paukščių rūšys –
kikilis, miškinis kalviukas, didžioji zylė. Aukštapelkėje peri geltonosios startos, didžiosios ir
pilkosios zylės, bukučiai, didieji margieji geniai. Čia gyvena apie 25-30 tetervinų, tačiau paprastai
jie pastebimi pulkeliais po 2-5 paukščius. Erozijos ardomi ežero krantai traukia nemažai baltųjų
kielių, sekliuose pakraščiuose nuolat stebimi pilkieji garniai, ežere – rudagalviai bei paprastieji kirai,
upinės žuvėdros. Nors ežeras nėra žuvingas, bet paukščiams čia nesunku rasti maisto. Ančių ežere
mažai, pastebimos negausios didžiosios, rudagalvės kryklės ir klykuolės.
Eksploatuojamas Rėkyvos aukštapelkės plotas labiausiai mėgstamas praskrendančių
pempių, rudagalvių kirų, varninių paukščių. Čia peri baltosios kielės ir urvinės kregždės. Rėkyva
pasižymi didele vabzdžių įvairove. Ežero apylinkės yra svarbios kaip retų vabzdžių buveinės bei
vienintelės kai kurių vabzdžių radimvietės Lietuvoje. Vabzdžiai – vieni iš svarbiausių gamtinių
indikatorių, kurie vieni pirmųjų reaguoja į žmogaus įtaką aplinkai. Jų gausa ir įvairovė leidžia daryti
išvadą, kad Rėkyvos ežero ir jo apylinkių ekologinė pusiausvyra nėra pažeista, o teritorija gamtiniu
požiūriu yra vertinga. Rėkyvos apylinkėse aptinkami stambūs, miškams būdingi kanopiniai žvėrys –
šernai, stirnos, užklysta briedžiai. Gyvena lapės, vilkai, janotai, pilkieji ir baltieji kiškai. Miške ir
ežero pakrantėje aptikta nemažai bebrų, šeškų, kiaunių, voverių veiklos žymių ir pėdsakų. 2005
metais 4722 ha Rėkyvos apyežerės teritorija, į kurią patenka šiaurinė ežero pakrantė, Rėkyvos
botaninio – zoologinio draustinio dalis, Rėkyvos pelkė ir Dzidų miškas buvo įrašyta į vietovių,
atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašą, kuris buvo
pateiktas Europos Komisijai. Ši teritorija įsteigta Europos sąjungos Buveinių direktyvos saugomos
šikšnosparnių rūšies – kūdrinio pelėausio apsaugai.
Urbanizuota Rėkyvos seniūnija yra Šiaulių miesto pietvakariuose, prie Rėkyvos ežero.
Rėkyvos seniūnijos teritorijos plotą sudaro 0,9 tūkst. ha. Pagal turimus Gyventojų registro
duomenis, Rėkyvos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje deklaravusių gyvenamąją vietą gyventojų
skaičius 2016 m. siekė 4,8 tūkst. (vaikia iki 18 metų 889, nuo 18 iki 65 metų – 3553, daugiau kaip
65 metų – 368)42.
Šiaulių ŽRVVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas
Šiaulių ŽRVVG teritorija – viena iš turizmui ir rekreacijai vystyti pakankamai palankių regionų,
turinčių didelį kultūros paveldo objektų ir gamtos paminklų tinklą. Vidaus vandens telkiniai ir
tvenkiniai sudaro prielaidas žuvininkystei ir akvakultūrai plėtotis, organizuoti vandens pramogas,
vandens sportą, mėgėjų žvejybą.
2.2. ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikių analizė
ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikių išsiaiškinimas ne tik aktyvina gyventojus, bet ir, įtraukiant
42
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tikslinių grupių asmenis, padeda priimti teisingus strateginius sprendimus. Šis vietos plėtros
strategijos rengimo etapas yra vienas svarbiausių, kadangi gyventojų poreikių tyrimas ir tai, kiek
aktyviai į šį procesą bus įtraukti gyventojai ir organizacijos, didele dalimi nulemia VPS
įgyvendinimo sėkmę.
Šiaulių ŽRVVG teritorijos situacijos analizė ir gyventojų poreikių tyrimas buvo atliekamas
kompleksiškai ir nuosekliai, šiais etapais:

VIEŠINIMAS, INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS
Įsikūrusi Šiaulių ŽRVVG pradėjo viešinti save kaip asociaciją, kuri sieks pagerinti vietines
užimtumo galimybes, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir vietos valdžios ryšius. Tiek viešoje
erdvėje, tiek Šiaulių ŽRVVG internetinėje svetainėje buvo talpinami skelbimai, kviečiantys
gyventojus, verslo įmones, nevyriausybines organizacijas bei įstaigas teikti pasiūlymus VPS rengti.
Informacija apie bendruomenių inicijuojamą vietos plėtrą ir apie Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2014–2020 m. veiksmų programos galimybes rengti ir įgyvendinti Šiaulių ŽRVVG VPS buvo
skelbiama Šiaulių ŽRVVG tinklapyje www.siauliuzrvvg.lt, informacinių renginių metu (žr. Šiaulių
ŽRVVG būstinėje). Buvo suorganizuoti keturi vieši informaciniai renginiai kiekvienoje ŽRVVG
atstovaujamos teritorijos savivaldybėje. Informaciniai renginiai buvo skirti ŽRVVG teritorijos
gyventojų ir kitų asmenų (fizinių ir juridinių) įtraukčiai į VPS rengimą paskatinti, ŽRVVG veiklai ir
parengtai VPS paviešinti. Šiaulių ŽRVVG ir jos rengiama VPS buvo viešinama ir rengiant
informacinius straipsnius (žr. Šiaulių ŽRVVG būstinėje). Svarbiausi renginių tikslai – ne tik viešinti,
bet ir pristayti VPS rengimo galimybes ir sąlygas, tikslus; kviesti teikti projektines idėjas, diskutuoti
ir šitaip prisidėti prie VPS rengimo. Iliustracijos apie vykusius viešus informacinius renginius
Šiaulių ŽRVVG būstinėje.

GYVENTOJŲ APKLAUSA

Taikant anketinės apklausos ir gyventojų įsitraukimo į teritorijos pokyčių valdymą metodus, buvo
laikomasi „iš apačios į viršų“ ir kitų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principų (BIVP).
Kiekvienas asmuo buvo skatinamas išanalizuoti savo gyvenamosios vietovės problemas, išteklius,
nustatyti poreikius ir problemas bei jų sprendimo būdus. Apklausa padėjo gauti kiekybinės
informacijos esamai žuvininkystės regiono socialinei-ekonominei situacijai bei gyventojų
poreikiams ir problemoms išsiaiškinti. Šiaulių ŽRVVG, siekdama ištirti ŽRVVG teritorijos
gyventojų poreikius, duomenims rinkti naudojo apklausos metodą, derindama šias duomenų rinkimo
formas: anketavimą – bendrai teritorijos analizei ir poreikiams ištirti, grupinį interviu – SSGG
analizei ir problemos ištirti; interviu – verslo sektoriaus poreikiams ištirti.
Siekiant išlaikyti partnerystės principą, buvo apklausti: Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojai, vietos
verslininkai, bendruomenių ir kitų NVO nariai, vietos valdžios atstovai.
Ruošdamiesi gyventojų apklausai ŽRVVG administracijos darbuotojai konsultavosi su
konsultantais, ŽRVVG valdyba. Kartu su ja buvo parengta Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo interaktyvi anketa, kuri išplatinta gyventojams (Šiaulių
žvejybos ir akvakultūros regiono situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo anketa priede Nr.9).
Imties dydžio nustatymas anketavimui.
Reprezentatyvi respondentų imtis anketavimui buvo nustatyta:
 remiantis mokslinėje literatūroje pateikiamomis rekomendacijomis apklausos vykdymui ir
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jos rezultatų reprezentatyvumui užtikrinti43,
 pasitelkiant informacines technologijas: www.apklausa.lt. pateikta imties dydžio skaičiuokle.
Apklausos imties dydžio nustatymui buvo panaudotas Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų skaičius
2016-01-01. Siekiant užtikrinti apklausos reprezentatyvumą, sąlygos užpildyti anketas buvo
sudarytos visiems regiono gyventojams, parengiant interaktyvią anketą ir juos nuorodą patalpinant
ŽRVVG interneto svetainėje http://www.siauliuzrvvg.lt/vps.html
Surinkti duomenys apdoroti Microsoft „Excel 2010“ programa.
Didžiąją dalį visų anketas užpildžiusių gyventojų sudarė 40-64 metų amžiaus asmenys. Jie sudarė
65,6 proc. visų respondentų (5 pav.). Apklausoje taip pat dalyvavo ir vyresnio amžiaus gyventojai
(65 metų ir daugiau 6,2 proc. respondentų). Tačiau jie sudarė mažiausią apklaustųjų dalį. Jaunimas
iki 29 metų sudarė 9,4 proc. apklaustųjų, o gyventojai 30-39 metų amžiaus 18,8 proc. apklaustųjų.

5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, proc.

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį buvo pakankamai tolygus: moterys sudarė 37,5 proc., vyrai –
62,5 proc. apklaustų vietos gyventojų.
31,2 proc. respondentų sudarė gyventojai turintys vidurinį, aukštesnįjį ir spec. vidurinį išsilavinimą,
aukštąjį išsilavinimą turintieji sudarė 68,8 proc. gyventojų.
Apklausoje dalyvavo įvairaus užimtumo vietos gyventojai. Mažiausią dalį apklaustųjų sudarė
bedarbiai (9,4 proc.). Verslininikai sudarė 15,6 proc., valdininkai - 31,3 proc. apklaustųjų. Didžioji
dalis respondentų buvo tarnautojai, kurie sudarė 43,7 proc. apklausoje dalyvavusiųjų (6 pav.).

43

Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. – Kaunas: Judex
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6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal užsiėmimą, proc.
56,3 proc. respondentų save identifikuoja žvejais megėjais. 53,1 patvirtina kad yra verslūs. Ir tik
12,5 proc. teigia, kad verslumas jiems visai nebūdingas. 34,4 niekad nėra galvoję ar jie yra verslūs,
todėl galima daryti prieliadą, kad dalis jų gali papildyti verslių gyventojų gretas ir tai labai pozityvi
regionui tendencija.
Net 65,6 proc. respondentų nurodė, kad imtusi žvejybos ir akvakultūros ar su juo susijusio verslo, jei
jo pradžiai būtų suteikta Europos Sąjungos parama. 18,8 proc. šiuo klausimu neturi nuomonės.
Anketos rezultatai parodė labai pozityvias tendencijas dėl žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos
ir kad yra didelis poreikis vietos žvejybos ir akvakultūros produkcijai, tiek šviežiai, tiek paruoštai
vartojimui. Į klausimą ,,Ar pirktumėte šviežią ir/ar rūkytą ir/ar kitaip paruoštą žuvį tiesiogiai iš
gamintojo, jei būtų prekiaujama Jūsų gyvenamoje vietovėje?“ teigiamai atsakė net 90,6 proc.
respondentų.
Apklausos rezultatai parodė, kad Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojai labai socialiai atsakingi. Į
klausimą ,,Jei Jūsų gyvenamosios vietovės bendruomenės organizuotų socialinio verslo pobūdžio
projektus vietos gyventojams, ar Jūs prisidėtumėte prie šios veiklos savanorišku darbu?“ teigiamai
atsakė 87,5 proc. respondentų.
Apklausos pradžioje gyventojų buvo klausiama, ar jie didžiuojasi Šiaulių ŽRVVG teritorija. 90,6
proc. apklausoje dalyvavusių nurodė, kad didžiuojasi savo gyvenamąja vietove ir tik nereikšminga
dalis apklaustųjų (6,3 proc.) nesididžiuoja.

Paprašius įvardinti labiausiai žavinčius Šiaulių ŽRVVG teritorijos bruožus ar gyvenimo ypatumus,
daugiausiai atsakymų (24,5 proc.) pasirinko, kad didžiuojasi gamta ir kraštovaizdžiu; kultūra, istorija
ir tradicijomis (12,7 proc.), geografine padėtimi ir galimybe užsiimti žuvininkystės verslu po 10,9
proc. Mažiausią pasirinkimų dalį surinko galimybės užsiimti verslu (5,5 proc.) (7 pav.).
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7 pav. Šiaulių ŽRVVG teritorijos bruožų ir/ar gyvenimo ypatumų vertinimas, proc.
Įvertinus geriausius Šiaulių ŽRVVG teritorijos bruožus, toliau buvo prašoma įvardinti teritorijos
problemas, įvertinant kiekvieną problemą 1 – visai nesvarbi, 2- nesvarbi, 3- vidutiniškai svarbi, 4 svarbi, 5- labai svarbi.
1 lentelė. Šiaulių ŽRVVG teritorijos problemų vertinimas, proc.

svarbi

9,4
6,2
3,1
6,2
6,2
3,1
9,4

3,1
6,2
6,2
3,1
15,6
3,1
18,8

6,2
9,4
28,1
18,8
9,4
12,5
15,6

31,2
34,4
34,4
46,9
28,1
31,2
25,0

50,0
43,8
28,1
25,0
40,6
50,0
31,2

3,1

15,6

28,1

21,9

31,2

3,1

6,2

21,9

21,9

46,9

3,1

3,1

3,1

43,8

46,9

6,2
6,2

6,2
3,1

40,6
34,4

18,8
18,8

28,1
37,5

6,2

15,6

31,2

28,1

18,8

3,1
3,1

6,2
18,8

43,8
18,8

28,1
40,6

18,8
18,8

labai svarbi

vidutiniškai
svarbi

Gyventojų skaičiaus mažėjimas
Gyventojų senėjimas
Menka turizmo ir rekreacijos paslaugų įvairovė
Mažas gyventojų verslumas
Nedarbas
Mažos gyventojų pajamos
Menkos galimybės mokytis ir kelti kvalifikaciją, gauti žinių
Menkas gyventojų dalyvavimas kultūros, sporto ir kt.
renginiuose
Nepuoselėjami vietos žuvininkystės amatai, kultūros ir
kulinarijos paveldas bei tradicinės šventės
Nesudaromos lengvatinės sąlygos jaunų žmonių
įsikūrimui
Socialinių paslaugų trūkumas
Blogi keliai
Nesutvarkyti ir bendruomenės poreikiams nepritaikyti
viešieji pastatai
Nepakankamas verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimas
Bloga aplinkosaugos situacija

nesvarbi

Problema

visai nesvarbi

Vertinimas
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Gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo
stoka
Menkas gyventojų įsitraukimas į bendruomenių ir kitą
viešąją veiklą
Bloga gyventojų tarpusavio bendravimo kultūra ir
kaimynystės santykiai
Nesudaromos sąlygos jaunų žmonių iniciatyvų
finansavimui, įsidarbinimui

6,2

12,5

15,6

34,4

31,2

6,2

12,5

18,8

40,6

21,9

6,2

6,2

21,9

34,4

31,2

3,1

3,1

15,6

37,5

40,6

Didžioji dalis gyventojų problemas įvardina kaip svarbią (4) ir labai svarbią (5). 11 iš 19 problemų
gyventojų nuomone, vertintinos kaip svarbios arba labai svarbios. Gauti atsakymai leidžia daryti
prielaidą, kad vietos gyventojams yra žinomos Šiaulių ŽRVVG teritorijos problemos. Kaip labai
svarbią problemą apklaustieji mato gyventojų skaičiaus mažėjimą ir mažas gyventojų pajamas
(mano 50 proc. respondentų), taip pat yra labai svarbios problemos, kad nepuoselėjami vietos
žuvininkystės amatai, kultūros ir kulinarijos paveldas bei tradicinės šventės ir nesudaromos
lengvatinės sąlygos jaunų žmonių įsikūrimui (mano po 46,9 proc. respondentų), gyventojų senėjimas
(43,8 proc.), nedarbas ir nesudaromos sąlygos jaunų žmonių iniciatyvų finansavimui, įsidarbinimui
(po 40,6 proc.), blogi keliai (37,5 proc.) (1 lentelė).
Taip pat vietos gyventojų buvo prašoma įvertinti Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančių
akvakultūros įmonių, žvejų profesinės veiklos problemas, pasirenkant 1 – visai nesvarbi, 2 nesvarbi, 3 – vidutiniškai svarbi, 4 - svarbi, ir 5- labai svarbi.
2 lentelė. Šiaulių ŽRVVG teritorijos akvakultūros įmonių ir žvejų profesinės veiklos problemų
vertinimas, proc.

svarbi

6,2
6,2
6,2
6,2
6,7
6,2
6,2
6,2
6,2

0
6,2
0
6,2
6,7
6,2
6,2
12,5
12,5

12,5
0
25,0
25,0
20,0
12,5
0
12,5
12,5

31,2
56,2
37,5
18,8
33,3
25,0
31,2
31,2
31,2

50,0
31,2
31,2
43,8
33,3
50,0
56,2
37,5
37,5

6,2

0

18,8

31,2

43,8

labai svarbi

vidutiniškai
svarbi

Nepakankamos pajamos
Poreikis imtis su žuvininkyste susijusios kitos veiklos
Giežtėjantys reikalavimai žuvininkystės verslui
Nepakankama žuvininkystės infrastruktūra
Pasenusi žvejybos įranga
Dėl laukinių gyvūnų mažėjantys žuvų ištekliai
Giežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai
Viešos informacijos apie žūklės galimybes stoka
Nepakankama žvejų/darbuotojų kvalifikacija
Nepakankamas žuvininkystės verslo ir mokslo
bendradarbiavimas, per lėtai diegiamos inovacijos

nesvarbi

Problema

visai nesvarbi

Vertinimas

Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančių akvakultūros įmonių ir žvejų profesinės veiklos problemos
gyventojams yra labai svarbios ir svarbios. Svarbiausia problema įvardijami griežtėjantys
aplinkosaugos reikalavimai (56,2 proc. atsakiusiųjų). Antroje vietoje pagal svarbumą nepakankamos
pajamos ir dėl laukinių gyvūnų mažėjantys žuvų ištekliai (po 50 proc. atsakiusiųjų). Trečioje vietoje
– nepakankamas žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimas, per lėtai diegiamos inovacijos ir
nepakankama žuvininkystės infrastruktūra (po 43,8 proc. atsakiusiųjų). Svarbiomis problemomis
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įvardijamas poreikis imtis su žuvininkyste susijusios kitos veiklos (56,2 proc. atsakiusiųjų) ir
griežtėjantys reikalavimai žuvininkystės verslui (37,5 proc. atsakiusiųjų) (2 lentelė).
Apklausoje dalyvavę Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojai taip pat vertino ir veikiančių verslo
įmonių (įskaitant ir akvakultūros produkcijos gamintojus) gebėjimus. Apklausos rezultatai parodė,
kad verslininkai, įskaitant ir akvakultūros produkcijos gamintojus, menkai geba kooperuotis ir
bendrai spręsti produkcijos realizavimo problemas, rūpintis darbuotojais ir spręsti verslo
sezoniškumo problemas (3 lentelė).
3 lentelė. Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančių verslo įmonių (įskaitant ir akvakultūros
produkcijos gamintojus) gebėjimų vertinimas, proc.

geras

3,1

18,8

34,4

18,8

25,0

3,1

28,1

25,0

18,8

25,0

0

9,4

43,8

18,8

28,1

0

18,8

37,5

15,6

28,1

0

12,5

50,0

12,5

25,0

labai geras

vidutiniškai
geras

gebėjimas rūpintis darbuotojais
gebėjimas kooperuotis ir bendrai spręsti produkcijos
realizavimo problemas
gebėjimas panaudoti vietos išteklius (pasitelkti vietos
specialistus, įdarbinti vietos gyventojus, naudoti vietos
žaliavas, rekreacinius išteklius ir kt.)
gebėjimas spręsti verslo sezoniškumo problemas
gebėjimas dalyvauti viešajame gyvenime (bendruomenių
veikloje, socialinių iniciatyvų rėmime ir pan.)

blogas

Gebėjimai

labai blogas

Vertinimas

Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų buvo klausiama kokias su žuvininkyste susijusias veiklas
svarbu finansuoti Europos Sąjungos paramos lėšomis, kad būtų sprendžiamos opiausios
žuvininkystės bendruomenių problemos. Apklaustųjų nuomone labai svarbu paramos lėšas skirti:
žuvivaisos darbų vykdymui ir ichtiofaunos palaikymo priemonių įgyvendinimui (nurodė 50 proc.
respondentų), novatoriškų žuvų auginimo technologijų diegimo rėmimui, esamų žvejų gyvenviečių
(Kurtuvėnų km. Bubių sen. Šaulių r. sav., Gedrimų km. Telšių r. sav., Laikšės km. Kelmės r. sav.)
pritaikymui vietos gyventojų ir turistų poreikiams bei bendradarbiavimui ir gerosios praktikos
sklaidai (nurodė po 46,9 proc. respondentų). Kad labai svarbi parama akvakultūros produkcijos ir
auginamų žuvų rūšių įvairinimui, biologinės įvairovės atkūrimui, išsaugojimui ir didinimui, ypač
,,Natura 2000“ ir kitose gamtiniu požiūriu vertingose teritorijose, ir mokymuisi visą gyvenimą bei
profesiniams mokymui nurodė 43,8 proc. respondentų. Taip pat labai svarbi parama produktyvioms
investicijoms į akvakultūrą, rekreacinės žvejybos plėtrai, žuvininkystės produkcijos pridėtinės vertės
didinimui, panaudojant vietos kulinarijos paveldą ir kuriant regione žuvies tiesioginio pardavimo
sistemą, akvakultūros ūkių modernizavimui, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos
sąlygų gerinimą, tobulinimui ir modernizavimui, susijusiam su gyvūnų sveikata bei gerove,
įskaitant įrangos, skirtos ūkiams apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą, akvakultūros verslo
pradžiai (4 lentelė).
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4 lentelė. Paramos lėšų panaudojimo pasiskirstymas užimtumo ir teritorijos sanglaudos
didinimui Šiaulių ŽRVVG teritorijoje, proc.

svarbi

6,2

3,1

18,8

31,2

40,6

3,1

6,2

15,6

31,2

43,8

6,2

9,4

12,5

25,0

46,9

3,1

3,1

9,4

43,8

40,6

6,2

0

9,4

34,4

50,0

3,1

6,2

15,6

37,5

37,5

6,2

3,1

15,6

37,5

37,5

3,1

9,4

18,8

31,2

37,5

6,2

6,2

15,6

34,4

37,5

3,1

12,5

15,6

34,4

34,4

9,4

3,1

12,5

28,1

46,9

6,2

6,2

15,6

43,8

28,1

6,2

6,2

12,5

34,4

40,6

3,1

9,4

21,9

21,9

43,8

6,2

6,2

12,5

37,5

37,5

3,1

6,2

15,6

34,4

40,6

6,2

6,2

6,2

50,0

31,2

9,4

3,1

9,4

40,6

37,5

labai svarbi

vidutiniškai
svarbi

Produktyvios investicijos į akvakultūrą
Akvakultūros produkcijos ir auginamų žuvų rūšių
įvairinimas
Novatoriškų žuvų auginimo technologijų diegimo
rėmimas
Rekreacinės žvejybos plėtra
Žuvivaisos darbų vykdymas ir ichtiofaunos palaikymo
priemonių įgyvendinimas
Rekreacinės žvejybos plėtrai reikalingos mažosios
infrastruktūros įrengimas ir kraštovaizdžio gerinimas bei
žūklės vietų kūrimas
Žuvininkystės regiono socialinio potencialo stiprinimas
Žuvininkystės bendruomenės vietos iniciatyvų rėmimas ir
aktyvumo viešajame gyvenime skatinimas
Krašto tradicijų išsaugojimas ir žvejybos kultūros
puoselėjimas
Žuvininkystės bendruomenės ryšių su turizmo bei
svetingumo sektoriais stiprinimas
Esamų žvejų gyvenviečių (Kurtuvėnų km. Bubių sen.
Šaulių r. sav., Gedrimų km. Telšių r. sav., Laikšės km
Kelmės r. sav.) pritaikymas vietos gyventojų ir turistų
poreikiams
Žuvininkystės ir kitų bendruomenės narių skatinimas imtis
ekoturizmo verslo
Žuvininkystės produkcijos pridėtinės vertės didinimas,
panaudojant vietos kulinarijos paveldą ir kuriant
regione žuvies tiesioginio pardavimo sistemą
Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir
didinimas, ypač ,,Natura 2000“ ir kitose gamtiniu
požiūriu vertingose teritorijose
Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų,
atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir
naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais
Akvakultūros
ūkių
modernizavimas,
įskaitant
akvakultūros srities darbuotojų darbo ir saugos sąlygų
gerinimą
Investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar
pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą, rinkodarą ir
tiesioginę prekybą)
Esamų akvakultūros tvenkinių ar lagūnų atkūrimas
pašalinant dumblą arba investicijos, skirtos dumblo

nesvarbi

Veiklos

visai nesvarbi

Vertinimas
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nusėdimo prevencijai
Tobulinimas ir modernizavimas, susijęs su gyvūnų
sveikata bei gerove, įskaitant įrangos, skirtos ūkiams
apsaugoti nuo laukinių plėšrūnų, pirkimą
Akvakultūros veiklos įvairinimas, investuojant į kitus
ekonomikos bei artimus žvejybai sektorius
Akvakultūros poveikio žuvininkystės aplinkai mažinimas,
klimato kaitos švelninimo veiksmai
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
Produktyvios investicijos į akvakultūrą: energijos vartojimo
efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija
Parama akvakultūros verslo pradžiai
Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas
Bendradarbiavimas, gerosios patirties sklaida

12,5

0

12,5

34,4

40,6

6,2

6,2

15,6

37,5

34,4

9,4

0

34,4

21,9

34,4

6,2

6,2

28,1

31,2

28,1

9,4

3,1

12,5

37,5

37,5

3,1
6,2
3,1

6,2
3,1
6,2

9,4
15,6
9,4

40,6
31,2
34,4

40,6
43,8
46,9

Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų taip pat buvo klausiama kaip jie mano, kokios ekonominės
veiklos galėtų imtis Šiaulių ŽRVVG teritorijos bendruomenės, jei tokios veiklos pradžiai būtų
suteikta Europos Sąjungos parama (kai kuriuose Lietuvos regionuose veikiančios bendruomenės
vykdo ne tik kultūrinę ir visuomeninę veiklą, bet ir imasi ūkinės veiklos, kuri duoda pajamas). 65,6
respondentų pažymėjo, kad Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojai galėtų teikti mėgėjiškos žvejybos
paslaugas turistams. Likusioji dalis apklausoje dalyvavusių mano, kad bendruomenės galėtų gaminti
ir parduoti kulinarinio paveldo žuvininkystės produktus.

2.3. ŽRVVG teritorijos socialinė situacija
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno
41 521 gyventojas (15,0 proc. Šiaulių apskrities ir 1,4 proc. šalies gyventojų). Lyginant 2011 m. ir
2015 m. duomenis, Šiaulių rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumažėjo 4,3 proc., kai šalyje
gyventojų skaičiaus mažėjimas siekė 3,8 proc., o Šiaulių apskrityje – 6,6 proc. Taigi, nagrinėjamu
periodu Šiaulių rajono savivaldybėje neigiamas gyventojų skaičiaus pokytis buvo didesnis negu
šalyje, bet mažiausias apskrityje. Šiaulių apskrityje analizuojamu laikotarpiu labiausiai mažėjo
Kelmės rajono savivaldybės (–9,7 proc.), Pakruojo rajono savivaldybės (–9,6 proc.) ir Joniškio
rajono savivaldybės (–9,5 proc.) gyventojų skaičius (5 lentelė) Telšių rajono savivaldybėje, kaip ir
Telšių apskrityje bei šalyje, gyventojų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu taip pat mažėjo. 2015 metų
pradžioje, lyginant su 2011 metų pradžia, gyventojų skaičius Telšių rajone sumažėjo 5,43 proc. (nuo
47 171 iki 44 610). Pagrindinės gyventojų skaičiaus mažėjimo Telšių rajono savivaldybėje
priežastys – mažas gimstamumas, palyginti didelė emigracija. (R21)44.
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Šiaulių apskr.

Šiaulių m. sav.

Šiaulių r. sav.

Akmenės r. sav.

Joniškio r. sav.

Kelmės r. sav.

Pakruojo r. sav.

Radviliškio r. sav.

2011 m.
2015 m.
Pokytis
proc.

Lietuvos
Respublika

Metai/
Administracinė
teritorija

5 lentelė. Gyventojų skaičius 2011–2015 m.

3 003 641
2 888 558

295 824
276 329

107 689
102 981

43 374
41 521

22 796
20 824

25 584
23 147

31 722
28 647

23 170
20 956

41 489
38 253

–3,8

–6,6

–4,4

–4,3

–8,7

–9,5

–9,7

–9,6

–7,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, visose Šiaulių ŽRVVG teritorijai
priklausančiose savivaldybėse tiek 2011, tiek ir 2014 m. moterų buvo daugiau nei vyrų. Šiaulių
rajono savivaldybėje 2015 m. moterų buvo 2,3 proc. punkto daugiau nei vyrų, atitinkamai Kelmės
rajono savivaldybėje – 2,4 proc. punkto daugiau, Telšių rajono savivaldybėje – 3,7 proc. punkto
daugiau45.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno
6 167 0–15 metų amžiaus gyventojai (6 lentelė). Jie sudarė 14,9 proc. visų savivaldybės gyventojų
(prieš penkerius metus 2011 m. Šiaulių rajono savivaldybės 0–15 metų amžiaus gyventojai sudarė
16,3 proc., taigi, 0–15 metų amžiaus gyventojų dalis Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo 1,4
procentinio punkto). 2015 m. šalyje ir Šiaulių apskrityje šios amžiaus grupės gyventojai sudarė
didesnę dalį (atitinkamai 15,7 ir 15,2 proc.). Kelmės rajono savivaldybėje 0-15 metų amžiaus
gyventojai, skaičiuojant nuo visų gyventojų, sudarė labai panašią dalį kaip ir Šiaulių rajono
savivaldybėje - 14,1 proc. Telšių rajono savivaldybėje nagrinėjamu laikotarpiu mažėjo jaunesniųjų
gyventojų dalis, tačiau ji vis dar buvo pakankamai didelė: 2015 metų pradžioje amžiaus grupėms iki 7
metų, nuo 7-13 metų, 14-29 metų ir 30-39 metų priklausiusių asmenų dalis buvo 54,16 proc. — t. y. 1,19
procentinio punkto mažiau nei 2011 metų pradžioje. Atitinkamai tiek padidėjo gyventojų nuo 40 iki 64
metų amžiaus, 65 metų amžiaus ir vyresnių dalis – nuo 45,10 iki 45,84 proc. (R22)46 . Reikia pažymėti,
kad minėto amžiaus gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos išlieka mažėjančios visose Šiaulių
ŽRVVG teritorijos savivaldybėse.
6 lentelė. Gyventojai pagal amžiaus grupes 2015 m.
Administracinė
teritorija
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Telšių r. sav.
45
46

Iš viso pagal
amžių
2 888 558
276 329
102 981
41 521
20 824
23 147
28 647
20 956
38 253
43922

Gyventojai
0–15 metų
Darbingo
amžiaus
amžiaus
453 504
1 790 344
41 910
168 934
15 996
63 998
6 167
25 804
3 052
12 281
3 409
14 014
4 042
17 060
3 172
12 660
6 072
23 117
6984
26441
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Pensinio
amžiaus
644 710
65 485
22 987
9 550
5 491
5 724
7 545
5 124
9 064
10497

Darbingo amžiaus
gyventojai
(proc.)
62,0
61,1
62,1
62,1
59,0
60,5
59,6
60,4
60,4
60,2

27

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Darbingo amžiaus gyventojai 2015 m. sudarė 62,1 proc. (25 804 gyventojai) visų Šiaulių
rajono savivaldybės gyventojų. Lyginant 2011 m. ir 2015 m. duomenis, darbingo amžiaus gyventojų
dalis, skaičiuojama nuo visų Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų, išaugo 1,3 procentiniais
punktais, o bendras darbingo amžiaus gyventojų skaičius sumažėjo 2,2 proc. 2015 m. darbingo
amžiaus gyventojų skaičius procentais savivaldybėje buvo didžiausias, lyginant su kitomis Šiaulių
apskrities rajono savivaldybėmis, ir toks pat, kaip ir Šiaulių miesto (apskrities vidurkis 61,1 proc.),
taip pat didesnis nei šalies rodiklis (62,0 proc.). Tenka pastebėti, kad darbingo amžiaus gyventojų
dalis bendrame gyventojų skaičiuje Kelmės rajono savivaldybėje yra bene mažiausia iš visų
apskrities savivaldybių. Tai rodo, kad šiuo atžvilgiu geresnei situacijai Šiaulių rajono savivaldybėje
įtakos turi Šiaulių miestas. Telšių rajone savivaldybėje nuo 2011 m. iki 2015 m. darbingų asmenų
skaičius mažėjo vidutiniškai 6,9 proc., kai tuo tarpu Lietuvoje mažėjo 4,2 proc. (R23)47.2015 m.
Šiaulių rajono savivaldybėje gyveno 9 550 pensinio amžiaus gyventojų (jų dalis bendrame
gyventojų skaičiuje siekė 23,0 proc.). 2011–2015 m. laikotarpiu pensinio amžiaus gyventojų
skaičius savivaldybėje išaugo 0,1 procentinio punkto (2011 m. pensinio amžiaus gyventojai sudarė
22,9 proc. savivaldybės gyventojų), kai tuo tarpu šalyje šis rodiklis sumažėjo 0,1 proc. punkto, o
apskrityje išaugo 0,3 proc. punkto. Šiaulių apskrityje pensinio amžiaus gyventojai 2015 m. sudarė
23,7 proc., šalyje – 22,3 proc. visų gyventojų. Kelmės rajono savivaldybėje šiuo atžvilgiu situacija
prastesnė, nes pensinio amžiaus gyventojai sudaro 26,3 proc. visų gyventojų. Telšių rajono
savivaldybėje pensinio amžiaus asmenys sudaro 23,7 proc. visų gyventojų. Gyventojų demografinės
tendencijos Telšių rajone buvo panašios kaip ir kitų didžiųjų miestų.
2011–2015 m. laikotarpiu šalyje demografinis senatvės koeficientas padidėjo 7,5 proc.,
Šiaulių apskrityje – 12,8 proc., Šiaulių rajono savivaldybėje – 20,5 proc., Kelmės rajono
savivaldybėje – 15,6 proc. Savivaldybėje šis koeficientas analizuojamu laikotarpiu padidėjo
daugiausiai iš visų apskrities savivaldybių. 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje demografinės
senatvės koeficientas (141) buvo didesnis nei visos šalies (129). Lyginant su Šiaulių apskritimi, šis
rodiklis atitiko vidurkį, buvo didesnis nei Šiaulių miesto (128) ir Radviliškio rajono savivaldybės
(137). Kai tuo tarpu Kelmės rajono savivaldybėje demografinės senatvės koeficientas buvo pats
didžiausias lyginant tiek su vidutiniu šalies, tiek su vidutiniu apskrities rodikliu, tiek su kitomis
apskrities savivaldybėmis (8 pav.) (R23)48 . Demografinis senatvės koeficientas Telšių rajono
savivaldybėje, palyginus tiek su Šiaulių rajono savivaldybe, tiek su Kelmės rajono savivaldybe, yra
mažiausias ir siekia 138. Per nagrinėjamą laikotarpį jis išaugo 7,0 proc. Reikia pažymėti, kad Telšių
rajono savivaldybė labiausiai senstanti palyginus su kitomis Telšių apskrities savivaldybėmis49.
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8 pav. Demografinis senatvės koeficientas 2011–2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1 000–iui gyventojų tenkantis gimusiųjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. siekė
10,8 ir buvo mažesnis nei šalyje (10,9), tačiau didesnis nei Šiaulių apskrityje (10,0). Tarp Šiaulių
apskrities savivaldybių šis rodiklis didesnis buvo tik Šiaulių miesto savivaldybėje (11,5).
Gimstamumas Telšių rajono savivaldybėje nagrinėjamu nepasikeitė. Tuo pačiu laikotarpiu Telšių
apskrityje gimstamumas sumažėjo 8,4 proc.
2015 m. 1 000–iui savivaldybės gyventojų teko 12,6 mirusiųjų (9 pav.). Šiaulių apskrityje
didžiausias mirtingumas, tenkantis 1 000–iui gyventojų, 2015 m. buvo Kelmės rajono savivaldybėje
(18,9). Mirusiųjų skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m.
buvo mažiausias iš visų Šiaulių apskrities savivaldybių, mažesnis nei šalyje (14,5) ir Šiaulių
apskrityje (15,7). Tenka pažymėti,kad gyventojų mirtingumo rodikliai Telšių rajono savivaldybėje
nagrinėjamu laikotarpiu augo (R24)50.

50
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* pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus 2015 m. veiklos ataskaitos duomenis

9 pav. Gimstamumas, mirtingumas ir natūrali gyventojų kaita, tenkanti 1000-iui gyventojų,
2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Civilinės
metrikacijos skyriaus 2015 m. veiklos ataskaita

Mirtingumas Šiaulių ŽRVVG teritorijoje, kaip ir visoje šalyje ir Šiaulių bei Telšių
apskrityse, daugelį metų yra didesnis nei gimstamumas, kas sąlygoja neigiamą natūralią gyventojų
kaitą.
Nepaisant neigiamo NGK rodiklio ir didelio pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus, viena
didžiausių gyventojų skaičiaus mažėjimo priežasčių yra migracija. Vidinės ir tarptautinės migracijos
saldo rodiklis 2011–2015 m. laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje šalyje, išliko
neigiamas, nors ir gerėjantis. Didžiausias migracijos mastas ir neigiamas migracijos saldo (–950)
fiksuotas 2011 m., kuomet iš rajono išvyko 2 269, o į jį atvyko 1 319 žmonių, ir nuo tada rodiklis
palaipsniui gerėjo. Lyginant 2015 m. ir 2011 m. duomenis, matyti, kad vidaus ir tarptautinė
migracija Šiaulių rajono savivaldybėje sumažėjo net 90,7 proc. (ženkliai daugiau nei kitose Šiaulių
apskrities savivaldybėse). Nors Kelmės rajono savivaldybėje vidinės ir tarptautinės migracijos saldo
rodiklis 2011 m. buvo mažesnis nei Šiaulių rajono savivaldybėje, tačiau iki 2015 m. jis nesumažėjo
ir 2015 m. buvo pats didžiausias iš visų Šiaulių apskrities rajonų savivaldybių (7 lentelė). 2011-2015
metais Telšių rajono savivaldybėje neto migracija buvo neigiama, tačiau absoliučia apimtimi
emigracija mažėjo: nuo -821 iki -617. Visgi pažymėtina, jog emigracijos mastas mažėjo lėčiau negu
šalyje ar Telšių apskrityje (R25)51.
7 lentelė. Vidaus ir tarptautinė migracijos saldo rodiklis 2011–2015 m.
Administracinė teritorija
/ Metai

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis 2015 m.,
lyginant
su 2011 m., proc.

Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.

–38 178
–5 774
–1 828
–518
–541

–21 257
–3 713
–1 011
–393
–479

–16 807
–3 086
–565
–361
–402

–12 327
–2 732
–840
–204
–345

–22 403
–3 725
–1 336
–335
–456

–41,3
–35,5
–26,9
–35,3
–15,7
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Kelmės r. sav.
–612
Pakruojo r. sav.
–498
Radviliškio r. sav.
–827
Šiaulių r. sav.
–950
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

–432
–414
–571
–413

–466
–401
–577
–314

–480
–256
–381
–226

–611
–391
–508
–88

–0,2
–21,5
–38,6
–90,7

Nuo 2011 m. užimtųjų skaičius šalyje kasmet didėjo augančia kreive (augimas siekė 6,5
proc.). Užimtųjų skaičius Šiaulių rajono savivaldybėje nuo 2011 m. stabiliai augo ir, lyginant 2011
m. ir 2015 m. duomenis, padidėjo net 31,0 proc. Tuo tarpu 2015 m. užimtųjų gyventojų skaičius,
lyginant su 2011 m., Kelmės rajono savivaldybėje ženkliai sumažėjo ir šis sumažėjimas buvo pats
didžiausias tarp visų apskrities rajonų savivaldybių (8 lentelė). Nagrinėjamu laikotarpiu užimtųjų
gyventojų skaičius Telšių rajono savivaldybėje siekė 39,82 proc.visų gyventojų nuo 15 metų
amžiaus ir tai buvo mažiau nei Telšių apskrityje ir šalyje vidutiniškai. (R26)52.
8 lentelė. Užimtųjų gyventojų skaičius 2011–2015 m., tūkst.
Metai /
Administr
acinė
teritorija
2011
2012
2013
2014
2015
Pokytis,
proc.

Lietuvos
Respubli
ka

Šiaulių
apskr.

Šiaulių
m. sav.

Šiaulių
r. sav.

Akmenės
r. sav.

Joniškio
r. sav.

Kelmės
r. sav.

Pakruojo
r. sav.

Radviliškio
r. sav.

1 253,6
1 275,7
1 292,8
1 319,0
1 334,9
6,5

115,7
114,8
118,2
121,7
114,4
–1,1

50,2
50,4
53,0
51,3
47,3
–5,8

14,5
15,6
16,7
17,8
19,0
31,0

7,6
7,0
7,5
8,1
6,4
–15,8

9,0
9,4
8,4
9,7
10,2
13,3

13,8
12,8
12,9
14,5
11,1
–19,6

5,9
6,3
7,5
6,7
7,0
18,6

14,7
13,3
12,2
13,6
13,4
–8,8

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių rajono savivaldybėje 2015 m. siekė
554,2 EUR ir buvo vienas mažiausių tarp Šiaulių apskrities savivaldybių (lenkė Radviliškio rajono
savivaldybę ir Kelmės rajono savivaldybę). Šiaulių rajono savivaldybėje, lyginant 2011 m. ir 2015
m. duomenis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis išaugo 28,9 proc., Kelmės rajono
savivaldybėje – 17,8 proc. Šiaulių apskrityje 2015 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
siekė 596,7 EUR ir buvo 7,7 proc. didesnis nei Šiaulių rajono savivaldybėje ir 10,4 proc. nei Kelmės
rajono savivaldybėje. Regione 2015 m. didžiausias vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
fiksuotas Akmenės rajono savivaldybėje (648,6 EUR). 2015 m. nuo šalies vidutinio mėnesinio bruto
darbo užmokesčio Šiaulių rajono dirbančiųjų vidutinių atlyginimų dydžiai atsiliko apie 22
procentus, Kelmės rajono dirbančiųjų – 24 proc. (10 pav.) (R27)53. Telšių rajono savivaldybėje
vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2015 m. siekė 613,3 EUR ir buvo aukštesnis nei Šiaulių
bei Kelmės rajonų savivaldybėse. Per metus jis išaugo 8,6 proc. 2016 m. pagal vidutinį mėnesinį
bruto darbo užmokestį Šiaulių rajono savivaldybė užėmė 44 vietą tarp visų Lietuvos savivaldybių,
atitinkamai Kelmės rajono savivaldybė – 49 ir Telšių rajono savivaldybė - 2254.
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10 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2011–2015 m., EUR
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Šiaulių rajono savivaldybėje, Kelmės rajono savivaldybėje, Šiaulių apskrityje ir šalyje
bedarbių skaičius 2011–2015 m. laikotarpyje palaipsniui mažėjo. Lietuvoje bedarbių skaičius 2011–
2015 m. sumažėjo 36,0 proc. Šiaulių apskrityje, lyginant 2011 m. ir 2015 m., bedarbių skaičius
sumažėjo 34,7 proc., o Šiaulių miesto savivaldybėje – net 48,6 proc. Šiaulių rajono savivaldybėje
bedarbių skaičius mažėjo labiausiai (38,2 proc.) iš visų Šiaulių apskrities rajono savivaldybių,
Kelmės rajono savivaldybėje (26,5 proc.) (9 lentelė).
9 lentelė. Bedarbių skaičius 2011–2015 m., tūkst.
Administracinė
teritorija/ Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

247,2
23,9
7,4
2,4
2,4
3,4
1,6
3,3
3,4

216,9
21,3
6,1
2,2
2,1
3,3
1,5
3,1
3,0

201,3
20,4
5,4
2,1
2,2
3,2
1,6
3,0
2,9

173,0
17,0
4,2
1,9
1,8
2,7
1,3
2,7
2,4

158,2
15,6
3,8
1,7
1,7
2,5
1,2
2,6
2,1

Pokytis proc. 2015 m.,
lyginant su 2011 m.
–36,0
–34,7
–48,6
–29,2
–29,2
–26,5
–25,0
–21,2
–38,2

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis), kaip ir
bedarbių skaičius, 2011–2015 m. palaipsniui mažėjo tiek Lietuvoje, tiek Šiaulių apskrityje ir visose
savivaldybėse. Vertinant 2011–2015 m. laikotarpį, Šiaulių rajono savivaldybėje nedarbo lygis
sumažėjo 4,1 proc. punktais (nuo 12,5 proc. (2011 m.) iki 8,4 proc. (2015 m.)), Kelmės rajono
savivaldybėje – 3,8 proc. punkto (nuo 17,9 proc. (2011 m.) iki 14,1 proc. (2015 m.)) . Šiaulių
apskrityje registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011–2015 m. mažėjo 3,9
proc. punktais (nuo 12,9 proc. iki 9,0 proc.). 2015 m. Lietuvoje registruotų bedarbių ir darbingo
amžiaus gyventojų santykis siekė 8,7 proc. ir buvo 4,4 proc. punktais mažesnis nei 2011 m. (13,1
proc.). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2015 m. Šiaulių rajono savivaldybėje nedarbo lygis buvo
mažesnis nei šalyje ir apskrityje bei kitose Šiaulių apskrities rajonų savivaldybėse. Tik Šiaulių
miesto savivaldybėje nedarbo lygis buvo dar žemesnis ir siekė 5,7 proc. Tam įtakos turi tai, kad
Šiaulių rajono savivaldybė yra ,,žiedinė“, juosianti Šiaulių miesto savivldybę, kurios pagalba
sprendžiamos nedarbo problemos Šiaulių rajono savivaldybėje. Kai tuo tarpu Kelmės rajomo
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savivaldybėje nedarbo lygis 2015 metais buvo aukščiausias palyginus su visomis kitomis Šiaulių
apskrities savivaldybėmis (11 pav.) . Nagrinėjamu laikotarpiu Telšių rajono savivaldybėje bedarbiai
sudarė 13,2 proc. visų gyventojų nuo 15 metų amžiaus ir tai buvo daugiau negu vidutiniškai Telšių
apskrityje ir šalyje (R28)55.

11 pav. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis 2011–2015 m., proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas ir Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos

12 pav. Bedarbiai, registruoti Šiaulių teritorinėje darbo biržoje, 2017 m. spalio 1 d.
Šaltinis: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

55

Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
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12a pav. Bedarbiai, registruoti Telšių teritorinėje darbo biržoje, 2017 m. spalio 1 d.
Šaltinis: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2017 m. spalio 1 d. Šiaulių teritorinėje darbo biržoje registruoti bedarbiai sudarė 7,7 proc.
apskrities darbingo amžiaus gyventojų, tai yra 0,1 proc. punkto mažiau negu rugsėjo 1 d. (12 pav.).
Registruotas moterų nedarbas sumažėjo nuo 8,3 proc. iki 8,1 proc. Vyrų registruotas nedarbas išliko
7,3 proc. Jaunimo iki 29 m. amžiaus nedarbas sudarė 3,8 proc. Daugiausia darbingo amžiaus
gyventojų buvo registruota bedarbiais Kelmės rajono – 12,7 proc. ir Akmenės rajono – 10,6 proc.
savivaldybėse. Mažiausiai – Šiaulių miesto – 5,1 proc. ir Šiaulių rajono – 6,9 proc. savivaldybėse.
Telšių rajono savivaldybėje šis rodiklis siekė 6,2 proc. (12a pav.). Iš registruotų bedarbių 55,3 proc.
buvo moterys, 44,7 proc. – vyrai56.
2014 m. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybėje 42,2 proc. gyventojų turėjo su darbo santykiais
susijusias pajamas, 7,3 proc. dirbo savarankiškai, 23,2 gavo senatvės ir kitas pensijas, Kelmės
rajono savivaldybėje 42,5 proc. gyventojų turėjo su darbo santykiais susijusias pajamas, 3,5 proc.
dirbo savarankiškai, 38,2 gavo senatvės ir kitas pensijas, atitinkamai Telšių rajono savivaldybėje
darbo pajamas turėjo 51,5 proc. gyventojų, 3,6 proc. jų dirbo savarankiškai, 24,7 gavo senatvės ir
kitas
pensijas.
ŽRVVG teritorijos socialinės situacijos atitiktis ŽRVVG teritorijos vizijai
Šiaulių ŽRVVG teritorijos, kaip ir visos šalies, demografinė situacija blogėjo – mažėjo gyventojų
skaičius, augo pensinio amžiaus gyventojų dalis, išliko neigiama migracija. Ateityje, visuomenei
senstant, didės socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, migracijos rodikliai neužtikrins
pakankamos darbo jėgos pasiūlos.
Šiaulių ŽRVVG teritorijoje, kaip ir šalyje, nedarbo lygis mažėja. Tačiau darbo užmokestis išlieka vienas
mažiausių - tiek Šiaulių, tiek Telšių apskrityse ženkliai mažesnis už šalies vidurkį.
Todėl, Šiaulių ŽRVVG siekia, kad Šiaulių ŽRVVG teritorija taptų teritorija, kurioje gyvena saugi ir sveika
bendruomenė.

2.4.
56

ŽRVVG teritorijos ekonominė situacija

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,
https://www.ldb.lt/LDBPortal/Authentication/Logon.aspx?branch=js
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Šiaulių ŽRVVG teritorijoje kuriamos pridėtinės vertės struktūra panaši į bendrą šalies
pridėtinės vertės struktūrą (10 lentelė). Didžiausią pridedamąją vertę kūria didmeninė ir mažmeninė
prekyba bei kasybos ir karjerų eksploatavimo bei apdirbamosios gamybos veiklą vykdantys ūkio
subjektai57.
10 lentelė. Pridėtinė vertė gamybos kainomis pagal veiklos vykdymo vietą, 2015 m.
Lietuvos Respublika
Ekonominė veiklos rūšis / Administracinė teritorija
tūkst. EUR

proc.

A02_A03 Miškininkystė ir žuvininkystė
B_C Kasyba ir karjerų eksploatavimas; apdirbamoji gamyba
D_E Elektros, dujų, vandens tiekimas ir atliekų tvarkymas
F Statyba
G Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų
remontas
H Transportas ir saugojimas
I Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
J Informacija ir ryšiai
L Nekilnojamojo turto operacijos
M Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N Administracinė ir aptarnavimo veikla
P_TO_Q Švietimas, sveikatos priežiūra ir kita komunalinė ir socialinė aptarnavimo
veikla

153 895
2 968 542
851 865
1 083 287

1,2
22,8
6,5
8,3

3 139 167

24,1

1 808 082
238 130
723 808
431 984
735 993
516 960

13,9
1,8
5,6
3,3
5,7
4,0

222 300

1,7

R_S Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla, kompiuterių ir asmeninių bei
namų ūkio reikmenų taisymas, kita aptarnavimo veikla

143 651

1,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2014 m. MI, tenkančios vienam gyventojui, Šiaulių rajone siekė 969 EUR ir buvo 18,2 proc.
mažesnės už Šiaulių apskrities vidurkį ir beveik dvigubai mažesnės už šalies vidurkį. Iš visų Šiaulių
apskrities savivaldybių 2014 m. mažiausiai investuota Kelmės rajono savivaldybėje, čia MI vienam
gyventojui siekė tik 500 EUR. Taigi, Kelmės rajone šis rodiklis buvo net 57,8 proc. mažesnis už
Šiaulių apskrieties vidurkį (13 pav.). Didžiausios MI vienam gyventojui teko Šiaulių miesto
savivaldybėje (1 662 EUR) ir Akmenės rajono savivaldybėje (1 125 EUR). Vienose Šiaulių
apskrities savivaldybėse 2011–2013 m. laikotarpiu MI, tenkančios vienam gyventojui, didėjo, kitose
mažėjo. Tiek šalyje, tiek ŽRVVG teritorijoje 2014 m. taip pat buvo stebimas MI, tenkančių vienam
gyventojui, sumažėjimas (R29)58.
2014 m. pagal materialinių investicijų sumą, tenkančią vienam gyventojui, Telšių apskritis
buvo 7-a iš 10-ies Lietuvos apskričių, o daugiausia materialinių investicijų 2014 m. teko Mažeikių r.
savivaldybėje (1469 eurų), Plungės rajono savivaldybėje (1372 eurų), Telšių rajono savivaldybėje
(932 eurų) ir Rietavo savivaldybėje (749 eurų)59.

57

Šiaulių rajono savivaldybės strateginis plėtros planas 2017-2023 metams, https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac; Kelmės rajono socialinės-ekonominės būklės
analizė, I etapo ataskaita, parengta Kelmės rajono savivaldybės administracijos užsakymu, 2013 m.,
http://kelme.lt/Planavimo%20dokumentai%20561; Telšių rajono savivaldybės 2004-2020 m. strateginis
plėtros planas, http://www.telsiai.lt/SPP/index.php/dokumentai
58
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
59
https://www.verslilietuva.lt/uploads/media/586a24a31ba6f/2017.01.02_Telsiai.pdf
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13 pav. MI, tenkančios vienam gyventojui, 2011–2014 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Remiantis Lietuvos statistikos departamento informacija, 2014 m. Šiaulių rajono
savivaldybėje TUI siekė 13,23 mln., tai yra 10,43 proc. mažiau nei 2013 m. 2011–2014 m. TUI
srautai Šiaulių rajono savivaldybėje kito netolygiai. Mažesni TUI srautai analizuojamu laikotarpiu
buvo fiksuoti Joniškio, Kelmės ir Radviliškio rajonų savivaldybėse, didesni – Akmenės, Pakruojo
rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybėse.
2014 m. vienam Šiaulių rajono gyventojui teko 317 EUR TUI. Šis rodiklis gerokai atsilieka
nuo Šiaulių apskrities TUI, tenkančių vienam gyventojui, (707 EUR) ir ypač atsilieka nuo šalies
vidurkio (4 404 EUR) (11 lentelė) (R30)60. Kelmės rajono savivaldybėje TUI, tenkančių vienam
gyventojui, dydis traktuotinas kaip kritinis - 2014 m. vienam gyventojui teko tik 18 EUR TUI.
11 lentelė. TUI, tenkančios vienam gyventojui, 2011–2014 m.
Administracinė teritorija
/ Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

3 672
569
698
1 826
24
78
1 280
120
315

4 072
597
710
1 775
19
103
1 630
124
304

4 321
636
748
2 106
23
14
1 616
144
350

4 404
707
966
2 147
22
18
1 497
152
317

Pokytis proc., lyginant
2014 m. ir 2011 m.
19,9
24,3
38,4
17,6
–8,3
–76,9
17,0
26,7
0,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Pagal TUI srautą Telšių apskritis buvo 5-a iš 10-ies Lietuvos apskričių 2015 m. Telšių
60

Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
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apskrities regionui tenkančių TUI dalis sudarė apie 263,8 mln. eurų – tai yra apie 2,0% visų TUI
Lietuvoje. Palyginti su 2008 m., Telšių regiono TUI sumažėjo 39,7 proc., kai visoje Lietuvoje jos
padidėjo 46,9 proc.61
2015 m. pradžioje didžiojoje dalyje (apie 80 proc.) Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančių
įmonių dirbo iki 10 darbuotojų, o 10,0 proc. ūkio subjektų turėjo 100 ir daugiau darbuotojų. Šie
duomenys rodo, kad regione vyrauja ekonominiams pokyčiams jautrus mikroverslas (R31)62.
Populiariausia ūkinė veikla pagal teisinę formą 2015 m. pradžioje buvo uždaroji akcinė bendrovė
(UAB) – jos sudarė 71,2 proc. ir individuali įmonė (IĮ) – jos sudarė 19,8 proc. visų ūkio subjektų.
Asociacijos sudarė 4,6 proc., mažosios bendrijos – 4,4 proc. visų ūkio subjektų63.
Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, Šiaulių ŽRVVG teritorijoje 2015 metais, kaip
ir vidutiniškai Lietuvoje, daugiausia veikiančių ūkio subjektų vykdė didmeninės ir mažmeninės
prekybos veiklą, teikė transporto ir sandėliavimo paslaugas ir, skirtingai nuo Lietuvos vidurkio,
užsiėmė apdirbamosios gamybos veikla. Tuo tarpu šalyje 2015 m. pradžioje labiausiai be išplėtotos
didmeninės ir mažmeninės prekybos veiklos, transporto ir saugojimo, apgyvenimo ir maitinimo
paslaugų teikimo buvo plėtojama profesinė, mokslinė ir techninė bei kita aptarnavimo veikla64.
2015 metais 1 000–iui Šiaulių rajono savivaldybės gyventojų teko 16,4 veikiančių mažų ir
vidutinių įmonių, Kelmės rajono savivaldybėje – 11,2, Telšių rajono savivaldybėje – 16,4
veikiančios mažos ir vidutinės įmonės. Pagal šį rodiklį Šiaulių ŽRVVG teritorijos savivaldybės
nesiekė šalies (26,0 veikiančios mažos ir vidutinės verslo įmonės, tenkančios 1 000 gyventojų)
vidurkio (14 pav.)65.

14 pav. Verslumo lygis 2015 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. laikotarpiu Šiaulių rajono savivaldybėje apgyvendinimo įstaigų skaičius
svyravo, tačiau išliko stabilus. Kelmės rajono savivaldybėje tokių įstaigų skaičius per nagrinėjamą

61

https://www.verslilietuva.lt/uploads/media/586a24a31ba6f/2017.01.02_Telsiai.pdf
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
63
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
64
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
65
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
62
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laikotarpį išaugo net 120 proc. Šiaulių ir Kelmės rajonų savivaldybių apgyvendinimo įstaigos 2015
m. sudarė po 19,6 proc. visų Šiaulių apskrities apgyvendinimo įstaigų (12 lentelė)66. Telšių rajono
savivaldybėje priskaičiuojamos 12 apgyvendinimo įstaigų (14a pav.)67 (tačiau Žemaitijos turizmo
informacijos centro duomenimis Telšių rajono savivaldybėje yra 22 apgyvendinimo įstaigos, iš
kurių: 13 – kaimo turizmo sodybos, 4 – svečių namai, 2 – viešbučiai, 2 – poilsio namai ir 1 –
motelis.)68. Iš kurių 5 viešbučiai ir 5 privataus turistų apgyvendinimo sektoriaus subjektai. Telšių
rajono savivaldybėje apgyvendinimo įstaigų skaičius nagrinėjamu laikotarpiu išlieka stabilus.
12 lentelė. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2011–2015 m.
Administracinė

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Pokytis proc.,
lyginant 2015
m. ir 2011 m.

966
44
18
2
2
5
2
4
11

1 032
45
16
2
2
7
2
4
12

1 217
53
23
2
3
8
2
4
11

1 400
51
18
3
2
10
2
6
10

1 664
56
22
3
2
11
2
5
11

72,3
27,3
22,2
50,0
0
120,0
0
25,0
0

teritorija / Metai
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Šiaulių m. sav.
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių r. sav.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011–2015 m. šalyje tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams suteiktų nakvynių
skaičius apgyvendinimo įstaigose augo. 2015 m., lyginant su 2011 m., Lietuvoje šalies gyventojams
minėtu laikotarpiu buvo suteikta 20,1 proc. daugiau nakvynių, užsieniečiams – 23,8 proc. Tuo tarpu
Šiaulių ŽRVVG teritorijoje Lietuvos gyventojams suteiktų nakvynių skaičius mažėjo, o
užsieniečiams – augo. Šalies gyventojams suteikta 9,3 proc. mažiau nakvynių, užsieniečiams – 68,7
proc. daugiau69. Telšių rajono savivaldybė, pagal apgyvendintų turistų skaičių 2014 m., nusileido
Plungės, Mažeikių ir Šiaulių rajono savivaldybėms. Telšių rajono savivaldybė, pagal suteiktų
nakvynių skaičių 2014 m., nusileido Plungės, Mažeikių ir Šiaulių rajono savivaldybėms, tačiau pagal
apgyvendintų lietuvių skaičių atsilieka tik nuo Plungės ir Mažeikių savivaldybių. Pagal apgyvendintų
užsieniečių skaičių Telšių rajono savivaldybė atsilieka ne tik nuo Mažeikių, Plungės ir Šiaulių
rajonų, bet ir nuo Akmenės rajono savivaldybės70 (R32).

66

Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/3329771/Apgyvendinimo_paslaugos.pdf
68
Telšių rajono savivaldybės turizmo plėtros strategija, 2015 http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Telsiu-rajonoturizmo-pletros-strategija69
Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
70
Telšių rajono savivaldybės turizmo plėtros strategija, 2015 http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Telsiu-rajonoturizmo-pletros-strategija67
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16
14
12
10

2012 m.

8

2013 m.
2014 m.

6
4
2
0
Telšių r.

Mažeikių r. Plungės r.

Šilalės r.

Kelmės r.

Šiaulių r. Akmenės r.

14a pav. Apgyvendinimo įstaigų skaičius 2012-2014 m.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, analizuojamu laikotarpiu Šiaulių
ŽRVVG teritorijoje maitinimo įstaigų kasmet mažėjo. Atitinkamai maitinimo įstaigose mažėjo ir
vietų skaičius. Pagal 1 000–iui gyventojų tenkantį maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų skaičių
2014 m. pabaigoje Šiaulių rajono savivaldybei teko 0,4, Kelmės rajono savivaldybei 0,6 maitinimo
įstaigos. Šiuo rodikliu Šiaulių ŽRVVG teritorija atsiliko nuo šalies (1,2) atitinkamo rodiklio (R33)71.

15 pav. Maitinimo įstaigų skaičius, tenkantis 1 000–iui gyventojų, 2011–2014 m. pabaigoje
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

71

Lietuvos statistikos departamentas. http://www.stat.gov.lt/
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Žemaitijos turizmo informacijos centro duomenimis, Telšių rajono savivaldybėje yra 29 (t.y. 1
000-iui gyventojų teko 0,7 maitinimo įstaigos. 4 maitinimo įstaigos yra įsikūrusios apgyvendinimo
įstaigose. Iš visų maitinimo įstaigų tik 3 priklauso maitinimo įstaigų tinklams. Tarp visų Žemaitijos
turizmo informacijos centro tinklalapyje nurodytų maitinimo įstaigų, neskaitant anksčiau minėtų
apgyvendinimo įstaigose ir tinklams priklausančių, tik viena maitinimo įstaiga turi interneto svetainę,
viename didžiausių kelionių portalų aprašytos tik dvi maitinimo įstaigos. Atlikus maitinimo įstaigų
analizę nustatyta, kad maitinimo įstaigų skaičius savivaldybėje yra pakankamas, tačiau trūksta šių
įstaigų rinkodaros, kasdieniame meniu trūksta žemaitiškų patiekalų72.
ŽRVVG teritorijoje ekonominės situacijos atitiktis ŽRVVG teritorijos vizijai
Šiaulių ŽRVVG ekonominės situacijos analizė ir siekiai ją keisti iš esmės atitinka Šiaulių ŽRVVG
viziją: Šiaulių ŽRVVG teritorija – tai regionas, kuriame gyvena saugi ir sveika bendruomenė;
kuriame gaminama ir perdirbama vietinė, didelės pridėtinės vertės žuvininkystės produkcija; kuris
patogus, patrauklus ir saugus gyventi ir lankytis; kuriame puoselėjamas verslas, kultūros paveldas,
saugoma aplinka. Numatoma, kad prie aktyvios ir gyvybingos bendruomenės formavimo,
akvakultūros sektoriaus pajamų įvairinimo ypač gali prisidėti turizmo sektorius ir vietos verslo ir
kultūros tradicijų puoselėjimas.

2.5.

ŽRVVG teritorijoje veikiančių žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonių situacija73

Šiaulių rajono teritorija patenka į Europos ežeringąją juostą, bet ežeringumu nepasižymi.
Vandenys užima 4 667,11 ha, tai sudaro 2,6 proc. viso rajono ploto. Šiaulių rajone yra 27 ežerai,
kurie užima 1 842,4 ha plotą. Didžiausi jų: Gudelių (plotas 218,6 ha), Paežerių (plotas 140,6 ha),
Kairių (plotas 81,4 ha), Bijotės (plotas 61,4 ha), Jonelaičių (plotas 25,8 ha) Geluvos (plotas 17,9 ha),
Pašvinio (plotas 15,7 ha). Rajone yra 51 dirbtinis tvenkinys, taip pat veikia karpius auginantis
žuvininkystės ūkis. Jie užima 963,3 ha plotą. Didesni iš jų: Dargaičių (plotas 18,8 ha), Pakumulšių
(plotas 34,4 ha), Raganių (plotas 54,9 ha), Bubių žuvininkystės tvenkinių masyvas išsidėstęs 418 ha
plote. Kiti tvenkiniai yra mažesni kaip 10 ha arba labai maži74.
Šiaulių rajono savivaldybėje Kurtuvėnose (Bubių sen.) veikia UAB ,,Šventjonis“, kuris žuvų
auginimui naudoja Bijotės ežero, Ventos-Dubysos kanalo, Raudos, Šventjonio upelių vandenį
(R34)75. Bendras naudojamas plotas 441,24 ha, iš jo įžuvintas – 405,90 ha, sertifikuotas kaip
ekologiškas – 17,94 ha, iš jo įžuvintas 17,4 ha. Veisiami ir auginami ekologiški karpiai, paprasti
karpiai ir kitos žuvys, vykdoma mažmeninė ir didmeninė gyvų žuvų prekyba, organizuojama
komerciną mėgėjų žūklė. 2013-2016 m. laikotarpiu kasmet vidutiniškai užauginama apie 175 t
žuvies (13 lentelė). Įmonė yra gavusi ES paramą akvakultūros plėtrai 2004-2006 metų laikotarpiu.
UAB ,,Šventjonis“ yra Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos narys.
Įmonėje dirba 23 darbuotojai.

72

Telšių rajono savivaldybės turizmo plėtros strategija, 2015 http://www.telsiai.lt/go.php/lit/Telsiu-rajonoturizmo-pletros-strategija73
Informacija apie Rėkyvos seniūniją nepateikta, kadangi oficialūs socialinę ekonominę situaciją
apibūdinantys statistinai duomenys seniūnijų lygmeniu už analizuojamą laikotarpį buvo neprieinami.
74
www.siauliuraj.lt
75
http://www.akvakultura.lt/uab-sventjonis
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13 lentelė. UAB ,,Šventjonis“, veikiančios Šiaulių rajono savivaldybėje,
pagrindiniai veiklos rodikliai
Rodikliai
Užauginta žuvies, t
Darbuotojų skaičius, vnt.

2013 m.
152,855
24

2014 m.
198,214
23

2015 m.
188,432
23

2016 m.
157,794
23

Šaltinis: UAB ,,Šventjonis” informacija, 2017.

Rajone veikia 1 uždaras recirkuliacines žuvų auginimo sistemas naudojanti UAB ,,Daventa“.
Įmonės pateiktais duomenimis vidutiniškai per metus užauginama 0,5 t lašišinės šeimos žuvų ir yra
2 darbuotojai. Įmonė nesinaudojo ES parama.
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Šaltinis: UAB ,,Daventa” informacija, 2017.

Per Kelmės rajono savivaldybės teritoriją teka Dubysa ir Venta su intakais. Tyvuliuoja 53
ežerai (didžiausi – Gauštvinis, Gludas, Bridvaišis, Karklėnų), 10 tvenkinių (Aunuvėnų, Kentrių,
Pašiaušės)76.
Kelmės rajono savivaldybėje Laikšių k. ( Šaukėnų sen.) veikia UAB ,,Šilo Pavėžupis“, kuris
žuvų auginimui naudoja Gancės ir Šonos upelių, Mergežerio ir Vežežerio ežerų vandenį. Tai vienas
pirmaujančių akvakultūros ūkių Lietuvoje. Teritorijoje yra 88 tvenkiniai. Bendras plotas 924,11 ha
(R35)77. Veisiami ir auginami veidrodiniai karpiai (80 proc.), žvynuotieji karpiai (20 proc.); tiek
natūraliu, tiek dirbtiniu būdu naršinamos įvairių rūšių žuvys; užsiimama mažmenine ir didmenine
gyvų žuvų prekyba; organizuojama komercinė mėgėjų žūklė: karpių, lynų, sidabrinių karosų,
lydekų, ešerių, kuojų, vėgelių; organizuojamos ir komercinės medžioklės sezono metu (ančių, žąsų,
kormoranų, ondatrų, lapių, bebrų); organizuojamas poilsiavimas įrengtose poilsiavietėse. 2013-2015
m. laikotarpiu kasmet vidutiniškai užauginama apie 300 t žuvies, realizuojama apie 200 t (14
lentelė). Ūkio pajėgumas siekia 500 t prekinės žuvies per metus. Ūkyje veikia žuvies skruodykla,
rūkykla, šaldymo įrenginiai. Įmonė yra gavusi ES paramą akvakultūros plėtrai 2004-2006 ir 20072013 metų laikotarpiu.

Kelmės rajono socialinės-ekonominės būklės analizė, I etapo ataskaita, parengta Kelmės rajono
savivaldybės administracijos užsakymu, 2013 m., http://kelme.lt/Planavimo%20dokumentai%20561
77 www.silopavezupis.lt
76
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14 lentelė. UAB ,,Šilo Pavėžupis“, veikiančios Kelmės rajono savivaldybėje,
pagrindiniai veiklos rodikliai
Rodikliai
Užauginta žuvies, t
Realizuota žuvies, t
Darbuotojų skaičius, vnt.

2013 m.
308,74
197,6
22

2014 m.
293,1
204,8
23

2015 m.
284,3
165,7
23

Šaltinis: UAB ,,Šilo Pavėžupis” informacija, 2017.

Per Telšių rajono savivaldybės teritoriją teka Virvytė su intakais Rešketa, Upyna, Patekla
(Ventos baseinas), išteka Minija. Telkšo 50 ežerų (didžiausi – Lūkstas, Mastis), 6 tvenkiniai.
Didžiausi miškai: Pareškečio, Alsėdžių-Pagermantės, Tryškių78.
Telšių rajono savivaldybėje Gedrimų k. veikia UAB ,,Žemaitijos žuvis“, kuris žuvų auginimui
naudoja Sruojos upės vandenį. Bendras plotas 400 ha (R36)79. Auginami ir realizuojami amūrai,
karpiai, plačiakakčiai; kiekvienais metais pavasarį ir rudenį parduodami žuvų jaunikliai įžuvinimui;
vykdoma didmeninė gyvų žuvų prekybaLietuvoje ir Europoje. 2013-2015 m. laikotarpiu kasmet
vidutiniškai užauginama ir realizuojama apie 80 t žuvies, (15 lentelė).. UAB ,,Žemaitijos žuvis“ yra
Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos narys. Įmonėje dirba 7
darbuotojai. Reikia pažymėti, kad ūkio teritorijoje įsikūrusios didžiulės ir plačios įvairių paukščių
kolonijos. Dažnai pastebimi perintys jūriniai ereliai ir ereliai žuvininkai, juodieji gandrai,
vapsvaėdžiai, šaukščiasnapės antys ir kiti į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti saugomi paukščiai.

Telšių
rajono
savivaldybės
2010-2020
http://www.telsiai.lt/SPP/images/Telsiu_SPP.pdf
79 www.zemaitijoszuvis.lt
78

metų

strateginis

plėtros

planas,
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15 lentelė. UAB ,,Žemaitijos žuvis“, veikiančios Telšių rajono savivaldybėje,
pagrindiniai veiklos rodikliai
Rodikliai
Užauginta žuvies, t
Realizuota žuvies, t
Darbuotojų skaičius, vnt.

2013 m.
76,269
76,269
6

2014 m.
80,5
80,5
6

2015 m.
85,808
85,808
7

Šaltinis: UAB ,,Žemaitijos žuvys” informacija, 2017.

ŽRVVG teritorijoje veikiančių žvejybos ir (arba) akvakultūros įmonių situacijos atitiktis ŽRVVG
teritorijos vizijai
Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančių žvejybos įmonių situacija atitinka Šiaulių ŽRVVG vizijos
elementą: Šiaulių ŽRVVG teritorija – tai regionas, kuriame gaminama ir perdirbama vietinė,
didelės pridėtinės vertės alvakultūros produkcija. Todėl, labai svarbu paramos lėšas skirti
avakultūros plėtrai ir pajamų įvairinimui, investuojant į kitus ekonomikos sektorius, užaugintos
vietinės žuvies perdirbimo ir realizavimo gerinimui, akvakultūros ūkių darbuotojų saugos ir
sveikatos užtikrinimui, bendradarbiavimui, gerosios patirties sklaidai, akvakultūros poveikio
žuvininkystės regiono aplinkai mažinimui, klimato kaitos švelninimo veiksmams.
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3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

3. ŽRVVG teritorijos SSGG
Stiprybės

Stiprybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.
Savitas, vaizdingas, turtingas kraštovaizdis, gausi biologinė R2, R3, R4, R6, R12,
įvairovė, švarus oras ir vandens telkiniai
R13, R18
Didelis turizmo potencialas, plėtojama turizmo ir kitų R5, R10, R19
paslaugų pasiūla
Gyvybingos regiono kultūros tradicijos, gausu tradicija R9, R15, R20
tapusių kultūrinių ir sportinių renginių
Vidaus vandenys ir sukurta infrastruktūra užtikrina prielaidas R34, R35, R36
akvakultūros verslo vystymui
Unikalus kultūros paveldas
R7, R8, R14
Didelis aktyviai veikiančių nevyriausybinių organizacijų R11, R16
skaičius
Patogus susisiekimas ir gerai išvystytas kelių, geležinkelių R1, R17
tinklas
Silpnybės
Silpnybę pagrindžiančio
rodiklio Nr.
Dėl natūralios gyventojų kaitos, intensyvių migracijos, ypač R21, R22, R23, R24, R25,
jaunimo, srautų, bloga demografinė situacija
R26
Aukštas nedarbo lygis santykinai maži dirbančiųjų atlyginimai R27, R28
Mažai investuojama į regiono ekonomiką
R29, R30
Tarp santykinai nedaug veikiančių įmonių dominuoja labai R31
mažos įmonės
Mažėja regione pasiliekančių nakvoti turistų srautas, R32, R33
santykinai mažai maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų
Galimybės
Visuomenėje vis labiau augs ekologiško ir rekreacinio turizmo paslaugų poreikis
Besikeičianti vartotojų elgsena skatins žuvies vartojimo augimą, bus vis labiau
pageidaujama nusipirkti pagal regiono kulinarinį paveldą pagamintų šviežių ekologiškų
žuvies produktų
Organizacinės inovacijos ir modernios technologijos leidžiančios kurti tiesioginius ryšius
tarp vartotojų ir akvakultūros sektoriaus, su žuvininkyste susijusioms bendruomenėms leis
gauti papildomas pajamas
ES parama padės gerinti su žuvininkyste susijusių bendruomenių gyvenimo ir veiklos
sąlygas, sudarys galimybes pritraukti kitas materialines ir užsienio investicijas
ES politika ir jos įgyvendinimo priemonės paskatins smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi,
jo plėtrą bei nedarbo mažinimą
Vykdomi mokslo institucijų tyrimai sudarys prielaidas iš naujo įvertinti nepanaudotus
ŽRVVG teritorijos išteklius, vietos savitumus ir atves galimybes bendradrabiavimui,
tinklaveikai bei naujiems projektiniams sprendimams
Grėsmės
Teisinės ir ekonominės aplinkos nestabilumas, monopolijos reiškiniai, nepalanki
demografinė situacija, naujų idėjų stoka stabdys smulkaus ir vidutinio, į vietos poreikius
orientuoto su žuvininkyste susijusio, verslo plėtrą
Dėl ekonominės aplinkos nestabilumo nepakankamas prieinamumas prie socialinių
paslaugų, nepatenkinama jų kokybė lems migracijos, ypač jaunimo srautus, didins darbo
išteklių trūkumą
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3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.

_Žuvininkystės draudimai/ ribojimai, siekiant aplinkosauginių interesų
Augantys gyvūnų gerovės, aplinkosaugos, maisto saugos ir kokybės, darbuotojų saugos
reikavimai
Klimato kaitos reiškiniai lems inovacijų diegimo būtinumą žuvininkystėje
ES parama žuvininkystės sektoriaus plėtrai gali būti neveiksminga, nes bus teikiama
laikantis sudėtingų procedūrų, o paramos gavėjams keliami reikalavimai – per aukšti
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Eil.
Nr.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4. VVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas prioritetine tvarka
ŽRVVG teritorijos plėtros poreikių nustatymas
Poreikį pagrindžiantys
Sąsaja su Veiksmų
žvejybos ir akvakultūros srityje
ŽRVVG teritorijos
programos 2014–2020 m. ES
(prioritetine tvarka)
SSGG teiginiai (Nr.)
žvejybos ir akvakultūros
sektoriaus nustatytais
poreikiais
Prisidėti prie regiono gyventojų užimtumo didinimo,
3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.,
7.1.Ž, 7.3.Ž
gamtos išteklių tausojimo, remiant akvakultūros verslų
3.3.4., 3.3.5., 3.4.1.
kūrimo ir plėtojimo projektus
Skatinti su žuvininkyste susijusių paslaugų 3.1.1, 3.1.2., 3.2.5., 3.3.1.
7.2.Ž
asortimento ir kitų veiklų plėtrą, jų populiarinimą, ir
sąsajas su turizmu
Sudaryti palankias sąlygas realizuoti vietos
3.1.7., 3.3.2., 3.4.4.
7.1.Ž
akvakultūros produktus, skatinant jų pridėtinės vertės
didinimą ir trumpąsias maisto tiekimo grandines
Skatinti
r
akvakultūros
sektoriaus
dalyvių
3.2.4., 3.3.3., 3.3.6.,
7.1.Ž, 7.2.Ž
bendradarbiavimą, remiant jų ir mokslininkų bendrą
3.4.5., 3.4.6.
įsitraukimą į vietos ekonomikos veiklas, skatinant
naujovių diegimą
Išlaikyti, atkurti ir skleisti su žuvininkyste susijusias
3.1.3., 3.1.5.
7.4.Ž
tradicijas, kultūrinį paveldą, remiant nematerialaus
paveldo puoselėjimo iniciatyvas
Skatinti akvakultūros sektoriaus darbuotojų verslumo,
3.2.1.
7.2.Ž
rinkodaros, aplinkosaugos įgūdžių formavimą,
kvalifikacijos kėlimą, jaunų žmonių įsitraukimą
Didinti socialinę įtrauktį, remiant aktyvaus poilsio ir
3.2.1., 3.4.2.
7.2.Ž
sveikos gyvensenos propagavimo iniciatyvas regiono
bendruomenėse

Poreikio tenkinimas /
netenkinimas iš VPS
lėšų
Taip
Taip
Taip
Taip

Taip
Taip
Taip
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II DALIS. KOKIE MŪSŲ PRIORITETAI IR TIKSLAI?
5. VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys
5.1. VPS prioritetai, priemonės ir jų veiklos sritys (jei veiklos sritys
numatytos):

Sąsaja su ŽRVG
teritorijos
poreikiais

5.1.1. I prioritetas:
DARBO VIETŲ KŪRIMAS SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR KITUOSE
EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
Kodai
5.1.1.1. Priemonė:
BIVP-AKVA-1
4.1.
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
5.1.1.2. Priemonė:
BIVP-AKVA-2
4.2.
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
5.1.1.3. Priemonė:
BIVP-AKVA4.3.
SAVA-1
Žuvininkystės produktų perdirbimas ir
realizavimo gerinimas
5.1.1.4. Priemonė:
BIVP-AKVA4.4.
SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai
5.1.2. II prioritetas:
SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO IDENTITETĄ,
DIDINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ
Kodai
5.1.2.1. Priemonė:
BIVP-AKVA4.5.
SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
5.1.2.2. Priemonė:
BIVP-AKVA4.6.
SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros
srityje
5.1.2.3. Priemonė:
BIVP-AKVA4.7.
SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti
ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir
plėtra
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6. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su prioritetais bei tikslinėmis sritimis, EJRŽF
konkrečiais tikslais ir uždaviniais
6.1. EJRŽF dalis: VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių sąsaja su EJRŽF konkrečiais
tikslais ir uždaviniais
EJRŽF prioritetai ir konkretūs tikslai ir
uždaviniai
6.1.1. 6.1.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.3.1. 6.3.2.
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė:
X
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
VPS priemonė:
X
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė:
X
Žuvininkystės produktų perdirbimas ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė:
X
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai
II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė:
X
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė:
X
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje
VPS priemonė:
X
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti
ir sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra
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7. VPS sąsaja su ŽRVVG teritorijos strateginiais dokumentais ir ESBJRS
Strateginio dokumento pavadinimas
VPS sąsajos pagrindimas
7.1. ŽRVVG teritorijos savivaldybės (-ių) Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Šiaulių, Kelmės ir Telšių rajonų savivaldybių
plėtros strateginis (-iai) planas (-ai)
ilgalaikių strateginių plėtros planų įgyvendinimo.
Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Šiaulių rajono savivaldybės strateginio plėtros
plano 2017-2023 metams I ir II prioriteto penkių tiklslų ir 8 uždavinių įgyvendinimo.
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su
Šiaulių rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2017-2023 metams80
Šiaulių rajono savivaldybės strateginis
plėtros planas 2017-2023 metams

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategija iki 2023 m.

I prioritetas. KONKURENCINGA RAJONO
EKONOMIKA
1.1. tikslas. Modernaus verslo ir pažangaus
žemės ūkio plėtros skatinimas
1.1.1. uždavinys. Skatinti gyventojų verslumą.
1.1.2. uždavinys. Plėtoti paramą ir formuoti verslui
bei investicijoms palankią aplinką.
1.2. tikslas. Turizmo vystymo ir kultūros
paveldo įveiklinimo plėtra rajone
1.2.1. uždavinys. Didinti turizmo paslaugų kokybę
bei įvairovę, plėtoti turizmo infrastruktūrą.
1.2.2. uždavinys. Saugoti ir puoselėti kultūros ir
gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms.

I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai
II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
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https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/60790970ad7611e6b844f0f29024f5ac
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II prioritetas. SUMANI, PILIETIŠKA,
KŪRYBINGA, SOCIALIAI SAUGI IR
SVEIKA VISUOMENĖ
2.1. tikslas. Aukštos ugdymo ir švietimo
paslaugų kokybės bei jų prieinamumo
kiekvienam gyventojui užtikrinimas
2.1.3. uždavinys. Skatinti mokymąsi visą
gyvenimą.
2.2. tikslas. Pilietiškos ir kūrybingos visuomenės
ugdymas
2.2.1. uždavinys. Remti ir skatinti nevyriausybinių
organizacijų bei neformalias jaunimo veiklas.
2.2.3. uždavinys. Plėtoti rajono kultūrinę veiklą.
2.3. tikslas. Socialiai saugios ir sveikos
visuomenės formavimas
2.3.3. uždavinys. Skatinti sveikatinimą ir didinti
gyventojų fizinį aktyvumą.

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra

Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų
ilgalaikio strateginio plėtros plano I ir III plėtros sričių keturių strateginių tikslų ir 4
priemonių įgyvendinimo.
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su
Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metams ilgalaikiu strateginiu plėtros planu81
Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų
ilgalaikis strateginis plėtros planas

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.

I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
I plėtros sritis: KONKURENCINGA RAJONO
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
EKONOMIKA
KITUOSE
EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
1.2. strateginis tikslas. Palankios sąlygos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
verslumui ir visuomeninėms organizacijoms
1.2.1. priemonė. Skatinti žemės ūkio ir verslo Produktyvios investicijos į akvakultūrą
vystymąsi ir investicijų plėtrą.
VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
81

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1032041&p_org=396&p_fix=n&p_gov=n
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Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai
III plėtros sritis: SAUGI IR AKTYVI
VISUOMENĖ
3.1. strateginis tikslas. Sustiprintas rajono
kultūro potencialas
3.1.3. priemonė. Kultūros įstaigų veiklos
organizavimas.
6.1. strateginis tikslas. Kokybiškos mokymo ir
ugdymo paslaugos
6.1.3. priemonė. Gerinti švietimo paslaugų kokybę.
6.2. strateginis tikslas. Patraukli veikla jaunimo
saviraiškai
6.2.1. priemonė. Skatinti jaunimo organizacijų
veiklą ir bendradarbiavimą.

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra

Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Telšių rajono savivaldybės 2010-2020 metų
strateginio plėtros plano I, II, III ir IV prioritetų šešių tiklslų ir 8 uždavinių įgyvendinimo.
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su Telšių
rajono savivaldybės 2010-2020 metų strateginiu plėtros planu82
Telšių rajono savivaldybės 2010-2020 metų
strateginis plėtros planas

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.

I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
I prioritetas. PALANKIOS PRAMONEI IR
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
VERSLUI APLINKOS KŪRIMAS
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
1.1. tikslas. Užtikrinti ekonominę aplinką, VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
palankią verslui ir investicijoms
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
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1.1.3.
uždavinys.
Ekonominio
potencialo VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
stiprinimas ir gyventojų užimtumo ir pajamų Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
didinimas.
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai
II prioritetas. KULTŪROS, TURIZMO IR
REKREACIJOS SEKTORIAUS PLĖTRA
2.1. tikslas. Plėtoti kultūros, rekreacines ir
turizmo paslaugas
2.1.1. uždavinys. Sukurti sąlygas tradicinių
regioninių renginių organizavimui bei turistų
apgyvendinimui.
2.1.2. uždavinys. Vykdyti aktyvią Telšių krašto
turizmo produktų ir paslaugų rinkodarą.
2.2. tikslas. Skleisti Telšių krašto kultūrinį ir
gamtinį savitumą
2.2.1. uždavinys. Saugoti Telšių rajono savitumą,
didinti jo patrauklumą (gyvenimui, verslui, kūrybai
ir turizmui).
III prioritetas. SAUGIOS SOCIALINĖS
APLINKOS IR PALANKIOS ŽMOGAUS
SVEIKATAI APLINKOS KŪRIMAS
3.2. tikslas. Kurti saugią socialinę aplinką
3.2.2. uždavinys. Formuoti ir plėtoti kompleksinių
paslaugų šeimai sistemą.
3.2.3. uždavinys. Sukurti palankią aplinką jauno
žmogaus
pilnaverčiam
gyvenimui
ir
savirealizacijai.
IV prioritetas. IŠSILAVINUSIOS IR
KULTŪRĄ PUOSELĖJANČIOS
BENDRUOMENĖS
UGDYMAS(IS)
4.1. tikslas. Išsilavinusios bendruomenės

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra
II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ

53

ugdymas(is)
4.1.2. uždavinys. Kurti prieinamą, efektyviai
veikiančią švietimo sistemą.
4.2.
tikslas.
Kultūrą
puoselėjančios
bendruomenės ugdymas(is)
4.2.1. uždavinys. Skatinti kultūros paslaugų,
atitinkančių gyventojų kultūrinius ir dvasinius
poreikius, teikimą.

7.2.

VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis vią gyvenimą akvakultūros srityje

ŽRVVG teritorijoje patvirtintas regiono Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros plano II
plėtros planas
prioriteto dviejų tikslų ir keturių uždavinių įgyvendinimo.
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su
Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros planu83
Šiaulių regiono 2014-2020 metų plėtros
planas
II prioritetas. PAŽANGI IR PILIETIŠKA
VISUOMENĖ
2.02 tikslas. Stiprinti tapatybę ir pilietiškumą
2.02.01 uždavinys. Išsaugoti ir aktualizuoti kultūros
paveldą.
2.02.02 uždavinys. Skatinti socialines ir kultūrines
iniciatyvas.
2.03 tikslas. Užtikrinti gyventojų gerovę
2.03.02 uždavinys. Gerinti sąlygas bendruomenių
veiklai.
2.03.03 uždavinys. Skatinti sveiką gyvenseną ir
stiprinti sveikatą.

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.
II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra

Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Telšių regiono 2014-2020 metų plėtros plano I ir II
prioritetų dviejų tikslų ir dviejų uždavinių įgyvendinimo.
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su
83
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Telšių regiono plėtros planu 2014-2020 metams84
Telšių regiono plėtros planas 2014-2020
metams

I prioritetas. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ
IR BENDRUOMENĖS AKTYVUMAS
1.05 tikslas. Bendruomeninis aktyvumas ir
iniciatyvos sprendžiant bendras problemas
1.05.01 uždavinys. Skatinti bendruomenių ir
nevyriausybinių organizacijų pilietinį aktyvumą ir
savarankiškumą, sprendžiant socialines ekonomines
problemas.
II prioritetas. SANGLAUDOS EKONOMINIS
DIDĖJIMAS LYGINANT SU ŠALIMI
2.03 tikslas. Ryšių tarp savivaldybių centrų ir
kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų stiprinimas
2.03.02 uždavinys. Didinti turizmo paslaugų apimtį
ir įvairovę, gerinant turizmo objektų pasiekiamumą,
informacijos sklaidą, siekiant pritraukti daugiau
turistų.

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.
I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra

Šiaulių ŽRVVG parengta Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono VPS iki 2023 m. Šiaulių
regiono plėtros tarybai ir Telšių rajono savivaldybės tarybai susipažinti pateikta įteikiant
asmeniškai 2017-09-29. Abiejose nurodytose Tarybose Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
84

www.lietuvosregionai.lt
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VPS iki 2023 m. buvo pritarta. Pagrindžianti informacija ŽRVVG būstinėje.
7.3.

ESBJRS

Šiaulių ŽRVVG parengta VPS labiau orientuota į vietos lygmens poveikį, tačiau pokyčiai vietos
lygmenyje apibendrintai įtakoja ir nacionalinį lygmenį. Taigi, Šiaulių žvejybos ir akvakultūros
regiono vietos plėtros strategija iki 2023 m. prisidės ir prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos įgyvendinimo.
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su ES
Baltijos jūros regiono strategija85
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategija

Prioritetinio tikslo „Panaudoti visą regiono
mokslinių tyrimų, inovacijų ir smulkaus ir
vidutinio verslo potencialą (PA Innovation)
1. Uždavinys (action) „Didinti konkurencingumą,
kuriant inovacijų ir verslumo ekosistemą, grįstą
pažangia specializacija ir tvariu augimu“

7.4.

85

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.
I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai

Viensektorė (-ės) kaimo vietovių vietos Šiaulių ŽRVVG parengta VPS prisideda prie Šiaulių, Kelmės, ir Telšių rajonų Vietos veiklos grupių
plėtros strategija (-os) (taikoma, kai tokia viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų įgyvendinimo.
(-ios) viensektorė (-ės) vietos plėtros
strategija (-os) yra patvirtinta (-os)
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su
ŽRVVG teritorijoje)
Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros
strategija86

www.baltijosjurosregionas.lt

56

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.

Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos
grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos
plėtros strategija

I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai

I prioritetas: VERSLŲ KŪRIMAS IR PLĖTRA,
KAIMO GYVENTOJŲ UŽIMTUMO, PAJAMŲ
DIDINIMAS, KURIANT DARBO VIETAS,
DIDINANT SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ
Priemonė: LEADER-19.2-6
Ūkio ir verslo plėtra
veiklos sritis: LEADER-19.2-6.4
parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse
plėtoti
veiklos sritis: LEADER-19.2-6.4
parama investicijoms į atsinaujinančių energijos
išteklių (AEI) ar energijos efektyvumo didinimą
Priemonė: LEADER-19.2-16
Bendradarbiavimas
veiklos sritis: LEADER-19.2-16.4
bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio
populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo
grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO

II prioritetas: BENDRUOMENIŠKUMO
UGDYMAS, PUOSELĖJANT KULTŪRĄ IR

57

VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję
su VPS priemonėmis)
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-4
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų
tęstinumas

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su
Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija87
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.

87

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos
grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros
strategija

I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
Žuvininkystės
verslo
ir
mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai

I VPS prioritetas: EKONOMIŠKAI
PATRAUKLIOS APLINKOS KAIME
KŪRIMAS
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-6
Privataus
verslo
sektoriaus
ekonominio
gyvybingumo skatinimas
veiklos sritis: LEADER-19.2-SAVA-6.1
parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-7
Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių
organizacijų
verslo
iniciatyvų
kūrimosi
skatinimas
veiklos sritis: LEADER-19.2-SAVA-7.2
parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir
žemės ūkio produktų perdirbimui

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ

II VPS prioritetas: PATRAUKLIOS
APLINKOS GYVENTI KAIME KŪRIMAS
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-8
Kaimo tradicijų puoselėjimas, mokomųjų,

http://www.kelmevvg.lt/wp-content/uploads/2016/06/Kelmės-krašto-partnerystės-vietos-veiklos-grupės-2016-2023-metų-vietos-plėtros-strategija.pdf
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VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-4
Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra

švietėjiškų veiklų rėmimas
veiklos sritis: LEADER-19.2-SAVA-8.1
kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos
gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas
veiklos sritis: LEADER-19.2-SAVA-8.2
laisvalaikio ir turizmo veiklų skatinimas saugomose
teritorijose
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-5
Jaunimo užimtumo ir integravimosi į vietos
bendruomenes veiklų rėmimas
veiklos sritis: LEADER-19.2-SAVA-5.1
parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus
švietimo iniciatyvų skatinimui
veiklos sritis: LEADER-19.2-SAVA-5.2
parama jaunimo verslumo iniciatyvų kūrimui
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-3
Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas

Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos iki 2023 m. sąsajos su Telšių
ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija88
Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono
vietos plėtros strategijos iki 2023 m.
I VPS prioritetas: DARBO VIETŲ KŪRIMAS
SU ŽUVININKYSTE SUSIJUSIUOSE IR
KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE
VPS priemonė: BIVP-AKVA-1
Produktyvios investicijos į akvakultūrą
VPS priemonė: BIVP-AKVA-2
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-1
Žuvininkystės
produktų
perdirbimas
ir
realizavimo gerinimas
VPS priemonė: BIVP-AKVA--SAVA-2
88

https://drive.google.com/file/d/0B-Pr2KHLpNnRMnNvSU9mMVhNeXc/view

Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros
2014-2020 metų strategija
I VPS prioritetas: EKONOMINĖS VEIKLOS
KAIMO VIETOVĖSE PLĖTOJIMAS
Priemonė: LEADER-19.2-6
Ne žemės ūkio verslo plėtra
veiklos sritis: LEADER-19.2-6.2
parama ne žemės ūkio verslui pradėti
veiklos sritis: LEADER-19.2-6.4
parama ne žemės ūkio verslui plėtoti
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Žuvininkystės
verslo
ir
bendradarbiavimas vietos plėtrai

mokslo

II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
II VPS prioritetas: KOMPETENCIJŲ IR
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-5
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra
II VPS prioritetas: SOCIALINĖS GEROVĖS
III VPS prioritetas: KAIMO VIETOVIŲ
KŪRIMAS, PUOSELĖJANT REGIONO
PATRAUKLUMO DIDINIMAS
Priemonė: LEADER-19.2-SAVA-4
IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ
ĮTRAUKTĮ
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų
VPS priemonė: BIVP-AKVA-SAVA-3
tęstinumas
Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida

Kad pagal Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją iki 2023 m.
igyvendinamų priemonių finansavimas nebūtų dubliuojamas iš kelių finansavimo šaltinių,,
kiekvienas vietos projekto pareiškėjas paramai gauti vietos projektui igyvendinti turės įsipareigoti,
kad pagal ŽRVVG vietos plėtros strategija finansuojamos investicijos nebus finansuojamos iš kitų
fondų.
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III DALIS. KAIP PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTUS TIKSLUS?
8. LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas
LEADER metodo principai
8.1.
Teritorinis principas:
8.1.1. principo laikymasis rengiant VPS:
Rengiant Šiaulių ŽRVVG VPS buvo laikomasi teritorinio principo ir atliekama teritorijos išteklių
analizė:
 identifikuojant ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir išteklius jai spręsti,
buvo identifikuoti Kelmės, Šiaulių, Telšių rajonų savivaldybių bei Šiaulių miesto Rėkyvos
seniūnijos kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo, taip pat socialinės, ekonominės bei
veikiančių akvakultūros įmonių situacijos ypatumai. Kelmės, Šiaulių, Telšių rajonų
savivaldybių bei Šiaulių miesto Rėkyvos seniūnijos atitinkamos srities specialistų, seniūnų,
žvejų bendruomenės ir gyventojų buvo prašyta pateikti informaciją apie ŽRVVG teritorijos
išskirtinius bruožus, identitetą, saugomas teritorijas, kultūros paveldo objektus,
aplinkosaugą bei socialinę, ekonominę ir žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus
situaciją;
 nustatant ŽRVVG teritorijos socialinių ryšių, bendros istorijos, išskirtinumo ir
identiteto įtaką vietos bendruomenės bendram požiūriui į ilgalaikę Šiaulių ŽRVVG
teritorijos plėtrą, buvo organizuoti keturi vieši informaciniai-diskusiniai renginiai,
kuriuose dalyvauti buvo sudarytos galimybės ŽRVVG teritorijos gyventojams ir kurių
metu buvo aptartos galimos projektų idėjos ir jų nauda Šiaulių ŽRVVG teritorijos plėtrai
bei pritaikomumo galimybės vietos gyventojams bei atvykstantiems svečiams;
 ŽRVVG teritorijoje veikiančios bendruomenės susitelkusios bendriems tikslams
laikotarpiu iki 2023 m. Bendruomenių nariai aktyviai dalyvavo susitikimuose, kuriant
strategiją, telkė savo vietovės gyventojus diskusijoms, identifikuojant problemas ir ieškant
plėtros galimybių. Siekiant įvertinti ŽRVVG teritorijos vystymosi situaciją, buvo
stengiamasi identifikuoti kiekvieno teritorinio vieneto, ypač priklausomo nuo žuvininkytės,
problematiką ir taip užtikinti ilgalaikių vietos plėtrai svarbių problemų sprendimą ir vietos
išteklių racionalų naudojimą.
8.1.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant Šiaulių ŽRVVG teritorijos VPS, bus laikomasi teritorinio principo, kuriuo bus
siekiama:
 užtikrinant vietos išteklių tinkamą panaudojimą, vietos interesų grupių
bendradarbiavimą ir veikimą kartu bei užtikrinant integruotą ŽRVVG teritorijos
plėtrą. Bus siekiama sudaryti prielaidas vietos ekonomikos gyvybingumui, turizmo
plėtrai, inovacinių būdų ir metodų susidariusioms problemoms spręsti paieškai, pasitelkiant
įvairių regiono suinteresuotų dalyvių bendradarbiavimą, bendrai veiklai apjungiant turimas
žinias, patirtį ir gebėjimus, žmogiškuosius, kultūrinius, gamtinius, infrastruktūrinius
išteklius. Taip pat bus siekiama sudaryti prielaidas regiono gyventojų socialinei įtraukčiai
didinti, regiono identiteto puoselėjimui;
 užtikrinant ŽRVVG teritorijos išskirtinumo ir specifinių pranašumų panaudojimą,
kurio bus tiesiogiai siekiama, įgyvendinant VPS priemones: ,,Pajamų įvairinimas ir
naujų rūšių pajamos akvakultūroje“, ,,Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų
išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida“;
užtikrinti ŽRVVG teritorijos didesnės pridėtinės vertės kūrimą, kurio bus tiesiogiai
siekiama, įgyvendinant VPS priemonę: ,,Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo
gerinimas“; ,, Žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimas vietos plėtrai“.
8.2.
„Iš apačios į viršų“ principas:
8.2.1. principo laikymasis rengiant VPS:
Rengiant Šiaulių ŽRVVG VPS siekta kiek įmanoma didesnio vietos gyventojų įsitraukimo.
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Informacija apie būsimos strategijos rengimą gyventojams buvo teikiama, analizuojant jiems
aktualias problemas, identifikuojant poreikius ir ieškant jų patenkinimo galimybių.
ŽRVVG nuosekliai dirbo, siekdama maksimalaus metodo „iš apačios į viršų“ veikimo:
 atliekant ŽRVVG teritorijos socialinės, ekonominės ir aplinkos situacijos analizę ir
SSGG, organizuoti trys mokymai bendruomenėms ir jų lyderiams, verslo atstovams. VPS
rengimo laikotarpiu buvo suorganizuoti keturi vieši informaciniai-diskusiniai renginiai,
kuriuose, identifikuojant konkrečios vietovės privalumus ir trūkumus, dalyvavo žvejai,
bendruomenių ir kitų įstaigų bei organizacijų atstovai, jaunimo ir verslo atstovai, seniūnai,
ŽRVVG valdybos nariai, administracijos darbuotojai. Šių susitikimų metu taikytas „Žuvies
griaučių“ metodas, kai sistemingai buvo identifikuojama konkrečios vietovės problematika,
išsiaiškinamos galimos problemų priežastis ir nustatomos sritys, kurias galima tobulinti ir
toliau vystyti ar atrasti naujas veiklos kryptis;
 siekiant efektyvaus konkrečios vietovės poreikių identifikavimo ir prioritetų jiems
suteikimo, organizuoti susitikimai su ŽRVVG teritorijos gyventojais, bendruomenių
lyderiais. Bendradarbiaujant su konsultantais, mokslininkais, ŽRVVG valdyba buvo
parengta Šiaulių žvejybos ir akvakultūros regiono situacijos ir gyventojų poreikių tyrimo
anketa. Galimybės dalyvauti apklausoje buvo sudarytos visiems Šiaulių ŽRVVG teritorijos
gyventojams. Anketos nuoroda buvo patalpinta Šiaulių ŽRVVG interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt ir taip sudarytos galimybės visiems norintiems sudalyvauti apklausoje.
ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikių tyrimo imtis yra reprezentatyvi;
 taikant tokius metodus kaip diskusija, ,,žuvies griaučių“ diagrama, ,,minčių lietus“, buvo
diskutuojama apie VPS prioritetus, priemones, veiklos sritis, VPS įgyvendinimo
etapus. Bendruomenės, verslo atstovai savo iniciatyva rinkosi atskirai ir diskutavo apie
galimus projektus, idėjas teikė ŽRVVG administracijai. Diskusijose dalyvavo skirtingų
organizacijų atstovai, ŽRVVG administracijos ir vietos valdžios atstovai, verslininkai.
Susitikimuose buvo diskutuojama apie galimybes panaudoti turimus išteklius, ieškota
teritorijos išskirtinumo, svarstytos bendradarbiavimo tarp įvairių regiono plėtra
suinteresuotų dalyvių galimybės;
 planuojant finansinius išteklius VPS įgyvendinti, atsižvelgta į potencialių vietos
projektų vykdytojų pateiktus projektinius pasiūlymus ir idėjas, pagrindžiant būtinas
projekto įgyvendinimo išlaidas.
Principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimo pagrindą sudaro vietovės problemų sprendimas kuo
arčiau problemos atsiradimo vietos, tiesiogiai analizuojant jos priežastis bei pasekmes, įtraukiant
gyventojus į problemos sprendimo procesą. Tinkamiausi metodai ištiriant gyventojų poreikius yra
ŽRVVG išvykos į vietą, susitikimai su gyventojais ir verslininkais.
Siekiant, kad vietos gyventojai dalyvautų priimant sprendimus dėl VPS ir prioritetų, kuriais bus
vadovaujamasi jų vietovėje, nustatyti gyventojų poreikiai ir prioritetai buvo pristatyti,
organizuojant pakartotinius susitikimus. Šių susitikimų metu diskutuota apie prioritetų ir pasirinktų
VPS priemonių ir veiklos sričių atitikimą poreikiams.
8.2.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Principo ,,iš apačios į viršų“ bus laikomasi visuose Šiaulių ŽRVVG teritorijos VPS įgyvendinimo
etapuose: tiek rengiant kvietimų teikti VP dokumentaciją, tiek kviečiant teikti VP paraiškas, tiek
tvirtinant VP, tiek pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus ir vykdant stebėseną, tiek vykdant
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas.
 Rengiant kvietimų teikti VP dokumentaciją, interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt
bus skelbiami VP atrankos ir įgyvendinimo taisyklių projektai, kuriems savo pastabas ir
pasiūlymus galės pateikti visi ŽRVVG teritorijos gyventojai. ŽRVVG valdybos
posėdžiuose numatoma organizuoti pastabų ir pasiūlymų aptarimus, kviečiant į juos
suinteresuotus ŽRVVG teritorijos gyventojus. Suderinus ŽRVVG teritorijos ir visų
suinteresuotųjų teritorijos gyventojų interesus, ŽRVVG valdyba tvirtins kvietimų teikti VP
dokumentaciją.
 Kviečiant teikti VP paraiškas, kvietimų informacija taip pat bus viešinama interneto
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svetainėje www.siauliuzrvvg.lt, pagal viešųjų pirkimų reikalavimus atrinktuose leidiniuose.
Informacija apie paskelbtus kvietimus teikti VP paraiškas bus siunčiama Šiaulių ŽRVVG
teritorijos seniūnijoms, bendruomenėms, NVO, žvejų ir verslininkų interesus
atstovaujančioms organizacijoms. Bus stengiamasi aktyvinti ŽRVVG teritorijos lyderius
savanoriškai teikti informaciją apie kvietimus teikti VP paraiškas. Savo ruožtu Šiaulių
ŽRVVG administracija teiks konsultacijas dėl reikalavimų pareiškėjams, teikiantiems VP
paraiškas, taip pat dėl reikalavimų VP atrankai ir įgyvendinimui.
 Tvirtinant VP, principo ,,iš apačios į viršų“ įgyvendinimą užtikrins Šiaulių ŽRVVG
valdyba, kuri tvirtins finansuotinus VP ir kurios sudėtis atitinka principo ,,iš apačios į
viršų“ reikalavimus. Be to, informacija apie ŽRVVG valdybos posėdžius, kuriuose bus
tvirtinami finansuotini VP, bus skelbiama interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt. Taip
pat bus sudaryta galimybė minėtuose posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvauti atskirų
ŽRVVG teritorijos gyventojų grupių interesus atstovaujančių organizacijų atstovams.
Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, kiekvienais metais bus pateikiama informacija
interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt, vietinėje spaudoje, organizuojami informaciniai
renginiai bei dalinamasi informacija Šiaulių ŽRVVG teritorijoje vyksiančių renginių metu.
VP vykdytojai bus įpareigojami viešinti VP įgyvendinimo rezultatus ir pristatyti jų indėlį į
VPS įgyvendinimą.
 Vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną ir siekiant atlikti VPS įgyvendinimo kokybinį
vertinimą, pasitelkiant socialinių tinkų teikiamas galimybes, numatoma vykdyti
bendruomeninių organizacijų, kitų NVO, pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios
atstovų apklausas. ŽRVVG teritorijos gyventojams kasmet interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt, susitikimų/VPS įgyvendinimo aptarimų metu numatoma pristatyti
ŽRVVG administracijos surinktus privalomus VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis ir
rodiklius. Susitikimų/VPS įgyvendinimo aptarimų metu su tikslinėmis ŽRVVG teritorijos
gyventojų grupėmis numatoma identifikuoti VPS įgyvendinimo problemas ir jeigu jos bus
nustatytos, gauti siūlymus dėl problemų sprendimo.
 Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, kiekvienais metais su
suinteresuotomis gyventojų grupėmis numatoma aptarti VPS numatytas ŽRVVG teritorijos
gyventojų aktyvinimo veiksmų planą, diskutuoti dėl numatytų aktyvinimo veiksmų turinio.
ŽRVVG teritorijos gyventojus numatoma skatinti įsitraukti į aktyvinimo veiklų
organizavimą ir įgyvendinimą pvz. teikti VP gerosios patirties pavyzdžius, teikti siūlymus
dėl numatomų organizuoti aktyvinimo veiklų ir pan.
8.3.
Partnerystės principas:
8.3.1. principo laikymasis rengiant VPS:
Šiaulių ŽRVVG, rengdama VPS bei priimdama sprendimus dėl jos įgyvendinimo prioritetų,
priemonių, veiklos sričių ir finansinio plano, laikėsi partnerystės principo.
Šiaulių ŽRVVG yra atvira naujiems nariams, t. y. užtikrina lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią
naujų narių priėmimo tvarką. Ji veikia partnerystės, grindžiamos trijų sektorių – pilietinės
visuomenės, verslo ir vietos valdžios, principu. Vietos veiklos grupei šiuo metu priklauso 17 narių,
atstovaujančių Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančius privačius juridinius ir fizinius asmenis,
bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas, vietos valdžios atstovus.
Asociacija turi kompetentingą darbuotojų komandą ir valdybą, kurios sudėtis visiškai atitinka
VVG partnerystėms keliamus reikalavimus: valdybą sudaro pilietinės visuomenės, verslo ir vietos
valdžios atstovai, susibūrę bendriems tikslams pasiekti. Valdyboje pilietinei visuomenei atstovauja
44 proc. valdybos narių, verslui – 35 proc., vietos valdžiai – 21 proc.
Rengiant VPS, aprašant jos priemones, veiklos sritis, planuojant įgyvendinimo etapus bei sudarant
finansinį planą, reguliariai buvo organizuojami susitikimai su ŽRVVG valdybos nariais, gauti
rezultatai aptariami visuotiniuose narių susirinkimuose.
8.3.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant VPS, Šiaulių ŽRVVG ir toliau veiks, laikydamasi partnerystės principo (atitikdama
partnerystei keliamus reikalavimus). Partneriai (pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios
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atstovai), siekdami ŽRVVG teritorijos vizijos ir jos siekiančių prioritetų įgyvendinimo,
vadovaudamiesi nešališkumo, skaidrumo, atvirumo, viešų ir privačių interesų derinimo principais,
atstovaus partnerius, rengiant ir tvirtinant VP atrankos ir įgyvendinimo taisykles, rengiant ir
tvirtinant kvietimus teikti VP paraiškas, įgyvendinant partnerių aktyvinimo veiksmus, priimant
sprendimus dėl VP finansavimo, stebint ir vertinant VPS įgyvendinimo eigą bei rezultatus. Su VPS
įgyvendinimo tvarka, sprendimų dėl VP finansavimo priėmimo eiga ir rezultatais, VPS
įgyvendinimo rezultatais numatoma supažindinti visus partnerius, skelbiant informaciją
www.siauliuzrvvg.lt, spaudoje, partnerių neformaliuose susitikimuose, taip sudarant jiems
galimybę ir skatinant palaikyti ,,grįžtamąjį ryšį“ ir suteikti žinių partnerių atstovams ŽRVVG
valdyboje, ŽRVVG administracijai dėl VPS konkrečių priemonių įgyvendinimo.
8.4.
Vietos finansavimo ir valdymo principas:
8.4.1. principo laikymasis rengiant VPS:
VPS rengimo metu visi ŽRVVG partneriai tiek pilietinio sektoriaus, tiek verslo, tiek valdžios
atstovai buvo skatinami ieškoti naujų veiklų bei vietos iniciatyvų, kurios mažintų finansavimo
paklausos ir pasiūlos neatitiktį, kurios generuotų pajamas ir užtikrintų veiklos tęstinumą bei plėtrą.
Naujų iniciatyvų buvo ieškoma ir jos buvo skatinamos bei tariamasi dėl jų įgyvendinimo
finansavimo, organizuojant diskusijas apie galimybes įgyvendinti siūlomus, planuojamus VP
Šiaulių ŽRVVG teritorijoje laikotarpiu iki 2023 m. Buvo aptariamos galimybės įgyvendinti VP,
skirtus ekonomikos augimui, užimtumo didinimui ir pajamų įvairinimui, žvejybos ir akvakultūros
konkurencingumo didinimui, bendradarbiavimo iniciatyvų įgyvendinimui. Svarstytos savivaldybės
prisidėjimo galimybės prie numatomų įgyvendinti projektų.
Be to, vykdytų mokymų metu buvo siekiama užtikrinti projektų lyderių ir naudos gavėjų
bendradarbiavimą projektuojant ateities veiklą. Siekiant kurti ir stiprinti ryšius tarp skirtingų
vietos plėtros veikėjų, kad minėti ryšiai prisidėtų prie realių ŽRVVG teritorijos rezultatų kūrimo,
organizuotų diskusijų metu buvo siekiama analizuoti ir vertinti ŽRVVG teritorijos plėtrą
skirtingais požiūriais, derinant ilgalaikės plėtros strateginius sprendimus prie aktualių vietos
poreikių tenkinimo. To pasekoje numatyta, kad VPS numatytas aktualių vietos poreikių tenkinimas
papildys ir Šiaulių ŽRVVG apjungiančių rajonų savivaldybių strateginius planus.
8.4.2. principo laikymasis įgyvendinant VPS:
 Vietos finansavimo mechanizmų paiešką ir kūrimą Šiaulių ŽRVVG ketina vykdyti
bendrai su ŽRVVG atstovaujamomis savivaldybėmis ir su potencialiais VP pareiškėjais.
Šiaulių ŽRVVG atstovaujamų savivaldybių taryboms kasmet numato pristatyti kasmetinį
VPS priemonių ir jų veiklos sričių finansavimo poreikį, jį aptarti ir ieškoti galimybių skirti
finansavimą bent viešųjų projektų bendram finansavimui.
 Ieškant galimybių suvienyti partnerių išteklius, Šiaulių ŽRVVG ir toliau skatins visų
partnerių bendradarbiavimą. Tikimasi aktyvaus žuvininkystės verslo sektoriaus
bendradarbiavimo su regione veikiančiomis NVO, ŽRVVG dalinantis žiniomis, patirtimi,
sudarant galimybes naudotis turima technine baze. Bendradarbiavimas turėtų sudaryti
prielaidas ŽRVVG teritorijos vietos ekonomikos gyvybingumui, turizmo plėtrai,
inovacinių būdų ir metodų susidariusioms problemoms spręsti paieškai, bendrai veiklai
apjungiant turimas žinias, patirtį ir gebėjimus, žmogiškuosius, kultūrinius, gamtinius,
infrastruktūrinius išteklius. Rastųsi galimybės suvienyti partnerių išteklius bendrai
finansuojant, administruojant ir įgyvendinant projektus. Esant poreikiui, numatoma
organizuoti mokymus/konsultacijas kompetencijų bei įgūdžių ugdymui bendradarbiavimo
organizavimo, jo tinkamiausių formų, finansavimo šaltinių paieškos srityse.
 Bendram užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimui telkti Šiaulių ŽRVVG
teritorijos gyventojus turėtų numatomos organizuoti aktyvinimo veiklos, kurių metu būtų
sudarytos prielaidos naujų kontaktų užmezgimui, projektų idėjų generavimui ir
bendradarbiavimo būdų paieškai, kad jos būtų įgyvendintos maksimaliai prisidedant prie
užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo.
Horizontalieji principai ir prioritetai:
8.5.
Jaunimas:
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8.5.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Jauni žmonės atstovaujami ŽRVVG valdymo organe. Vis daugiau jaunus žmones atstovaujančių
asmenų jungiasi prie ŽRVVG veiklos tapdami asociacijos nariais. VPS rengimo metu ir ŽRVVG
teritorijos situacijos analizės tyrime dalyvavo ŽRVVG administracijos nariai - 3 asmenys nuo 30
iki 40 metų amžiaus.
Vykdant gyventojų poreikių tyrimą, asmenys iki 29 metų sudarė 9,4 proc. visų respondentų, o
asmenys nuo 30 iki 39 metų sudarė 18,8 proc. visų respondentų. Rengiant SSGG buvo
atsižvelgiama į gyventojų poreikių tyrimo rezultatus, susijusius su jaunimo problemų sprendimo
būdais bei jaunų žmonių situacijos analizės rezultatus. Jaunų žmonių poreikių nustatymui ir
poreikių prioritetų nustatymui lemiamą reikšmę turėjo ŽRVVG susitikimuose dalyvavusių jaunų
žmonių nuomonė bei siūlymai, į ką pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, norint spręsti ŽRVVG
teritorijos jaunų žmonių problemas.VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys buvo nustatomos ir
pasirenkamos, o taip ir pasirenkama įgyvendinimui reikalingos lėšos, atsižvelgiant į jaunimo
problemas. VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių pasirinkimui svarbią įtaką turėjo ŽRVVG
gyventojų poreikių tyrimo rezultatai.
8.5.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
Įgyvendinant VPS numatyta jaunimą įtraukti:
 Organizuojant ŽRVVG valdymo organo darbą – į ŽRVVG valdybą įtraukti jauni
žmonės iki 40 metų amžiaus. Jie yra valdymo organo nariai. Tokiu būdu jiems sudaryta
galimybė atstovauti jaunimą, priimant sprendimus ir įgyvendinant veiklas, priskirtas
ŽRVVG valdymo organo funkcijoms;
 Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas - ŽRVVG administracija su visų kvietimų
sąlygomis ir dokumentacija numato supažindinti jaunus žmones atskirai 14-29 ir 30-40
metų amžiaus asmenis. Ketinama jaunus žmones įtraukiami į VP įgyvendinimo ir
administravimo taisyklių, kvietimo sąlygų rengimą (jie bus supažindinami su minėtų
dokumentų projektais, skatinami pateikti savo nuomonę, pasiūlymus bei pastabas.
Taisyklių ir kvietimo sąlygų projektai bus skelbiami internetiniame puslapyje
www.siauliuzrvvg.lt ir/ar persiunčiami el. paštu jaunimo atstovams, jų asocijuotoms
struktūroms ir kitiems suinteresuotiems jauniems žmonėms). Kviečiant teikti VP
paraiškas, jaunimą iki 29 metų ir jaunus asmenis nuo 30 iki 40 metų numatoma skatinti
savanoriauti, viešinant kvietimo sąlygas ir konsultuojant ŽRVVG teritorijos suinteresuotą
jaunimą dėl VP paraiškų pateikimo;
 Atrenkant VP - Jaunimo dalyvavimas ŽRVVG valdymo organe, priimant sprendimus dėl
VP finansavimo, užtikrins jaunimo interesų atstovavimą. Bus sudaryta galimybė jauniems
VP pareiškėjams ir pareiškėjams įgyvendinsiantiems jaunimui skirtus projektus pristatyti
VP paraiškas projektų atrankos posėdžiuose. Numatoma, kad pirmumas atrenkant VP
turėtų būti skiriamas tiems investiciniams VP, kuriuos teikia jauni ( iki 40 metų amžiaus)
asmenys , ir ne pelno projektams, kurie numato jaunų žmonių įtraukti į projekto veiklas;
 Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną numatoma VPS įgyvendinimo rezultatų analizę atlikti, išskiriant jaunimo horizontalaus
principo įgyvendinimą. T. y. šis principas bus integruotas į VPS įgyvendinimo stebėsenos
sistemą. Bus vertinama kiek VP pateikė jauni žmonės, kiek jaunų žmonių įdarbinta, kiek
jaunų žmonių įsitraukė į socialinio ir bendruomeninio verslumo, bendradarbiavimo veiklas.
Bus atliekami jaunų žmonių nuomonės apie VPS įgyvendinimą tyrimai. Į VPS
įgyvendinimo eigos, metinių ataskaitų pristatymo ir aptarimo renginius bus kviečiami
jaunimo atstovai. VPS įgyvendinimo rezultatai bus pristatomi internetiniame puslapyje
www.siauliuzrvvg.lt ir/ar viešinami jaunimui skirtuose leidiniuose ir/ar renginiuose, jų
dažniausio susibūrimo vietose (mokyklose ir kt.);
 Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas - jauniems
žmonėms numatoma organizuoti gerosios praktikos patirties sklaidos mainus tiek vietos,
tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. Numatoma, taikant inovacinius, jaunimui
adaptuotus mokymo instrumentus, suorganizuoti mokymus skirtus jaunimui aplinkos
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požiūriu atsakingam žuvininkystės verslui propaguoti. Numatoma atrinkti jaunimo ir/ar
jaunimui skirtų projektų gerosios patirties pavyzdžius. Juos pristatyti internetiniame
puslapyje www.siauliuzrvvg.lt. Skatinti jaunimo atstovus savanoriauti, teikiant
konsultacijas jauniems VP pareiškėjams ir vykdytojams. Bus siekiama VPS įgyvendinimo
viešinimo, ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo renginius organizuoti
maksimaliai derinant su jaunų žmonių užimtumo laiku, kad būtų sudarytos galimybės kuo
didesniam jaunų žmonių skaičiui juose sudalyvauti.
8.6.
Kultūra:
8.6.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi rengiant VPS:
Siekiant nustatyti Šiaulių ŽRVVG teritorijos kultūros išteklių plėtros poreikius buvo
atliekama ŽRVVG teritorijos gyventojų poreikių analizė. Nustatyta, kad turimi kultūros, istorijos
objektai nėra sutvarkyti iki galo, kad būtų patrauklūs lankymui ir ptitaikymui verslo plėtrai.
Edukacinės programos mažai viešinamos. Nėra vieningai garsinami ir populiarinami vietos
produktai, veiklos, paslaugos ar objektai. Be paslaugų kompleksiškumo suformavimo, vietiniai
produktai ir paslaugos lieka neįvardyti ir neapjungti.
Siekiant stiprinti Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinę
tapatybę, didinti jų kūrybingumą, vietovės identiteto, kultūros išteklių panaudojimo verslo
plėtrai, užtikrinant kultūros prieinamumą, įvairovę ir sklaidą ŽRVVG teritorijoje, suderinus
Šiaulių ŽRVVG teritorijos ir gyventojų poreikius, situacijos analizės rezultatus, tariantis su
kultūros srities specialistais, VPS yra numatyta priemonė: ,,Regiono paveldo ir žuvininkystės
tradicijų išsaugojimas, pritaikymas ir sklaida“.
8.6.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant VPS:
Vykdant Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiklas, kuriomis siekiama
ŽRVVG teritorijos gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimo, jų
kūrybingumo didinimo, vietovės identiteto, kultūros išteklių panaudojimo verslo plėtrai
numatoma organizuoti konsultacijas potencialiems pareiškėjams su kultūros srities darbuotojais,
turizmo specialistais. Numatoma suorganizuoti mokymus vietovės rinkodaros gebėjimams ugdyti
ir stiprinti, gerosios patirties mainams vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. ŽRVVG teritorijoje
vyksiančiuose renginiuose, VPS priemonių įgyvendinimo pristatymo/aptarimo renginiuose bus
skatinama dėmesį skirti krašto savitumo puoselėjimui, kviečiant koncertuoti vietos kolektyvus,
demonstruoti vietos žvejų tradicinius gaminius, vaišintis pagal krašto tradicinę receptūrą
pagamintais produktais.
8.7.
Darnus vystymasis (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus):
8.7.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Aplinkos situacija Šiaulių ŽRVVG teritorijoje buvo tiriama, remiantis ŽRVVG atstovaujamų
savivaldybių viešai skelbiamais dokumentais, konsultuojamasi su bendruomenėmis, verslo
subjektais dėl aplinkosaugos problemų.
Rengiant VPS, parenkant jos prioritetus, priemonės ir veiklos sritis buvo siekiama, kad visi
prioritetai, priemonės ir veiklos sritys turėtų galimybę didesne ar mažesne apimtimi teigiamai
įtakoti Šiaulių ŽRVVG teritorijos darnų vystymąsi. Buvo siekiama, kad nei vienas prioritetas, jo
įgyvendinimo priemonė ar veiklos sritis neturėtų prielaidų daryti neigiamą įtaką Šiaulių ŽRVVG
teritorijos darniam vystymuisi.
Planuojama, kad tiesioginės teigiamos įtakos darniam Šiaulių ŽRVVG teritorijos vystymuisi
turės: priemonės ,,Produktyvios investicijos į akvakultūrą“, ,,Žuvininkystės produktų perdirbimas
ir realizavimo gerinimas“, ,, Žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimas vietos plėtrai“.
Kitos priemonės turės neutralią įtaką darnaus vystymosi atžvilgiu Šiaulių ŽRVVG teritorijos
vystymuisi.
8.7.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
 Kvietimų teikti VP metu vietos projektų pareiškėjams bus keliamas reikalavimas
užtikrinti, kad VP neturės neigiamos įtakos Šiaulių ŽRVVG teritorijos darniam vystymuisi
ir jos aplinkos būklei;
 VP atrankos metu teikiamiems pagal atskiras priemones VP numatoma teikti pirmumą
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tiems projektams, kuriuose numatytos investicijos, skirtos efektyviam išteklių
panaudojimui ar pareiškėjas vykdo ekologinę veiklą. Esant poreikiui į projektų atrankos
posėdžius bus kviečiami asmenys, turintys žinių darnaus vystymosi ir aplinkos apsaugos
srityje. VP atrankos metu bus vertinama, ar VP buvo būtinas poveikio aplinkai vertinimas.
Jei toks vertinimas buvo būtinas, tai ar jis atliktas;
 VP įgyvendinimo metu VP vykdytojams, susiduriantiems su aplinkosaugos reikalavimais
numatoma sudaryti galimybes gauti konsultacijas. Ypatingas dėmesys, teikiant
konsultacijas, bus skiriamas VP vykdytojams, kurie veiklą vykdo aplinkosaugos,
biologinės įvairovės išsaugojimo požiūriu svarbiose, jautriose teritorijose. VP vykdytojams
numatoma kelti reikalavimą, kad projektui įgyvendinti reikalingi ištekliai būtų įsigyjami
jeigu yra galima taikant žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijus;
 VPS rezultatų sklaidos metu šį principą numatoma integruoti į VPS įgyvendinimo
stebėsenos sistemą. Bus siekiama atrinkti ir pristatyti geriausius VP, kurių rezultatai
didžiausiu mastu prisideda prie darnaus vystymosi ir (arba) gerina aplinkos būklę. Tokiems
projektams bus sukurtas specialus žymėjimas, kad sustiprinti indėlio į darnų Šiaulių
ŽRVVG teritorijos vystymąsi ir aplinkos gerinimą svarbą;
 ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo metu bus imamasi integruotų
veiksmų, telkiančių Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojus veikti kartu, siekiant ŽRVVG
teritorijos darnaus vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo. Numatoma organizuoti gerosios
praktikos patirties sklaidos mainus tiek vietos, tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu,
mokymus darnaus vystymosi (įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo
veiksmus) klausimais. Taip pat numatoma atrinkti darniam vystymuisi (įskaitant
aplinkosaugą ir klimato kaitos švelninimo veiksmus) skirtų projektų gerosios patirties
pavyzdžius. Juos pristatyti internetiniame puslapyje www.siualiuzrvvg.lt. Suinteresuotiems
ŽRVVG teritorijos gyventojams minėtais klausimais numatoma teikti konsultacijas.
8.8.
Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas
8.8.1. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi rengiant VPS:
Šiaulių ŽRVVG VPS rengimo procese užtikrino visų suinteresuotųjų vietos plėtros dalyvių
dalyvavimą. Nustatant gyventojų poreikius, apklausoje, susitikimuose su Šiaulių ŽRVVG
teritorijos gyventojais dalyvauti buvo kviečiami tiek moterys, tiek vyrai. Gyventojai nebuvo
diskriminuojami dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės
padėties, lytinės orientacijos. Informacija apie gyventojų poreikių tyrimą buvo talpinama
internetiniame puslapyje www.siauliuzrvvg.lt ir buvo prieinama visiems ŽRVVG teritorijos
gyventojams. 9,4 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų sudarė asmenys iki 29 metų amžiaus,
atitinkamai 18,8 proc. asmenys 30-39 metų amžiaus, 65,6 proc. - asmenys 40-64 metų amžiaus ir
6,2 proc. asmenys 65 metų ir vyresni. Iš į anketos klausimus atsakiusiųjų asmenų 37,5 proc. buvo
moterys, 62,5 proc. – vyrai. Taigi, į SSGG analizę ir nustatytus gyventojų poreikius įtraukti įvairių
Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų grupių poreikiai.
Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą užtikrina ir ŽRVVG
valdymo organo, priimančio sprendimus dėl vietos projektų finansavimo, sudėtis. Jame
subalansuotas moterų ir vyrų, pilietinio, verslo ir valdžios sektorių, įvairaus amžiaus ŽRVVG
teritorijos gyventojų atstovavimas.
8.8.2. ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS:
 Organizuojant ŽRVVG administracijos darbą – ŽRVVG administracijos komanda bus
formuojama nepažeidžiant moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo principus.
Nustatyti privalomi reikalavimai ŽRVVG administracijos darbuotojams nepažeidžia
minėtų principų;
 Organizuojant ŽRVVG valdymo organo darbą – į ŽRVVG valdybą atitinkamai moterų
ir vyrų lygių galimybių principui įtrauktos moterys ir vyrai. Tokiu būdu jiems sudarytos
lygios galimybės atstovauti tiek moteris, tiek vyrus, priimant sprendimus ir įgyvendinant
veiklas, priskirtas ŽRVVG valdymo organo funkcijoms. Numatoma galimybė įvairias
gyventojų grupes atstovaujančioms asocijuotoms struktūroms dalyvauti VP atrankos
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posėdžiuose. Jie kviečiami pateikti savo nuomonę dėl VP atitikimo moterų ir vyrų lygių
galimybių ir nediskriminavimo principams;
Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas - ŽRVVG administracija su visų kvietimų
sąlygomis ir dokumentacija numato sudaryti galimybes susipažinti ir pateikti savo
nuomonę tiek moterims, tiek vyrams, taip pat įvairios tautinės kilmės, skirtingos religijos ar
įsitikinimų, turintiems negalią, skirtingo amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos
asmenims. Taisyklių ir kvietimo sąlygų projektus numatoma skelbti internetiniame
puslapyje www.siauliuzrvvg.lt ir pagal galimybes persiųsti el. paštu visiems
suinteresuotiems žuvininkystės regiono plėtros dalyviams, nepriklausomai nuo jų lyties,
tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės
orientacijos. ŽRVVG administracija numato inicijuoti ir skatinti organizuoti apskritojo
stalo diskusijas su tikslinėmis grupėmis ir taip generuoti projektines idėjas, kurios
atspindėtų moterų, vyrų, įvairios tautinės kilmės, skirtingos religijos ar įsitikinimų, turinčių
negalią, skirtingo amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos asmenų poreikius.
Tvirtinant VP –ŽRVVG valdymo organui numatoma suorganizuoti mokymus moterų ir
vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo principo įgyvendinimo tema, kad šis
principas nebūtų pažeistas, tvirtinant VP. VP vykdytojai savo ruožtu VP paraiškoje turės
įsipareigoti, kad įgyvendindami VP, nepažeis moterų ir vyrų lygių galimybių ir
nediskriminavimo skatinimo principo;
Pristatant VPS įgyvendinimo rezultatus, vykdant VPS įgyvendinimo stebėseną numatoma VPS įgyvendinimo rezultatų analizę atlikti, išskiriant moterų ir vyrų lygių
galimybių ir nediskriminavimo skatinimo horizontalaus principo įgyvendinimą. Bus
vertinama kiek VP pateikė moterys ir vyrai, skirtingos tautinės kilmės, religijos ar
įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės orientacijos asmenys,
atitinkamai kiek jų įdarbinta, kiek jų įsitraukė į verslumo, bendradarbiavimo veiklas.
Laikantis minėtų principų, numatoma atlikti Šiaulių ŽRVVG teritorijos gyventojų
nuomonės apie VPS įgyvendinimą tyrimus. Į VPS įgyvendinimo eigos, metinių ataskaitų
pristatymo ir aptarimo renginius bus kviečiami asmenys, nepriklausomai nuo lyties,
tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus, šeimyninės padėties, lytinės
orientacijos.
Vykdant ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiklas - laikantis moterų
ir vyrų lygių galimybių, nediskriminavimo skatinimo principų, numatoma organizuoti
gerosios praktikos patirties sklaidos mainus, organizuoti mokymus teikti konsultacijas,
pasitelkiant ŽRVVG tinklo teikiamas galimybes. Taip pat atrinkti tikslinių asmenų grupių
įgyvendintų projektų gerosios patirties pavyzdžius. Juos pristatyti internetiniame puslapyje
www.siauliuzrvvg.lt. Bus siekiama VPS įgyvendinimo viešinimo, ŽRVVG teritorijos
gyventojų aktyvumo skatinimo renginius organizuoti maksimaliai sudarant galimybes kuo
didesniam tikslinių grupių asmenų skaičiui juose sudalyvauti.

9.1.1.1.1.
9.1.1.1.2.

9. VPS priemonių ir veiklos sričių aprašymas
9.1.VPS priemonės, neturinčios veiklos sričių
9.1.1.VPS prioritetas Nr. I „DARBO VIETŲ KŪRIMAS SU ŽUVININKYSTE
SUSIJUSIUOSE IR KITUOSE EKONOMIKOS SEKTORIUOSE“
9.1.1.1. VPS priemonė „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“
(kodas BIVP-AKVA-1)
VPS priemonės tikslas: didinti gyventojų užimtumą, kuriant ir plėtojant akvakultūrą,
kurioje įvairinama produkcija, gerinama jos kokybę ir kuriama pridėtinė vertė
Priemonės apibūdinimas Parama produktyvioms investicijoms į akvakultūrą,
teikiat paramą labai mažų ir mažų įmonių įkūrimui ir
plėtrai, mažėjant natūraliems žuvų ištekliams, esant
žvejybos verslo sezoniškumui, padėtų spręsti gyventojų
užimtumo problemas, tenkinti vartotojų nuolatinius
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poreikius šviežiai ir saugiai žuvies produkcijai.
ŽRVVG teritorijoje veikiančios akvakultūros įmonės
vykdo veiklą ir, norėdamos plėsti gamybą, išlaikyti
konkurencingumą turi atsinaujinti, modernizuoti savo
veiklą, diegti inovacijas. Reikia pažymėti, kad, žuvų
auginimas uždarosiose akvakultūros sistemose (UAS)
laikomas pažangiu, draugišku aplinkai žuvininkystės
sektoriumi, šis gamybos būdas reikalauja mažiau vandens
ir žemės ploto išteklių. Todėl manytina, kad regione
prioritetas teiktinas verslui, plėtojančiam žuvų auginimą
UAS.
Pagal priemonę remiamos veiklos: produktyvios
investicijos į akvakultūrą; akvakultūros produkcijos ir
auginamų rūšių įvairinimas; akvakultūros ūkių
modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities darbuotojų
darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir
modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove;
investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar
pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą, rinkodarą
ir tiesioginę prekybą). Įgyvendinant minėtas veiklas bus
skatinamas ekonomikos augimas ir darbo jėgos judumas
taikant verslinės žvejybos ir akvakultūros sektorių
konkurencingumą didinančias priemones (6.1.2. Ž).
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma
paremti ne mažiau kaip 3 vietos projektus ir sukurti ne
mažiau kaip 2,50 darbo vietos
9.1.1.1.3.
9.1.1.1.3.1.
9.1.1.1.3.2.
9.1.1.1.4.

9.1.1.1.5.

9.1.1.1.6.

9.1.1.1.7.

Pagal priemonę
remiamų vietos projektų
pobūdis:
pelno X
ne pelno
Tinkami paramos
Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba
gavėjai
vidutinė įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne
jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės
veiklą Šiaulių ŽRVVG teritorijoje
Priemonės tikslinė
Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba
grupė
vidutinė įmonė; fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų
amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
Tinkamumo sąlygos
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir
remiamas veiklas
3. Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama ne
mažiau kaip 0,85 darbo vietos
Vietos projektų atrankos 1. Numatoma sukurti daugiau nei 0,85 darbo vietos
kriterijai
2. Projekte numatytos investicijos, skirtos efektyviam
atsinaujinančių išteklių panaudojimui, alternatyvių
energijos šaltinių diegimui
3. Pareiškėjas turi turėti praktinės patirties ir/ar įgyti žinių

69

akvakultūros srityje, arba sukurti darbo vietą minėtų žinių
ar patirties turinčiam darbuotojui
iki 75 000 Eur

9.1.1.1.8.

Didžiausia paramos
suma vietos projektui
(Eur)
9.1.1.1.9.
Paramos lyginamoji
iki 50 proc. (gali kisti, keičiantis teisės aktams)
dalis (proc.)
iki 80 proc. vietos lygiu inovatyviems vietos projektams
9.1.1.2. VPS priemonė „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“
(kodas BIVP-AKVA-2)
9.1.1.2.1.
VPS priemonės tikslas: remti investicijas, kuriomis prisidedama prie
žuvininkystėssektoriaus pajamų įvairinimo, plėtojant papildomą veiklą
9.1.1.2.2.
Priemonės apibūdinimas Žuvininkystėje, esant sezoniniam užimtumui, parama
investicijoms,
sudarančioms
prielaidas
pajamų
įvairinimui ir naujų rūšių pajamų gavimui (išskyrus
perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę prekybą) leis išvengti
rizikų, susijusių su pernelyg didele priklausomybe nuo
vieno ar kelių pagrindinių veiklų t.y. sudarys prielaidas
didinti užimtumą ir gaunamas pajamas.
Pagal priemonę remiamos veiklos: pramoginis turizmas,
maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, šviečiamoji ir/ar
kultūrinė ir kitos su žvejyba susijusios veiklos.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma
paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus ir sukurti ne
mažiau kaip 1,25 darbo vietą
9.1.1.2.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.1.2.3.1.
pelno X
9.1.1.2.3.2.
ne pelno
9.1.1.2.4.
Tinkami paramos gavėjai Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba
vidutinė įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne
jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės
veiklą Šiaulių ŽRVVG teritorijoje
9.1.1.2.5.
Priemonės tikslinė grupė Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba
vidutinė įmonė; fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų
amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
9.1.1.2.6.
Tinkamumo sąlygos
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir
remiamas veiklas
3. Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama ne
mažiau kaip 0,63 darbo vietos
9.1.1.2.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.1.2.8.

Didžiausia paramos suma

1. Numatoma sukurti daugiau nei 0,63 darbo vietos
2. Pareiškėjas jaunas (iki 40 metų amžiaus) asmuo
3. Įgyvendinant projektą, numatomos diegti inovacijos
(nauji (iki sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti
ŽRVVG teritorijoje patvirtinimo dienos neįgyvendinti)
gamybos būdai ir/ar produktai ir/ar aplinkosauginiai ir/ar
technologiniai ir/ar socialiniai sprendimai)
iki 50 000 Eur
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vietos projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis iki 50 proc. (gali kisti, keičiantis teisės aktams)
(proc.)
iki 80 proc. vietos lygiu inovatyviems vietos projektams
9.1.1.3. VPS priemonė „Žuvininkystės produktų perdirbimas ir realizavimo gerinimas“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)
9.1.1.3.1.
VPS priemonės tikslas: didinti akvakultūros sektoriaus konkurencingumą, skatinant
naujoves ir kokybės gerinimą akvakultūros produktų perdirbimo ir realizavimo
etapais
9.1.1.3.2.
Priemonės apibūdinimas Parama akvakultūros produktų perdirbimui ir realizavimo
gerinimui yra svarbi priemonė, sudaranti prielaidas
didinti
Šiaulių ŽRVVG teritorijoje veikiančių
akvakultūros sektoriaus atstovų konkurencingumą.
Pagal priemonę parama skiriama akvakultūros
produktams
perdirbti,
inovacijoms,
naujoms
technologijoms bei procesams diegti siekiant sukurti
naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės
kokybės produktus, akvakultūros produktų rinkodarai,
ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo
grandinėmis ir (arba) jų plėtra(89). Numatoma remti
inovatyvias investicijas (90), skatinant kurti didesnę
pridėtinę vertę turinčius produktus, taip sudarant sąlygas
akvakultūros sektoriaus atstovams lengviau integruotis į
akvakultūros produktų tiekimo grandinę.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma
paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus ir sukurti ne
mažiau kaip 1,75 darbo vietos
9.1.1.3.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.1.3.3.1.
pelno X
9.1.1.3.3.2.
ne pelno
9.1.1.3.4.
Tinkami paramos gavėjai Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba
vidutinė įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne
jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įregistravę veiklą Šiaulių
ŽRVVG teritorijoje
9.1.1.3.5.
Priemonės tikslinė grupė Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba
9.1.1.2.9.

89

Trumpose produktų tiekimo grandinėse nėra tarpininkų, pvz. <...> žuvininkystės sektoriuje produktai parduodami
žuvies krautuvėse, turgeliuose ir pan., nesinaudojant didmenininkų paslaugomis.
< http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_clld_local_actors_lt.pdf > p. 19
90
Europos Komisija nesistengė apibrėžti BIVP inovacijų sąvokos, kad ją būtų galima aiškinti plačiai ir kad ji nebūtų
nustatyta „iš anksto“, nes tai neišvengiamai apribotų vietos subjektų kūrybiškumą. Inovacijos gali apimti naujas
paslaugas, naujus produktus ir naujus veiklos būdus vietos sąlygomis. Su BIVP būdu įgyvendinamos VPS susijusios
naujovės nebūtinai reiškia aukšto lygio mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ar naujas technologijas (nors, žinoma,
ir šiuos dalykus). Novatoriško pobūdžio vietos projektų pagrindimas iš tiesų glaudžiai susijęs su klausimu „Ką vietos
pareiškėjas ŽRVVG teritorijoje vietos projektu nori pakeisti?“ VPS įgyvendinama gana nedideliu mastu. Jai neužteks
galios iškart pakeisti visų žmonių gyvenimo sąlygų, todėl vietos projektai turi būti sutelkti ties tais veiksmais, kurie
vietos plėtrai turėtų didinamąjį arba „sniego gniūžtės“ poveikį. Užuot panaudojus visus turimus ribotus išteklius
būtiniems poreikiams tenkinti, reikėtų naujai pažvelgti tiek į problemas, tiek į galimybes ir ieškoti naujų būdų į jas
reaguoti. Vietos projekte turi būti atsakyta taip galima būtų rasti ilgalaikiškesnius ir tvaresnius sprendimus vietos
projekte keliamai problemai, tad šiuo atžvilgiu taip turi būti suprantamas novatoriškumo, inovacijų ar sąvokos
nurodytos VPS vietos projektų atrankos kriterijuose.
.
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9.1.1.3.6.

Tinkamumo sąlygos

9.1.1.3.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.1.3.8.

vidutinė įmonė; fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų
amžiaus, įregistravę veiklą Šiaulių ŽRVVG teritorijoje
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir
remiamas veiklas
3. Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama ne
mažiau kaip 0,88 darbo vietos
1. Numatoma sukurti daugiau nei 0,88 darbo vietos
2. Projektas skirtas akvakultūros produkcijos perdirbimui
ir/ar realizavimui, kai įgyvendinus projektą perdirbtoje ir
realizuojamoje produkcijoje Šiaulių ŽRVVG teritorijoje
užauginta produkcija sudarys ne mažiau kaip 30 proc.
visą projekto kontrolės laikotarpį
3. Įgyvendinant projektą, numatomos diegti inovacijos
(nauji (iki sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti
ŽRVVG teritorijoje patvirtinimo dienos neįgyvendinti)
gamybos būdai ir/ar produktai ir/ar aplinkosauginiai ir/ar
technologiniai sprendimai)
iki 75 000 Eur

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
9.1.1.3.9.
Paramos lyginamoji dalis iki 50 proc. (gali kisti, keičiantis teisės aktams)
(proc.)
iki 80 proc. vietos lygiu inovatyviems vietos projektams
9.1.1.4. VPS priemonė „ Žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimas vietos plėtrai“
(kodas BIVP-AKVA--SAVA-2)
9.1.1.4.1.
VPS priemonės tikslas: skatinti prie vietos plėtros prisidedantį akvakultūros
sektoriaus ir mokslo bendradarbiavimą
9.1.1.4.2.
Priemonės apibūdinimas Siekiant sudaryti prielaidas vietos ekonomikos
gyvybingumui, skatinant naujoves ir kokybės bei darbo
vietų kūrimą visais akvakultūros produktų tiekimo
grandinės etapais bei remiant veiklos diversifikavimą,
Šiaulių ŽRVVG teritorijoje aktualus akvakultūros
sektoriaus ir mokslo bendradarbiavimas, bendrai veiklai
apjungiant turimas žinias, patirtį ir gebėjimus bei
išteklius. Pareiškėjais ir partneriais gali būti akvakultūros
sektoriuje veikiančių asmenų grupė. Prieš teikdamas
paraišką, pareiškėjas turi susitarti su visais partneriais dėl
projekto metu sukurtų rezultatų, nupirkto ar sukurto turto
ir atliktų darbų nuosavybės teisių ir šias teises nustatyti
jungtinės veiklos sutartyje.
Pagal priemonę remiamos veiklos: inovatyvių produktų,
praktikos,
procesų
ir
technologijų
plėtojimas
akvakultūros produktų auginimo bei perdirbimo ir kitose
vietos ekonomikos sektoriuose, siekiant geresnės kokybės
produktų.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma
paremti ne mažiau kaip 1 vietos projektą ir sukurti ne
mažiau kaip 0,5 darbo vietos
9.1.1.4.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.1.4.3.1.
pelno X
9.1.1.4.3.2.
ne pelno
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9.1.1.4.4.

Tinkami paramos gavėjai

9.1.1.4.5.

Priemonės tikslinė grupė

9.1.1.4.6.

Tinkamumo sąlygos

9.1.1.4.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.1.4.8.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.1.1.4.9.

Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža
įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei
18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą Šiaulių
ŽRVVG teritorijoje ir veikiantys jungtinės veiklos
sutarties pagrindu
Privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža
įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei
18 metų amžiaus, įregistravę žuvininkystės veiklą Šiaulių
ŽRVVG teritorijoje ir bendrai veikiantys jungtinės
veiklos sutarties pagrindu
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama ne
mažiau kaip 0,5 darbo vietos
3. Pareiškėjas grupė asmenų, veikiančių jungtinės veiklos
sutarties pagrindu
1. Numatoma sukurti daugiau nei 0,5 darbo vietos
2. Projekte dalyvauja ne mažiau kaip 3 asmenys,
įregistravę žuvininkystės veiklą ŽRVVG teritorijoje
3. Mokslo sektorių atstovaujančių subjektų patirtis
remiamos veiklos tematika
iki 50 859 Eur
- iki 50 proc.
(gali kisti, keičiantis teisės aktams)
iki 80 proc. vietos lygiu inovatyviems vietos projektams

9.1.2 VPS prioritetas Nr. II „SOCIALINĖS GEROVĖS KŪRIMAS, PUOSELĖJANT
REGIONO IDENTITETĄ, DIDINANT SOCIALINĘ ĮTKAUKTĮ“
9.1.2.1. VPS priemonė „Regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų išsaugojimas,
pritaikymas, sklaida“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)
9.1.2.1.1.
VPS priemonės tikslas: skatinti regiono paveldo ir žuvininkystės tradicijų išsaugojimą
ir pritaikymą, remiant vietovės identiteto puoselėjimo iniciatyvas
9.1.2.1.2.
Priemonės apibūdinimas Šiaulių ŽRVVG teritorijos paveldo ir žuvininkystės
tradicijų savitumas, jo reprezentavimas teigiamai veikia
vietovės konkurencingumą, formuoja jo patrauklumą
vietos ir visos Lietuvos gyventojams, užsienio turistams.
Siekiant kurti ir pristatyti Šiaulių ŽRVVG teritorijos
pridėtinę vertę, pagal priemonę numatoma remti
inovacines veiklas (teminiai mokymai, stovyklos, mugės,
tradicinės šventės, veiklos skirtos jaunimui iki 29 metų ir
pan.), leidybą, švietėjišką veiklą, skirtą Šiaulių ŽRVVG
teritorijos savitumo, žvejybos tradicijų ir kultūrinių
vertybių pristatymui.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma
paremti ne mažiau kaip 5 vietos projektus. Priemonė
sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų
nekuria)
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9.1.2.1.3.

Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.1.3.1.
pelno
9.1.2.1.3.2.
ne pelno X
9.1.2.1.4.
Tinkami paramos gavėjai Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija,
bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji
įstaiga, savivaldybė, savivaldybės įstaiga registruoti
ŽRVVG teritorijoje
9.1.2.1.5.
Priemonės tikslinė grupė Šiaulių ŽRVVG teritorijos bendruomenės, gyventojai,
jaunimas, vietos ir užsienio turistai
9.1.2.1.6.
Tinkamumo sąlygos
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir
remiamas veiklas
3. Diegiamos inovacijos (naujos/i (iki sprendimo skirti
paramą VPS įgyvendinti ŽRVVG teritorijoje patvirtinimo
dienos neįgyvendintos/i) paslaugos ir/ar produktai,
skirtos/i ŽRVVG regiono savitumo, žuvininkystės tradicijų
ir kultūrinių vertybių išsaugojimui, pritaikymui ir sklaidai
9.1.2.1.7.
Vietos projektų atrankos
1. Į projekto įgyvendinimą turi būti įtraukiami su
kriterijai
akvakultūrąsusijusių verslų atstovai
2. Projekte numatyta savanoriavimo veikla, įtraukianti
jaunimą
3.
Pareiškėjas
nevyriausybinė
organizacija,
bendruomeninė organizacija ar kita asociacija
9.1.2.1.8.
Didžiausia paramos suma iki 20 000 Eur
vietos projektui (Eur)
9.1.2.1.9.
Paramos lyginamoji dalis iki 95 proc.
(proc.)
9.1.2.2. VPS priemonė „Mokymasis visą gyvenimą akvakultūros srityje“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-4)
9.1.2.2.1.
VPS priemonės tikslas: pagerinti ŽRVVG teritorijos nuo žuvininkystės priklausomų
bendruomenių aplinkosaugos įgūdžius, suteikti ir/ar pagilinti žinias akvakultūros
srityje
9.1.2.2.2.
Priemonės apibūdinimas ŽRVVG teritorijos gyventojams žinių ekonomikos
sąlygomis būtina suteikti didesnes galimybes naudotis ir
keistis žiniomis bei informacija ir kita metodine pagalba,
įskaitant geriausios praktikos sklaidą. Siekiant užtikrinti
mokymų prieinamumą, svarbu skatinti inovatyvias,
lanksčias mokymų formas. Visi projektuose numatyti
mokymai turi būti susiję su mokymusi visą gyvenimą
akvakultūros srityje, kad naudos gavėjai įgautų naujų
žinių, kurios padėtų efektyviai įgyvendinti vietos
projektuose keliamus
tikslus ir uždavinius.
Vadovaujantis projektiniais pasiūlymais, numatoma
paremti ne mažiau kaip 2 vietos projektus. Priemonė
sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų
nekuria)
9.1.2.2.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.2.3.1.
pelno
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9.1.2.2.3.2.
ne pelno X
9.1.2.2.4.
Tinkami paramos gavėjai ŽRVVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno
nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR
asociacijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas,
kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar valstybė),
labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus ŽRVVG)
9.1.2.2.5.
Priemonės tikslinė grupė Šiaulių ŽRVVG teritorijos vietos projektų pareiškėjai ir
vykdytojai ir/ar jų darbuotojai
9.1.2.2.6.
Tinkamumo sąlygos
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Nauda suteikiama ne mažiau kaip 8 Šiaulių ŽRVVG
teritorijos vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams
ir/ar jų darbuotojams
9.1.2.2.7.
Vietos projektų atrankos
1. Nauda suteikiama daugiau kaip 8 Šiaulių ŽRVVG
kriterijai
teritorijos vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams
ir/ar jų darbuotojams 2. Jaunimo ir jaunų žmonių
įtraukties į žuvininkystę skatinimas – apmokytų asmenų
iki 40 metų amžiaus skaičius
3. Lektorių patirtis, kuriant ir skleidžiant mokslo bei
technikos žinias mokymų tematika
9.1.2.2.8.
Didžiausia paramos suma iki 25 000 Eur
vietos projektui (Eur)
9.1.2.2.9.
Paramos lyginamoji dalis iki 100 proc.
(proc.)
9.1.2.3. VPS priemonė „Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai gyvensenai
skatinti kūrimas ir plėtra“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-5)
9.1.2.3.1.
VPS priemonės tikslas: padidinti paslaugų, skirtų aktyviam poilsiui organizuoti ir
sveikai gyvensenai skatinti, įvairovę ir pasiūlą ŽRVVG teritorijoje
9.1.2.3.2.
Priemonės apibūdinimas Esant sparčiai migracijai, ypač jaunų žmonių, svarbu
gerinti gyvenimo kokybę regione, įgyvendinant
priemones
nukreiptas
laisvalaikio
užimtumo,
sveikatingumo paslaugų, ypač jaunimui ar jauniems
žmonėms ir jų šeimoms, kūrimui. Būtina siekti sudaryti
palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei
bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą. Numatoma
remti įrangos, reikalingos aktyviam ir sveikatinimo
laisvalaikiui, vandens sportui organizuoti, įsigyjimą, taip
pat veiklas skirtas skatinti ir propaguoti aktyvų
sveikatinimo laisvalaikį. Vadovaujantis projektiniais
pasiūlymais, numatoma paremti ne mažiau kaip 3 vietos
projektus. Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms
kurtis (tiesiogiai jų nekuria)
9.1.2.3.3.
Pagal priemonę remiamų
vietos projektų pobūdis:
9.1.2.3.3.1.
pelno
9.1.2.3.3.2.
ne pelno X
9.1.2.3.4.
Tinkami paramos gavėjai Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija,
bendruomeninė organizacija ar kita asociacija, viešoji
įstaiga, savivaldybė, savivaldybės įstaiga registruoti
ŽRVVG teritorijoje
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9.1.2.3.5.

Priemonės tikslinė grupė

9.1.2.3.6.

Tinkamumo sąlygos

9.1.2.3.7.

Vietos projektų atrankos
kriterijai

9.1.2.3.8.

Didžiausia paramos suma
vietos projektui (Eur)
Paramos lyginamoji dalis
(proc.)

9.1.2.3.9.

Šiaulių ŽRVVG teritorijos žvejų bendruomenė,
gyventojai, jaunimas, vietos ir užsienio turistai
1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaulių ŽRVVG
teritorijoje
2. Projektas atitinka numatytą priemonės tikslą ir
remiamas veiklas
3. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo ŽRVVG
teritorijoje veikia ne trumpiau kaip 1 metus
1. Pareiškėjas jaunus žmones vienijanti organizacija
2. Projekte numatyta savanorystės veikla
3.
Pareiškėjas
nevyriausybinė
organizacija,
bendruomeninė organizacija ar kita asociacija
iki 19 000 Eur
iki 95 proc.
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10. VPS įgyvendinimo veiksmų planas
Planuojami veiksmai
10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.
10.2.1.

2017 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu:
 VPS patvirtinimas ŽRVVG narių susirinkime;
 VPS pateikimas NMA vertinimui;
Esant poreikiui VPS koregavimas/taisymas pagal NMA vertintojų ir ekspertų
pastabas ir kt. veiksmai, susiję su VPS vertinimu.
 VPS pristatymas ŽŪM PAK.
Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
 4 informaciniai renginiai – susitikimai su ŽRVVG teritorijos pilietinės
visuomenės atstovais, vietos valdžios, verslo atstovais, įtraukiant žvejybos
atstovus (fizinius ir juridinius asmenis).
2018 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):
 VPS įgyvendinimo sutarties derinimas su NMA ir jos pasirašymas;
 ŽRVVG valdybos ir narių informavimas apie pasirašytą VPS įgyvendinimo
sutartį;
 Avansinio mokėjimo prašymo teikimas NMA;
 Parengiamieji veiksmai VPS įgyvendinimui: ŽRVVG administracijos
darbuotojų atranka ir sutarčių pasirašymas, kitų VPS administravimui
reikalingų paslaugų ir prekių viešųjų pirkimų vykdymas;
 Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas;
 ŽRVVG administracijos darbo reglamento, įgyvendinant VPS iki 2023 metų,
rengimas, pristatymas ŽRVVG valdybai ir patvirtinimas;
 Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas.
 VP dokumentacijos I kvietimui teikti VP paraiškas rengimas, aptarimas,
pristatymas ŽRVVG valdybai ir patvirtinimas;
 I kvietimas teikti VP paraiškas;
 I kvietimo VP surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG valdybos posėdžio
organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas;
 VP vykdymo sutarčių sudarymas;
 I kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė;

Sąsaja su VPS ir priemonėmis
VPS

VPS

VPS

VPS priemonė „Produktyvios
investicijos į akvakultūrą“
(kodas BIVP-AKVA-1)
VPS priemonė „Regiono paveldo ir
žuvininkystės tradicijų išsaugojimas,
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10.2.2.



Administracinio darbo įgyvendinant I kvietimo VP organizavimas ir vykdymas
(viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų surinkimas ir
vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų
administravimas, konsultavimas ir kt.).





VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė;
VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas;
Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.

Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
Gyventojų informavimas apie pasirašytą VPS įgyvendinimo sutartį ir
prioritetų bei priemonių pristatymas;
 Aiškinamojo stendo parengimas;
 Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje.
 Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles I
kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir rezultatai ir
kt.), talpinimas interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt;
 Informacijos
paskelbimas
vietinėje
spaudoje
bei
elektroninio
lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba;
 Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir
VP vykdytojus teikti paraiškas pagal I kvietimo priemones.
2019 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):
 Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2018 metus;
 Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas;
Mokėjimo prašymo teikimas NMA;


10.3.
10.3.1.

pritaikymas, sklaida“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)VPS
priemonė „Mokymasis visą gyvenimą
akvakultūros srityje“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-4)
VPS priemonė „Paslaugų skirtų
aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai
gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-5)
Priemonės pagal I kvietimą

VPS

VPS

Susiję su I kvietimo priemonėmis.

VPS
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Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas.
VP dokumentacijos II kvietimui teikti VP paraiškas rengimas, aptarimas,
pristatymas ŽRVVG valdybai ir patvirtinimas;
II kvietimas teikti VP paraiškas;
II kvietimo vietos paraiškų surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG valdybos
posėdžio organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas;
VP vykdymo sutarčių sudarymas;
II kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė.

Administracinio darbo įgyvendinant II ir I kvietimo VP organizavimas ir
vykdymas (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų
surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų
administravimas, konsultavimas ir kt.).

VPS priemonė „Pajamų įvairinimas ir
naujų rūšių pajamos“
(kodas BIVP-AKVA-2)
VPS priemonė „Žuvininkystės produktų
perdirbimas ir realizavimo gerinimas“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)
VPS priemonė „ Žuvininkystės verslo ir
mokslo bendradarbiavimas vietos plėtrai“
(kodas BIVP-AKVA--SAVA-2)
Priemonės pagal II ir I kvietimą

VPS





10.3.2.

VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė;
VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas;
Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.
Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
 Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje.
 Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles II
kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir rezultatai ir
kt.), talpinimas interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt;
 Informacijos
paskelbimas
vietinėje
spaudoje
bei
elektroninio
lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba;
 Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir
VP vykdytojus teikti paraiškas pagal II kvietimo priemones.
 Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal I kvietimo priemones;
 Įgyvendintų VP gerosios patirties viešinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt.

VPS
Susiję su II kvietimo priemonėmis.

Susiję su I kvietimo priemonėmis.
Susiję su I ir II kvietimo priemonėmis.
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10.4.
10.4.1.

2020 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):
 Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2019 metus;
 Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas;
Mokėjimo prašymo teikimas NMA;
 Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas.
 VP dokumentacijos III kvietimui teikti VP paraiškas rengimas ir/ar, esant
poreikiui, koregavimas, aptarimas, pristatymas ŽRVVG valdybai ir
patvirtinimas;
 III kvietimas teikti VP paraiškas;
 III kvietimo vietos paraiškų surinkimas, jų vertinimas, ŽRVVG valdybos
posėdžio organizavimas ir finansuotinų VP tvirtinimas;
 VP vykdymo sutarčių sudarymas;
 III kvietimo VP įgyvendinimo stebėsena ir kontrolė.

VPS

VPS priemonė „Produktyvios
investicijos į akvakultūrą“
(kodas BIVP-AKVA-1)
VPS priemonė „Pajamų įvairinimas ir
naujų rūšių pajamos“
(kodas BIVP-AKVA-2)
VPS priemonė „Žuvininkystės produktų
perdirbimas ir realizavimo gerinimas“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-1)
VPS priemonė „ Žuvininkystės verslo ir
mokslo bendradarbiavimas vietos plėtrai“
(kodas BIVP-AKVA--SAVA-2)
VPS priemonė „Regiono paveldo ir
žuvininkystės tradicijų išsaugojimas,
pritaikymas, sklaida“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-3)VPS
priemonė „Mokymasis vis gyvenimą
akvakultūros srityje“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-4)
VPS priemonė „Paslaugų skirtų
aktyviam poilsiui organizuoti ir sveikai
gyvensenai skatinti kūrimas ir plėtra“
(kodas BIVP-AKVA-SAVA-5)
Priemonės pagal III ir II kvietimą
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Administracinio darbo įgyvendinant IIi ir II kvietimo VP organizavimas ir
vykdymas (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų
surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų
administravimas, konsultavimas ir kt.).

VPS





10.4.2.

10.5.
10.5.1.

VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė;
VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas;
Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.
Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
 Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje.
 Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles III
kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir rezultatai ir
kt.), talpinimas interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt;
 Informacijos
paskelbimas
vietinėje
spaudoje
bei
elektroninio
lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba;
 Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir
VP vykdytojus teikti paraiškas pagal III kvietimo priemones.
 Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal II ir I kvietimo priemones;
 Įgyvendintų VP gerosios patirties viešinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt
2021 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):
 Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2020 metus;
 Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas;
Mokėjimo prašymo teikimas NMA.
 Viešųjų pirkimų, susijusių su VPS administravimo išlaidomis, vykdymas.


10.5.2.

Administracinio darbo įgyvendinant III ir II kvietimo VP organizavimas ir
vykdymas (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo prašymų
surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo ataskaitų
administravimas, konsultavimas ir kt.).
 VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė;
 VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas;
 Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.
Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:

VPS
Susiję su III kvietimo priemonėmis.

Susiję su II ir I kvietimo priemonėmis.
Susiję su I ir II kvietimo priemonėmis.
VPS

Priemonės pagal III ir II kvietimą

VPS
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Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje.
Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (VP atrankos taisykles IV
kvietimui, kvietimas teikti VP paraiškas, jų vertinimo grafikas ir rezultatai ir
kt.), talpinimas interneto svetainėje www.siauliuzrvvg.lt;
 Informacijos
paskelbimas
vietinėje
spaudoje
bei
elektroninio
lankstinuko/atmintinės pareiškėjams rengimas ir leidyba;
 Mokomųjų konsultacijų rengimas, siekiant parengti potencialius pareiškėjus ir
VP vykdytojus teikti paraiškas pagal IV kvietimo priemones.
 Konsultacijų teikimas VP vykdytojams pagal III ir II kvietimo priemones;
 Įgyvendintų VP gerosios patirties viešinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt.
10.6.
10.6.1.

10.6.2.

10.7.
10.7.1.

2022 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):
 Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2021 metus;
 Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas;
Mokėjimo prašymo teikimas NMA;
 Administracinio darbo įgyvendinant buvusių kvietimų VP organizavimas ir
vykdymas, esant poreikiui (viešųjų pirkimų derinimas ir vertinimas, mokėjimo
prašymų surinkimas ir vertinimas, patikrų vietoje atlikimas, VP įgyvendinimo
ataskaitų administravimas, konsultavimas ir kt.).
 VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė;
 VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas;
 Metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas.
Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
 Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje;
 Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (talpinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt, vietinėje spaudoje.
 Konsultacijų teikimas VP vykdytojams.
 Įgyvendintų VP gerosios patirties viešinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt.
2023 m.
Susiję su VPS įgyvendinimu (VPS administravimu ir VP įgyvendinimu):
 Ataskaitos/-ų teikimas NMA už 2022 metus;

VPS
Susiję su IV kvietimo priemonėmis.

Susiję su III
priemonėmis.

ir

II

kvietimo

Susiję su I ir II ir III kvietimo
priemonėmis.

VPS
Visos VPS priemonės

VPS
VPS

Visos VPS priemonės
VPS

VPS
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10.7.2.

11.1.
11.1.1.
11.1.2.
11.1.3.

11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.

Metinio VPS administravimo išlaidų poreikio pagrindimo aprašo parengimas;
Galutinio mokėjimo prašymo teikimas NMA.
Visos VPS priemonės
 VP įgyvendinimo koordinavimas ir monitoringas: ataskaitų rinkimas, patikros
vietoje, konsultavimas.
 VPS įgyvendinimo stebėsenai reikalingų duomenų rinkimas ir analizė;
VPS
 VPS įgyvendinimo eigos apžvalga ir aptarimas;
 Galutinės VPS įgyvendinimo ataskaitos rengimas, tvirtinimas ir teikimas.
Susiję su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimu:
VPS
 Dalyvavvimas ŽRVVG tinklo veikloje;
 Informacijos, susijusios su VPS įgyvendinimu (talpinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt, vietinėje spaudoje.
 Konsultacijų teikimas VP vykdytojams.
Visos VPS priemonės
 Įgyvendintų VP gerosios patirties viešinimas interneto svetainėje
www.siauliuzrvvg.lt;
VPS
 Baigiamosios VPS įgyvendinimo konferencijos suorganizavimas.
11. VPS finansinis planas
VPS finansinis planas pagal prioritetus:
PrioPlanuojama paramos lėšų
Planuojama lėšų
riteto
VPS prioriteto pavadinimas
suma (Eur)
(proc.)
Nr.
I
Darbo vietų kūrimas su žuvininkyste susijusiuose ir kituose ekonomikos
525 859,00
71,75
sektoriuose
II
Socialinės gerovės kūrimas, puoselėjant regiono identitetą, didinant
207 000,00
28,25
socialinę įtrauktį
<...>
732 859,00 Iš viso: 100 proc.
VPS finansinis planas pagal priemones:
VPS prioriteto Nr.,
Planuojama lėšų
Planuojama
VPS priemonės pavadinimas
kuriam priskiriama
VPS priemonės kodas
suma (Eur)
lėšų (proc.)
priemonė
Produktyvios
investicijos
į
I
BIVP-AKVA-1
225 000,00
30,70
akvakultūrą
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių
I
BIVP-AKVA-2
100 000,00
13,65
pajamos
Žuvininkystės produktų perdirbimas
I
BIVP-AKVA-SAVA-1
150 000,00
20,50
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ir realizavimo gerinimas
11.2.4.

Žuvininkystės verslo ir mokslo
bendradarbiavimas vietos plėtrai

I

BIVP-AKVA--SAVA-2

50 859,00

6,90

11.2.5

Regiono paveldo ir žuvininkystės
tradicijų išsaugojimas, pritaikymas,
sklaida
Mokymasis
visą
gyvenimą
akvakultūros srityje
Paslaugų skirtų aktyviam poilsiui
organizuoti ir sveikai gyvensenai
skatinti kūrimas ir plėtra

II

BIVP-AKVA-SAVA-3

100 000,00

13,65

II

BIVP-AKVA-SAVA-4

50 000,00

6,80

II

BIVP-AKVA-SAVA-5

57 000,00

7,80

11.2.6
11.2.7

732 859,00 Iš viso: 100 (nuo
vietos
projektams
įgyvendinti
planuojamos
sumos)
11.3.
11.3.1.
11.3.2.

VPS administravimo išlaidų finansinis planas:
VPS administravimo išlaidų kategorijos
ŽRVVG veiklos išlaidos
ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo
išlaidos

11.3.3.
11.4.
11.4.1.

11.4.2.

Planuojama lėšų (Eur)
137 410,50
45 803,50
183 214,00

Iš viso:
Indikatyvus VPS lėšų poreikis pagal
metus:
Planuojamas lėšų poreikis vietos projektams
pagal VPS finansuoti pagal metus (proc. nuo
vietos projektams numatytos)
Planuojamas
lėšų
poreikis
administravimo išlaidoms pagal

VPS
metus

ES
fondas

2016

2017
-

2018
-

19

2019
25

Planuojama lėšų (proc.)
75,0
visos ŽRVVG administravimui
planuojamos sumos
25,0
visos ŽRVVG administravimui
planuojamos sumos
20,0
visos VPS įgyvendinimui skirtos sumos
2020
23

2021
15

2022
12

2023
6

100
proc.

EJRŽF

EJRŽF

Iš viso:

-

-

22

17

17

17

14

13

100
proc.

84

11.5.
11.5.1.
11.5.2.
<...>

(proc. nuo VPS administravimui numatytos
sumos)
Planuojami papildomi VPS finansavimo
šaltiniai
-

Pagrindimas
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12. VPS įgyvendinimo rodikliai
12.1. VPS pasiekimų produkto (anglų k. „output“) rodikliai:
Eil.
Nr.
12.1.1.
12.1.1.1.
12.1.1.2.
12.1.1.3.
12.1.1.4.
12.1.1.4.1.

VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.):
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė vietos valdžios
institucija (savivaldybė) arba valstybės institucija /
organizacija, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė mažos ir
vidutinės įmonės, skaičius (vnt.)
Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė fiziniai
asmenys, skaičius (vnt.):
iš jų iki 40 m.

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai

Iš viso:

6.1.1.Ž

6.1.2.Ž

6.2.1.Ž

6.2.2.Ž

6.2.3.Ž

6.3.1.Ž

6.3.2.Ž

2
-

6
-

2
-

-

5
1

3
1

-

18
2

2

5

-

-

-

-

-

7

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

iš
viso:

moterų
0

1

12.1.1.4.2.

iš jų vyresni kaip 40 m.

-

-

-

-

-

-

-

vyrų 1

iš
viso:

moterų
0

0

12.1.1.5.
12.1.2.
12.1.2.1.
12.1.3.
12.1.3.1.
12.1.4.
12.1.4.1.
12.1.5.

Paremtų vietos projektų, kuriuos pateikė 12.1.1.3–
12.1.1.4 papunkčiuose neišvardyti asmenys, skaičius
(vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-1
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-2
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-1
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA--SAVA-2

vyrų 0

-

-

2

-

4

2

-

8

-

3

-

-

-

-

-

3

2

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

2
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12.1.5.1.
12.1.6.
12.1.6.1.
12.1.7.
12.1.7.1.
12.1.8.
12.1.8.1.

Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-3
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-4
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)
Priemonės kodas: BIVP-AKVA-SAVA-5
Paremtų vietos projektų skaičius (vnt.)

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

5

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

-

3

12.2. VPS pasiekimų tikslo rodikliai (anglų k. „target“)
Eil.
Nr.
12.2.1.
12.2.2.

VPS įgyvendinimo rodiklių pavadinimas
Sukurtų naujų darbo vietų (naujų etatų) skaičius
įgyvendinus vietos projektus (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų skaičius įgyvendinus vietos
projektus (vnt.)

EJRŽF konkretūs tikslai ir uždaviniai
6.1.1.Ž

6.1.2.Ž

6.2.1.Ž

6.2.2.Ž

6.2.3.Ž

6.3.1.Ž

6.3.2.Ž

1,25

4,75

-

-

-

-

-

Iš viso:
6,00

-

-

-

-

-

-

-

-
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13. VPS įgyvendinimo vidaus valdymas ir stebėsena
13.1.

VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos funkcijos pagal subjektus

13.1.1.

ŽRVVG nariai

13.1.2.

13.1.3.

 Svarsto ir tvirtina ŽRVVG valdymo struktūrą;
 Tvirtina VPS poreikius, prioritetus ir priemones;
 Skleidžia informaciją apie VPS galimybes;
 Tvirtina metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą;
 Teikia pasiūlymus dėl VPS įgyvendinimo gerinimo;
 Atlieka kitas funkcijas, numatytas ŽRVVG įstatuose.
ŽRVVG valdymo organo ŽRVVG valdymo organai:
nariai
1) kolegialus valdymo organas – valdyba:
 Priima sprendimus dėl VPS įgyvendinimo;
 Teikia siūlymus dėl VPS įgyvendinimo problemų sprendimo VPS administravimo vadovui;
 Tvirtina projektinę dokumentaciją: kvietimų taisykles, vidaus aprašo dokumentus, VP atrankos ir
įgyvendinimo taisykles, VP atrankos kriterijus;
 Priima sprendimus dėl ŽRVVG lėšomis finansuojamų projektų;
 Atlieka samdomų darbuotojų atranką, nustato jų darbo užmokestį;
 Rengia metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą;
 Atlieka kitas funkcijas, numatytas ŽRVVG įstatuose.
2) vienasmenis valdymo organas – pirmininkas:
 Organizuoja ir koordinuoja ŽRVVG administracinę veiklą;
 Teikia valdybai samdomų darbuotojų kandidatūras;
 Sudaro darbo sutartis su darbuotojais, tvirtina pareiginius nuostatus, vykdo kitas su darbo santykiais
susijusias funkcijas;
 Atstovauja ŽRVVG, pasirašo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 Atsiskaito visuotiniam susirinkimui už ŽRVVG veiklą;
 Atlieka kitas funkcijas, numatytas ŽRVVG įstatuose.
VPS administravimo vadovas
 Organizuoja technines priemones numatytiems strategijos tikslams pasiekti;
 Užtikrina terminų laikymąsi VPS įgyvendinimo laikotarpiu, laiku teikiamų dokumentų ir duomenų
teisingumą;
 Dalyvauja konsultacijose, mokymuose, seminaruose, susitikimuose dėl VPS įgyvendinimo tobulinimo
ir derinimo;
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Organizuoja viešuosius pirkimus;
Organizuoja VP vykdymo sutarčių sudarymą;
Teikia bendrąją informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą VP rengėjams;
Palaiko ryšius su NMA, ŽŪM, ŽRVVG tinklu, su rajono savivalda, bendruomenėmis, su įvairiomis
organizacijomis, verslininkais, rėmėjais;
Inicijuoja ir rengia kitus ŽRVVG projektus;
Nagrinėja organizacijų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir nustatyta tvarka
teikia atsakymus, kiek leidžia jo kompetencija;
Rengia medžiagą ŽRVVG visuotiniams ir valdybos susirinkimams, vykdo ŽRVVG pirmininko
įsakymus, valdybos raštiškus pavedimus;
Organizuoja VP patikras;
Renka informaciją apie narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius;
Renka informaciją apie valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius
pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius;
Renka informaciją apie darbuotojų pokyčius;
Renka informaciją apie vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, atliktus kiekvienais
ataskaitiniais metais;
Renka informaciją apie VPS keitimus;
Identifikuoja VPS įgyvendinimo problemas, rengia siūlymus dėl jų sprendimo, juos pristato ŽRVVG
valdymo organo nariams, esant poreikiui, siūlymus papildo pagal ŽRVVG valdymo organo narių
pastebėjimus;
Apie VPS įgyvendinimo problemas informuoja NMA ir (arba) ŽŪM, taip pat teikia joms siūlymus dėl
VPS įgyvendinimo problemų sprendimo.
Užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą ir tinkamą dokumentų įforminimą, apskaitos
dokumentų saugojimą, organizacijos lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka;
Užtikrina, kad teisingai ir laiku būtų rengiamos finansinės ataskaitos;
Laikosi VPS plano įgyvendinimo, rengia ir teikia VPS mokėjimo prašymus;
Rengia ir teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą VP rengėjams finansiniais klausimais;
Atlieka VP vykdytojo mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimą ir perduoda mokėjimo
prašymus NMA Teritoriniam paramos administravimo skyriui;
Dalyvauja atliekant VP patikras.



Organizuoja vidaus dokumentų apyvartą, dalykinį susirašinėjimą, sprendžia organizacinius klausimus;












13.1.4.

VPS finansininkas
(buhalteris)







13.1.5.
13.1.5.1.

kiti ŽRVVG administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius (-iai)
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13.1.5.2.

VPS viešųjų ryšių specialistas
(-ai)














Rengia ir teikia detalią informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą VP rengėjams;
Rengia kvietimo teikti VP paraiškas sąlygas, vietos projektų paraiškų registravimo, vertinimo,
vertinimo ataskaitų rengimo ir teikimo strategijos vykdytojo valdymo organui tvarkos aprašą ir
suderina su NMA;
Renka VP paraiškas, jas registruoja, vertina;
Derina su VP vykdytojais informaciją apie pirkimo procedūras ir vertina VP viešuosius pirkimus;
Vykdo VP patikras;
Renka ir vertina ataskaitas apie VP įgyvendinimą;
Dalyvauja konsultacijose, mokymuose, seminaruose, susitikimuose dėl VPS įgyvendinimo
administravimo klausimais;
Renka bendrą ir detalią informaciją apie VP įgyvendinimo pažangą;
Nustato geruosius įgyvendintų VP pavyzdžius, kurie prisideda prie skirtingų ES žuvininkystės
politikos prioritetų tikslinių sričių įgyvendinimo;
Nustato problemas, su kuriomis buvo susidurta ataskaitiniais metais, siekiant VP įgyvendinimo
pažangos;
Renka informaciją apie VPS įgyvendinimo rodiklius, nurodytus VPS 12 punkte ir susijusius su vietos
projektų įgyvendinimu;
Vertina VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis;
Vykdo administravimo vadovo pavedimus.
Viešina kvietimus teikti paraiškas, aktyvina žvejų bendruomenės narius teikti vietos projektus;
Organizuoja mokymus, informacinius renginius, susijusius su strategijos įgyvendinimu;
Viešina įgyvendintus VP, ŽRVVG veiklą, teikia informaciją spaudai;
Konsultuoja VP vykdytojus viešinimo klausimais;
Koordinuoja VP įgyvendinimą;
Įgyvendina su ŽRVVG teritorijos žvejų bendruomenės narių aktyvumo skatinimu susijusias veiklas,
siekiant įgyvendinti LEADER metodo ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros principus ir
horizontaliuosius principus bei prioritetus;
Renka informaciją apie ŽRVVG teritorijos žvejų bendruomenės narių aktyvinimo veiksmus atliktus
kiekvienais ataskaitiniais metais, identifikuoja jų sąsajas su VPS įgyvendinimo veiksmų planu;
Renka informaciją apie veiksmus, kurie atlikti siekiant įgyvendinti LEADER metodo ir bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros principus ir horizontaliuosius principus bei prioritetus pagal kiekvieną
principą ir prioritetą atskirai, nustato sąsajas su VPS nuostatomis;
Savo kompetencijos ribose vertina VPS įgyvendinimo stebėsenos duomenis;
ŽRVVG teritorijos žvejų bendruomenės narius ir kitus gyventojus informuoja apie VPS įgyvendinimo
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vidaus vertinimo rezultatus;
Vykdo administravimo vadovo pavedimus.

13.2.

VVG darbuotojų gebėjimai įgyvendinti VPS

13.2.1.

VPS administravimo vadovas

13.2.2.

VPS finansininkas ir (arba)
buhalteris

13.2.3.

kiti ŽRVVG administracijos
darbuotojai:
VPS administratorius

13.2.3.1.
13.2.3.2.

13.3.
13.3.1.

Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas ir ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtį projektų
valdymo srityje; arba ne mažesnė negu 5 metų darbo patirtis VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos
plėtros strategijų administravimo ir įgyvendinimo srityje
Aukštasis išsilavinimas buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje ir ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis
buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje; arba ne mažesnė negu 2 metų darbo patirtis
buhalterinės apskaitos tvarkymo ir (arba) finansų valdymo srityje įgyvendinant VPS, dvisektores VPS ar
kaimo vietovių vietos plėtros strategijas

Aukštasis išsilavinimas ir ne mažesnė negu 1 metų darbo patirtis projektų valdymo srityje; arba ne mažesnė
negu 2 metų darbo patirtį VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių vietos plėtros strategijų administravimo ir
įgyvendinimo srityje
VPS viešųjų ryšių specialistas Aukštasis išsilavinimas arba ne mažesnė negu 1 metų darbo patirtis VPS, dvisektorių VPS ar kaimo vietovių
VPS administravimo ir įgyvendinimo srityje. Žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės
nutarimų ir kitų norminių aktų reikalavimus ir nutarimus, nukreiptus asociacijos iškeltų tikslų įgyvendinimui.
Mokėti dirbti kompiuteriu taikomosiomis programomis, skirtomis raštams kurti ir redaguoti (Word, Excel,
PowerPoint, kita organizacine technika), gebėti administruoti internetinį tinklapį. Mokėti anglų kalbą B2
lygiu arba turėti anglų kalbos filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Kitos užsienio kalbos (-ų)
mokėjimas laikomas kaip privalumas.
VPS įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos vidaus sistemos apibūdinimas
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VPS ĮGYVENDINIMO VALDYMO VIDAUS SISTEMOS APIBŪDINIMAS

ŠIAULIŲ ŽRVVG 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS
STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VALDYMAS

VVG NARIAI

VVG VALDYBA

VVG
valdymo
struktūros
tvirtinimasVPS
tvirtinimasInformacijos apie VPS įgyvendinimą
skleidimas Pasiūlymų dėl VPS įgyvendinimo
gerinimo teikimas
Sprendimų dėl VPS įgyvendinimo priėmimas
Darbuotojų atranka

VVG PIRMININKAS

ŽRVVG administracinės veiklos organizavimas ir
koordinavimas
ŽRVVG atstovavimas

VPS ADMINISTRAVIMO
VADOVAS

VPS įgyvendinimo administravimo organizavimas

VPS FINANSININKAS

Finansinės-buhalterinės apskaitos organizavimas

Ryšių su suinteresuotais žuvininkystės regiono

VPS mokėjimo prašymų rengimas ir teikimas
VPS
ADMINISTRATORIUS (-iai)

VPS įgyvendinimo administravimas
VP rengėjų konsultavimas
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VPS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ
SPECIALISTAS

ŽRVVG teritorijos žvejų bendruomenės aktyvumo
skatinimo veiksmų įgyvendinimas

VPS ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS VIDAUS SISTEMOS APIBŪDINIMAS
ŽRVVG už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus stebėsenos veiksmus, atsiskaito teikdama metines
VPS įgyvendinimo ataskaitas. ŽRVVG, vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų
vasario 1 d. pateikia NMA metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus.
VPS ADMINISTRATORIUS (-IAI):
a) Renka bendrą ir detalią informaciją apie vietos projektų įgyvendinimo pažangą kiekvienais ataskaitiniais metais:
 Paskelbti kvietimai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Gauti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Įvertinti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Patvirtinti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Pasirašytos vietos projektų sutartys iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Įgyvendinami vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
 Įgyvendinti vietos projektai iš viso ir pagal VPS prioritetus, priemones ir jų veiklos sritis;
b) Nustato geruosius įgyvendintų vietos projektų pavyzdžius, kurie prisideda prie skirtingų ES žuvininkystės politikos prioritetų
tikslinių sričių įgyvendinimo;
c) Nustato problemas, su kuriomis buvo susidurta ataskaitiniais metais, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos;
d) Renka informaciją apie VPS įgyvendinimo rodiklius, nurodytus VPS 12 punkte ir susijusius su vietos projektų įgyvendinimu,
kurie pasiekiami kiekvienais ataskaitiniais metais:
 VPS pasiekimų produkto rodikliai pagal ESIF teminius tikslus bei EJRŽF prioritetus ir tikslines sritis iš viso ir pagal VPS
priemones ir jų veiklos sritis (sąrašas nurodytas VPS 12 punkte);
 VPS pasiekimų tikslo rodikliai pagal ESIF teminius tikslus bei EJRŽF prioritetus ir tikslines sritis iš viso (sąrašas nurodytas VPS
12 punkte);
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VPS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SPECIALISTAS:
a) Renka informaciją apie ŽRVVG teritorijos žuvininkystės bendruomės aktyvinimo veiksmus atliktus kiekvienais ataskaitiniais
metais, identifikuoja jų sąsajas su VPS įgyvendinimo veiksmų planu;
b) Renka informaciją apie veiksmus, kurie atlikti siekiant įgyvendinti LEADER metodo ir bendruomenės inicijuotos vietos
plėtros principus ir horizontaliuosius principus bei prioritetus pagal kiekvieną principą ir prioritetą atskirai kiekvienais
ataskaitiniais metais, nustato sąsajas su VPS nuostatomis;
VPS ADMINISTRAVIMO VADOVAS:
a) Renka informaciją apie narių pokyčius pagal pilietinės visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius;
b) Renka informaciją apie valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius pagal pilietinės
visuomenės, verslo, vietos valdžios sektorius;
c) Renka informaciją apie darbuotojų pokyčius;
d) Renka informaciją apie vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, atliktus kiekvienais ataskaitiniais metais;
e) Renka informaciją apie VPS keitimus ir įgyvendinimo pamokas.
VPS FINANSININKAS:
a) Renka finansinę informaciją apie VPS administravimo išlaidas ir jų poreikį kiekvienais ataskaitiniais metais.
Metinėje VPS įgyvendinimo ataskaitoje teikiami duomenys apie VPS įgyvendinimo pažangą ir rezultatus nuo ataskaitinių metų sausio 1 d. iki
gruodžio 31 d.
Metinė VPS įgyvendinimo ataskaita tvirtinama VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo.
ŽRVVG dalyvauja VPS įgyvendinimo vertinime atlikdama VPS įgyvendinimo vidaus vertinimą. ŽRVVG vertina VPS įgyvendinimo
stebėsenos duomenis ir rodiklius, identifikuoja VPS įgyvendinimo problemas, informuoja apie tai NMA ir (arba) ŽŪM, taip pat teikia joms
siūlymus dėl VPS įgyvendinimo problemų sprendimo.
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INFORMACIJOS APIE VPS ĮGYVENDINIMO EIGĄ TEIKIMO TVARKA ĮGYVENDINANT VPS DALYVAUJANTIEMS
ŽRVVG SUBJEKTAMS
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Informacija apie VPS įgyvendinimo eigą renkama ir jos sklaidai naudojami šie komunikacijos būdai:
 vietos projektų ataskaitos – reguliari, dokumentuota, apibendrinamoji informacija apie projektą (pažangos ir finansiniai rodikliai pagal
loginės struktūros lentelę, veiklos planą ir biudžetą), kurią paramos gavėjai teikia ŽRVVG administracijai;
 mokėjimo prašymai;
 VPS įgyvendinimo ataskaitos;
 VPS eigos apžvalga ir aptarimai – VPS įgyvendinime dalyvaujančių subjektų susitikimai, kuriuose aptariama, kaip įgyvendinami VPS
veiklos planai ir biudžetas, nustatomos einamosios problemos.
ATSKAITOMYBĖS (PAVALDUMO) SISTEMA, TAIKOMA ĮGYVENDINANT VPS
Atskaitomybės (pavaldumo) tarp atskirų įgyvendinant VPS dalyvaujančių ŽRVVG subjektų sistemą reglamentuoja įstatai. Juose aprašytos
kiekvieno organo funkcijos ir veiklos ribos.
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ŽRVVG valdymo struktūra

Vadovaujantis Šiaulių ŽRVVG įstatais, aukščiausias valdymo organas yra ŽRVVG visuotinis narių susirinkimas, kuris yra šaukiamas ne
rečiau kaip kartą per metus. Visuotiname narių susirinkime vieno sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas ŽRVVG narys. Visuotinas
ŽRVVG susirinkimas skiria (renka) ir atšaukia iš pareigų ŽRVVG valdybą, valdybos pirmininką, ŽRVVG pirmininką ir revizorių.
 ŽRVVG valdyba yra kolegialus valdymo organas, vadovaujantis ŽRVVG veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų. Valdyba yra
pavaldi ŽRVVG susirinkimui ir atlieka visas jo pavestas funkcijas. Ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito ŽRVVG narių
visuotinam susirinkimui. Valdybos narių skaičių nustato visuotinas narių susirinkimas.
 Valdybos darbui vadovauja ŽRVVG visuotino narių susirinkimo išrinktas valdybos pirmininkas.
 ŽRVVG pirmininkas yra vienasmenis valdymo organas. ŽRVVG administracija pavaldi ŽRVVG pirmininkui.
 ŽRVVG veiklos ir finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius. Jis dirba savarankiškai ir už savo veiklą atsiskaito tik ŽRVVG
visuotinam narių susirinkimui.
ATSAKOMYBĖS SISTEMA, TAIKOMA ĮGYVENDINANT VPS
VPS administracijos darbą, teises ir pareigas, atsakomybę reglamentuoja ŽRVVG administracijos darbo tvarkos taisyklės, pareigybių
aprašymai, ŽRVVG pirmininko įsakymai.
Darbuotojai už funkcijų bei pareigų vykdymą atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
VPS administruojantiems darbuotojams už darbo drausmės pažeidimus gali būti skiriamos drausminės nuobaudos Darbo kodekso nustatyta
tvarka.
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PRIEDAI
1 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos
gyventojus 2011 m.
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pagal amžių

Pagal užimtumą

gaunantys
senatvės
pensiją

10173

x

x

x

x

21167

x

x

x

x

x

x

23394

x

x

x

x

x

x

14500*

x

x

x

x

x

x

840**

x

x

x

x

x

x

3262***

x

x

x

x

x

x

5488****

10774

vyrai

x

moterys

x

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai

x
x
x
x

moterys

bedarbiai (išskyrus:
gaunančius senatvės
pensiją; nedirbančius
dėl negalios)

20947

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą

Paaiškinimai

savarankiškai
dirbantys
pagal verslo
liudijimą

Iki 40 m. (įskaitytinai)

dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)

Pagal užimtumą
dirbantys
(išskyrus
savarankiškai
dirbančiuosius)

Iki 40 m.
(įskaitytinai)

vyrai

Pagal lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

Pagal lytį

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys
*** Darbo biržos rodikliai;
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys
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2 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos
gyventojus 2014 m.
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pagal amžių

Pagal užimtumą

gaunantys
senatvės
pensiją

8924

x

x

x

x

20096

x

x

x

x

x

x

22101

x

x

x

x

x

x

17800*

x

x

x

x

x

x

1090**

x

x

x

x

x

x

2256***

x

x

x

x

x

x

5555****

9642

vyrai

x

moterys

x

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai

x
x
x
x

moterys

bedarbiai (išskyrus:
gaunančius senatvės
pensiją; nedirbančius
dėl negalios)

18566

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą

Paaiškinimai

savarankiškai
dirbantys
pagal verslo
liudijimą

Iki 40 m. (įskaitytinai)

dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)

Pagal užimtumą
dirbantys
(išskyrus
savarankiškai
dirbančiuosius)

Iki 40 m.
(įskaitytinai)

vyrai

Pagal lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

Pagal lytį

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys
*** Darbo biržos rodikliai;
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys
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3 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos
gyventojus 2011 m.
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pagal amžių

Pagal užimtumą

gaunantys
senatvės
pensiją

6002

x

x

x

x

12441

x

x

x

x

x

x

13001

x

x

x

x

x

x

8832*

x

x

x

x

x

x

685**

x

x

x

x

x

x

1802***

x

x

x

x

x

x

8944****

6904

vyrai

x

moterys

x

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai

x
x
x
x

moterys

bedarbiai (išskyrus:
gaunančius senatvės
pensiją; nedirbančius
dėl negalios)

12906

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą

Paaiškinimai

savarankiškai
dirbantys
pagal verslo
liudijimą

Iki 40 m. (įskaitytinai)

dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)

Pagal užimtumą
dirbantys
(išskyrus
savarankiškai
dirbančiuosius)

Iki 40 m.
(įskaitytinai)

vyrai

Pagal lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

Pagal lytį

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys
*** Darbo biržos rodikliai;
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys
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4 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos
gyventojus 2014 m.
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pagal amžių

Pagal užimtumą

gaunantys
senatvės
pensiją

5150

x

x

x

x

11661

x

x

x

x

x

x

11962

x

x

x

x

x

x

10032*

x

x

x

x

x

x

832**

x

x

x

x

x

x

1559***

x

x

x

x

x

x

9015****

6042

vyrai

x

moterys

x

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai

x
x
x
x

moterys

bedarbiai (išskyrus:
gaunančius senatvės
pensiją; nedirbančius
dėl negalios)

11192

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją

Paaiškinimai

savarankiškai
dirbantys
pagal verslo
liudijimą

Iki 40 m. (įskaitytinai)

dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)

Pagal užimtumą
dirbantys
(išskyrus
savarankiškai
dirbančiuosius)

Iki 40 m.
(įskaitytinai)

vyrai

Pagal lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

Pagal lytį

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys
*** Darbo biržos rodikliai;
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys
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5 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos
gyventojus 2011 m.
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pagal amžių

Pagal užimtumą

gaunantys
senatvės
pensiją

13169

x

x

x

x

23185

x

x

x

x

x

x

23986

x

x

x

x

x

x

18100*

x

x

x

x

x

x

1497**

x

x

x

x

x

x

6185***

x

x

x

x

x

x

10179****

12728

vyrai

x

moterys

x

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai

x
x
x
x

moterys

bedarbiai (išskyrus:
gaunančius senatvės
pensiją; nedirbančius
dėl negalios)

25897

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją

Paaiškinimai

savarankiškai
dirbantys
pagal verslo
liudijimą

Iki 40 m. (įskaitytinai)

dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)

Pagal užimtumą
dirbantys
(išskyrus
savarankiškai
dirbančiuosius)

Iki 40 m.
(įskaitytinai)

vyrai

Pagal lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

Pagal lytį

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys
*** Darbo biržos rodikliai;
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys
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6 priedas. ŽRVVG atstovaujamos teritorijos situacijos analizei naudojama statistinė informacija apie ŽRVVG atstovaujamos teritorijos
gyventojus 2014 m.
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Pagal amžių

Pagal užimtumą

gaunantys
senatvės
pensiją

12165

x

x

x

x

21957

x

x

x

x

x

x

22653

x

x

x

x

x

x

23000*

x

x

x

x

x

x

1584**

x

x

x

x

x

x

3875***

x

x

x

x

x

x

11019****

11791

vyrai

x

moterys

x

savarankiškai dirbantys pagal verslo liudijimą

Statistinės informacijos šaltiniai ir metai

x
x
x
x

moterys

bedarbiai (išskyrus:
gaunančius senatvės
pensiją; nedirbančius
dėl negalios)

23956

bedarbiai (išskyrus gaunančius senatvės pensiją arba
nedirbančius dėl negalios)
gaunantys senatvės pensiją

Paaiškinimai

savarankiškai
dirbantys
pagal verslo
liudijimą

Iki 40 m. (įskaitytinai)

dirbantys (išskyrus savarankiškai dirbančiuosius)

Pagal užimtumą
dirbantys
(išskyrus
savarankiškai
dirbančiuosius)

Iki 40 m.
(įskaitytinai)

vyrai

Pagal lytį

Pagal amžių

VVG atstovaujamos teritorijos gyventojų skaičius iš viso:

Pagal lytį

Lietuvos statistikos departamentas, *užimtieji, tūkst. http://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize1
** Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenys
*** Darbo biržos rodikliai;
**** Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys

