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TRUMPAS TYRIMO APRAŠYMAS
Tyrimo tikslas

Išsiaiškinti gyventojų poreikius dėl teritorijos plėtros prioritetų.

Tyrimo uždaviniai

 Nustatyti, kaip respondentai vertina teritorijos socialinio, ekonominio (verslo) ir kultūrinio
sektoriaus situaciją, ir jos pokyčius ES teikiamos paramos kontekste.
 Išsiaiškinti, kokias galimas ekonominio (verslo), socialinio ir kultūros sektoriaus gerinimo bei
paramos kryptis respondentai laikytų prioritetinėmis.

Tyrimo tikslinės grupės ir imtis

Tyrimo tikslinė grupė – gyventojai, kurių gyvenamoji vieta apima Zarasų-Visagino regiono VVG
teritoriją.
Tyrimo imtis – N=184 (115 pateikta popieriniame variante ir 69 internetinėje erdvėje)

Tyrimo atlikimo laikas

2015 m. kovo – balandžio mėn.
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DEMOGRAFINĖS TYRIMO DALYVIŲ CHARAKTERISTIKOS
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Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, darbo sektorių, išsilavinimą, užsiėmimą ir mėnesines pajamas
Aukščiausio lygio vadovas
Skyriaus/padalinio vadovas

Lytis

Vyras

Turintis nuosavą verslą/įmonės
savininkas

Moteris

Specialistas, tarnautojas

Amžius

25 - 34 m.
35 - 44 m.
45 – 54 m.
55 – 64 m.

Užsiėmimas

Iki 24 m.

Šeimos narių
skaičius

Bedarbis

2 asmenys

Dirbantis žemės ūkyje

3 asmenys

Kita

4 asmenys

Privačiame sektoriuje
Valstybiniame sektoriuje
Kita
Vidurinis (arba žemesnis)
Aukštesnysis / profesinis

Iki 500 Lt. /145 €.

Mėnesio pajamos

Dirbantys

Moksleivis, studentas

1 asmuo

5 asmenys ir daugiau

Išsilavinimas

Pensininkas (nedirbantis)

Asmuo motinystės /tėvystės
atostogose

65 m. ir daugiau

Aukštasis

Darbininkas, techninis darbuotojas

501-1000 Lt. / 146-290 €
1001-1500 Lt. /291-435 €.
1501-2000 Lt. / 436-580 €
2001-2500 Lt. / 581-725 €.
2501 Lt. ir daugiau / 726 € ir
daugiau

Apibrėžtoje teritorijoje apklausti 184 asmenys. Diagramoje parodytas tyrime dalyvavusių gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, šeimos narių
skaičių, ir užsiėmimo pobūdį bei šeimyninę padėtį, išsilavinimą, mėnesio pajamas. Daugiausia apklaustųjų buvo dirbantys asmenys, turintys šeimą. Dauguma
apklaustųjų turėjo aukštąjį arba aukštesnijį, profesinį išsilavinimą, bei pajamas, kurios siekė nuo 1 tūkst. litų iki 1,5 tūkst. litų ir 501 iki 1 tūkst. litų arba nuo
(atitinkamai nuo 291 iki 435 eurų ir nuo 146 iki 290 eurų).
4

Respondentų pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą
Dusetų
Zarasų kaimiškoji
Antazavės
Zarasų
rajono
seniūnijos

Imbrado
Antalieptės
Degučių
Salako
Suvieko
Turmanto

Visagino kaimiškoji teritorija

Dauguma apklaustųjų gyveno Zarasų rajono Dusetų seniūnijoje (19,8 proc.), o mažiausiai Turmanto seniūnijoje (1,1 proc.) ir Visagino
kaimiškoje teritorijoje (1,08 proc.).
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Ar respondentai pajuto Lietuvos kaimo gyventojus įvairia forma pasiekiančios Europos Sąjungos paramos naudą
sau ir savo gyvenamajai vietovei (proc.)
Ne
14,8%

Taip
85,2%

Apklausos duomenimis, didžioji dauguma respondentų (85,2 proc.) teigia asmeniškai pajutę Europos Sąjungos paramos naudą sau ir savo
gyvenamajai vietovei.
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ES ir LR 2014 – 2020 m. Kaimo plėtros programoje iškėlė svarbiausius poreikius, prie kurių tenkinimo prisidedama LEADER priemonės
įgyvendinimu. Kurių poreikių įgyvendinimas svarbiausias Jūsų gyvenamojoje vietovėje? (balais nuo 1-visai nesvarbus iki 11-labai svarbus)
Sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, kurti verslą ir skatinti
užimtumą kaimo vietovėse
Remti darbo vietų išlaikymą ir naujų darbo vietų, ypač reikalaujančių
kvalifikuotos darbo jėgos, kūrimą kaimo vietovėse
Mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse, didinant užimtumo galimybes.
Sudaryti galimybes nevyriausybinių organizacijų projektais skatinti
verslumą ir užimtumą kaime, užtikrinti vietos iniciatyvos tęstinumą.
Skatinti ekonomines, socialines ir kultūrines veiklas sutvarkytuose
pastatuose, užtikrinant paslaugų teikimą vietos gyventojams.
Skatinti vietinės maisto produktų rinkos vystymąsi, stiprinant ryšius tarp
vartotojų ir gamintojų, bei diegiant inovacijas.
Remti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų kūrimą ir tvarkymą
Suteikti plačiajuosčio interneto prieigą visoms šalies kaimo vietovėms ir
išplėtoti viešųjų elektroninių paslaugų teikimą
Vykdyti mokymą, patirties sklaidą ir konsultavimą kaimo vietovėse
Panaudoti rekreaciniu požiūriu vertingas teritorijas, kultūros paveldo
objektus, didinti miškų reakreacinį potencialą.
Skatinti biomasės, ypač atliekinės, panaudojimą energijos gamybai.

Respondentų nurodomi svarbiausi poreikių prioritetai – sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo
vietovėse (9,2 balo), remti darbo vietų išlaikymą ir naujų darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse (8,9 balo) bei mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse,
didinant užimtumo galimybes (8,7 balo).
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Kurių Žuvininkystės sektoriaus poreikių įgyvendinimas svarbiausias Jūsų gyvenamojoje vietovėje?
Plėtoti infrastruktūrą, skirtą turizmui, susijusiam su žuvininkyste
Užtikrinti kaimelių bei gyvenviečių, kuriuose vykdom žuvininkystės
veikla, atnaujinimą ir plėtrą
Užtikrinti žuvininkystės aplinkos išsaugojimą
Sudaryti sąlygas ekologinės žvejybos skatinimui
Sudaryti galimybes NVO projektais prisidėti prie žuvininkystės
regionų konkurencingumo stiprinimo, ekonominės, socialinės gerovės
kėlimo, pakrančių vietovių aplinkos kokybės gerinimo
Plėtoti infrastruktūrą, skirtą mažos apimties žuvininkystei
Sudaryti sąlygas veiklos rūšių įvairinimui
(kad žvejai galėtų turėti kelias darbo vietas, kurti papildomas darbo
vietas žuvininkystės sektoriuje)
Užtikrinti gamtos ir architektūros paveldo, susijusio s žuvininkyste,
saugojimą ir stiprinimą
Remti žuvininkystės produktų vertės didėjimą
Kita

Maždaug pusė respondentų mano, kad svarbiausia jų gyvenamojoje teritorijoje plėtoti infrastruktūrą, skirtą turizmui, kuris būtų susijęs su žuvininkyste (45,1 proc.
apklaustųjų). Didžioji dalis taip pat palaikytų kaimelių bei gyvenviečių, kuriuose vykdoma žuvininkystės veikla, atnaujinimą ir plėtrą (38,5 proc.) bei žuvininkystės aplinkos
išsaugojimą (36,8 proc.). Prie „Kita“ respondentai pažymėjo, kad žuvininkystės sektoriaus veikla jiems yra neaktuali, nurodė, kad tikėtųsi naujų (nestandartinių) verslo,
susijusio su žuvininkyste, sričių rėmimo, keletas respondentų pareiškė pageidavimą – įžuvinti mažesnius ežerus.
Pastaba: procentų suma viršija 100, nes respondentai galėjo pažymėti visus atsakymus.
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Ar respondentams gyvenamojoje vietovėje būtų reikalingos išvardintos paslaugos (proc.)
Personalinių kompiuterių ir interneto priežiūros paslaugos
Transporto paslaugos
(nuvykimas į administracinį centrą tvarkyti dokumentų, bažnyčios
lankymas, vizitai pas gydytojus ir pan.)
Vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra
(slauga, vaistų suleidimas, aprūpinimas būtiniausiais pirkiniais ir pan.)
Vaikų priežiūros paslauga
Nesudėtingas pastatų remontas
(vidaus apdailos darbai, stogo, krosnies remontas ir pan.)

Taip, reikalinga
Ne, nereikalinga
Nežinau

Sklypo šalia gyvenamojo būsto ir/arba daržo įdirbimas
Specialios paslaugos sodyboms
(kaminų valymas ir kitos priešgaisrinės saugos priemonės, šulinių
sutvarkymas ir pan.)
Apsirūpinimas biokuru/kuru
(malkomis, briketais, akmens anglimi, ir pan.)
Aplinkos tvarkymas
(vejų nupjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan.)

Reikalingiausios paslaugos respondentų gyvenamojoje vietovėje, jų teigimu, yra vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių priežiūra (84,1 proc.) ir aplinkos
tvarkymas (76,4 proc.). Taip pat, respondentų teigimu, reikalingos yra specialios paslaugos sodyboms (74,2 proc.), nesudėtingas pastatų remontas (72,0 proc.) bei transporto
paslaugos (70,9 proc.).
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Kokios ekonominės veiklos galėtų imtis respondentų kaimo bendruomenė, jei tokios veiklos pradžiai
būtų skirta Europos Sąjungos parama (proc.)
Ūkininkų
produkcijos realizavimas
Ūkininkų produkcijos
realizavimas

58,8%

Įvairių
paslaugų
turistams teikimas
Įvairių paslaugų
turistams
teikimas

53,3%

Įvairių paslaugų
gyventojams
teikimas teikimas
Įvairių vietos
paslaugų
vietos gyventojams

47,3%

Amatininkų
gaminiųgamyba
bei suvenyrų
gamyba ir
Amatininkų gaminių
bei suvenyrų
ir realizavimas

42,3%

realizavimas
Kulinarinio
paveldoirproduktų
gamyba ir
Kulinarinio paveldo
produktų gamyba
pardavimas
pardavimas
Gamtos
gėrybių
Gamtos
gėrybių
(grybų, uogų, žolelių ir pan.)
(grybų, uogų, žolelių ir pan.)
rinkimas,
džiovinimas
ir realizavimas)
rinkimas, džiovinimas
ir realizavimas
Nežinau, sunku pasakyti
Nežinau, sunku pasakyti
Kita

Kita

37,4%
32,4%
4,4%
2,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Apklausos duomenys rodo, jog esminė ekonominė veikla, kurios galėtų imtis respondentų kaimo bendruomenė, gavus Europos Sąjungos paramą, yra ūkininkų
produkcijos realizavimas (58,8 proc.). Keliais procentais mažiau respondentai nurodė įvairių paslaugų turistams teikimą (53,3 proc.) bei įvairių paslaugų vietos gyventojams
teikimą (47,3 proc.). Šiek tiek mažesnė respondentų dalis (42,3 proc.) įvardino amatininkų gaminių bei suvenyrų gamybą ir realizavimą, o daugiau nei trečdalis (37,4 proc.) –
kulinarinio paveldo produktų gamybą ir pardavimą bei gamtos gėrybių: grybų, uogų žolelių ir pan. rinkimą, džiovinimą ir realizavimą (32,4 proc.). Prie „Kita“ respondentai
pažymėjo kailinių žvėrelių auginimo, stovyklų organizavimo emigrantų vaikams, teminių kaimų kūrimo, B&B paslaugų teikimo bendruomenių namuose neįgaliesiems,
tradicijas puoselėjančių projektų (pvz., giedojimas), dienos centro paslaugų teikimo rėmimą.

Pastaba: procentų suma viršija 100, nes respondentai galėjo pažymėti visus atsakymus.
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Ar respondentai imtųsi bendruomeninio verslo iniciatyvų ir įgyvendintų bendruomeninį verslą skatinančius projektus (proc.)

Trūksta
informacijos
17,6%

Kita
1,6%

Taip
45,1%
Nežinau
18,7%

Ne
17,0%

Respondentų buvo prašoma atsakyti, ar jie imtųsi bendruomeninio verslo iniciatyvų ir tokį verslą skatinančių projektų. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nemaža dalis
respondentų atsakė „Taip“ (45,1 proc.), beveik penktadalis respondentų nurodė, kad negali atsakyti į klausimą (nežinau – 18,7 proc.). Panaši dalis (17,6 proc.) respondentų
nurodė, kad jiems trūksta informacijos, tam kad galėtų imtis tokių iniciatyvų.
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Respondentų nuomonė, kas labiausiai trukdo jų bendruomenei organizuoti savo verslą ir/ arba teikti savo nariams būtiniausias paslaugas (proc.)
Bendruomenė neturi finans ų ūkinei veiklai vykdyti
Bendruomenė
neturi finansų ūkinei veiklai vykdyti

66,5%

Bendruomenės žmonės nenori rizikuoti ir vengia
Bendruomenės žmonės
nenori rizikuoti
ir vengia atsakomybės
ats akomybės

48,4%

Bendruomeninė organizacija
yra silpna
organizaciniu
požiūriu,
kad
Bendruomeninė
organizacija
yra s ilpna
organizaciniu
požiūriu,
kad
galėtų
s
ėkmingai
imtis
ūkinės
veiklos
galėtų sėkmingai imtis ūkinės veiklos

37,4%

Bendruomenei
ta žinių
ir pas laugų organizavimo
Bendruomenei trūksta
žinių ir trūks
paslaugų
organizavimo
patirties

35,2%

patirties

Trūksta palaikymo
iš šalies,
niekasišišš alies
valdžios
ir verslo
atstovų
sulo
Trūks
ta palaikymo
, niekas
iš valdžios
ir vers
ats tovų s uapie
bendruomene
apie tai neš neka
bendruomene
tai nešneka
Trūksta gerų idėjų

33,0%

Trūks ta gerų idėjų

24,2%

Bendruomenė turi užsiimti visuomenine veikla, kuri nesusijusi su
Bendruomenė turi užs iimti vis uomenine veikla, kuri
pajamų
nesgavimu
us ijus i s u pajamų gavimu

15,4%

BendruomenėBendruomenė
neturi poreikio
specialiai organizuoti ūkinę veiklą,
neturi poreikio s pecialiai organizuoti ūkinę
nes sugebama veiklą,
vietos nes
problemas
išspręsti
būdais
–tigiminių,
s ugebama
vietos įprastais
problemas
iš s pręs
įpras tais
būdais – ir
giminių,
kaimynų
ir valdžios
kaimynų
valdžios
paramos
dėka paramos dėka
Kita

15,4%

Kita

7,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Respondentų nuomone, labiausiai bendruomenei organizuoti savo verslą ir/ arba teikti savo nariams būtiniausias paslaugas trukdo tai, jog bendruomenė
neturi finansų ūkinei veiklai vykdyti (66,5 proc.). Daugiau nei trečdalis apklaustųjų teigia, jog bendruomenės žmonės nenori rizikuoti ir vengia atsakomybės
(48,4 proc.). Beveik tolygiai pasiskirsčiusi nuomonė, jog bendruomeninė organizacija yra silpna organizaciniu požiūriu (37,4 proc.), kad trūksta palaikymo iš
šalies (33 proc.), bei bendruomenei trūksta žinių ir paslaugų organizavimo patirties (35,2 proc.). Taip pat respondentai nurodė, jog trūksta gerų idėjų (24,2
proc.). Prie kita respondentai įvardijo tokius faktorius, kurie trukdo bendruomenei organizuoti verslą: socialiniai remtinų asmenų, kurie sudaro didžiąją
gyventojų dalį, nenoras dirbti; verslių žmonių, iniciatyvių žmonių, lyderių bendruomenėse trūkumas; bendruomenės dydis (jos yra per mažos); ydinga
socialinių pašalpų mokėjimo tvarka šalyje („geriau būti bedarbiu“); laiko stoka; neformaliai veikiančios bendruomenės ir pan.
Pastaba: procentų suma viršija 100, nes respondentai galėjo pažymėti visus atsakymus.
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Jei kaimo bendruomenė arba kita kuri nors nevyriausybinė organizacija organizuotų vietos gyventojams trūkstamas paslaugas,
ar respondentas ir jo šeimos nariai prisidėtų prie šios veiklos savanorišku darbu (proc.)

Ne
15,4%

Taip
84,6%

Didžioji dauguma (84,6 proc.) respondentų teigė, jog patys (ir jų šeimos nariai) prisidėtų savanorišku darbu, jeigu kaimo bendruomenė arba kita
nevyriausybinė organizacija organizuotų vietos gyventojams trūkstamas paslaugas.
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Ar respondentai patys imtųsi smulkaus verslo, jei jo pradžiai būtų suteikta ES parama (proc.)

Ne
42,3%

Taip
57,7%

Daugiau nei pusę (57,7 proc.) atsakiusiųjų nurodė, kad imtųsi smulkaus verslo gavus ES paramą.
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Pagrindinės verslo idėjos, kurias nurodė respondentai (tekstas yra sunormintas):

























Renginių, ekskursijų organizavimas;
Kalinių žvėrelių auginimas;
Medžio apdirbimas/ medžio dirbinių darbai (pjaustymo lentelės, padėkliukai ir
pan.);
Statybos paslaugos, smulkaus remonto darbai;
Autoserviso veikla;
Paslaugos, susijusios su žemės kasimo darbais mini ekskavatoriumi;
Malkų iš miško vežimo gyventojams paslauga;
Valymo įrenginių prekyba ir montavimas;
Taros gamyba ir atliekų biokurui perdirbimas;
Suvenyrų gamyba;
Stovyklaviečių paslaugos teikimas (stovyklavietės su sudarytomis sąlygomis
žvejybai, vietos maisto produktų ir amatininkų produktų pardavimui, maitinimo ir
edukacijos paslaugomis; vaikų stovyklos; išlikimo (išgyvenimo) stovyklos)
Baidarių nuoma;
Nameliai medžiuose, skirti vasaros atostogoms;
Pažintinis turizmas su haskiais;
Inovacinių technologijių diegimas vadovaujantis ekologijos principais;
Spaudos paslaugos;
Kaimo turizmo paslaugos (pvz., sodybų nuoma šventėms, gyvūnų stebėjimo
paslauga, kaimiško maisto ragavimo paslauga; pirties, kubilo paslaugos);
Vietos aktualijų žiniaraščio – tinklapio sukūrimas;
Aplinkos tvarkymas;
Sodininkystė (braškyno įkūrimas);
Vaisių perdirbimas (sulčių gamyba);
Daržovių perdirbimas;
Aliejaus spaudimas;























Bitininkystė ir jos produktų realizavimas;
Avininkystė ir jos produktų realizavimas;
Karšyklos vilnai karšti steigimas;
Paukštininkystė ir jos realizavimas;
Triušių auginimas ir produktų realizavimas;
Kalifornijos sliekų auginimas, biohumuso gamyba;
Alpakų (kupranugarių šeimos prijaukintų gyvūnų, kurie duoda vilną)
auginimas;
Ekologiškų produktų gamyba ir realizavimas;
Miško produktų/ grybų perdirbimas (uogienių, pagardų gamyba ir pan.);
Šiltnamio/ daržo įkūrimas Viduržemio jūros prieskoninių žolelių
auginimui;
Vaistažolių auginimas
Sūrinės steigimas
Kavinės, užeigos steigimas;
Konditerijos prekių ir paslaugų parduotuvės arba smulkių prekių
parduotuvės steigimas;
Rankų darbo makaronų gamyba/ picerijos/ makaroninės „ant ratų“
steigimas;
Masažo salonas;
Skalbyklos steigimas;
Kaminkrėčių paslaugos;
Konsultacinės įmonės projektų rengimo klausimais steigimas;
Kultūros paveldo panaudojimas turizmo reikmėms, edukacinėms
programoms;
Teminių kaimų kūrimas (pavyzdžiui, „Kiškių kaimas“, Šikšnosparnių
kaimas“ vaikams su edukacinėmis programomis.
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Pagrindiniai pasiūlymai, kaip spręsti nedarbo problemas, kurias nurodė respondentai (tekstas yra sunormintas):



























Spręsti socialinės politikos klausimus valstybės mastu (pašalpų diferencijavimas ir mažinimas pereinant prie asmeninio ūkio didinimo);
Skatinti iniciatyvesnius asmenis pasinaudoti ES parama;
Steigti daugiau smulkių įmonių, pavyzdžiui, duonos kepyklėlė, filialas pieno perdirbimui, biokuro gamybos įmonė ar pan.
Didinti verslumo lygį;
Kurti naujas darbo vietas;
Daugiau dėmesio skirti moksleivių įdarbinimui vasaros atostogų metu;
Motyvuoti gyventojus dirbti;
Teikti finansinę paramą (pvz., negrąžinama paskola) mažoms įmonėms, esančioms kaimiškose teritorijose;
Investuotojų pritraukimas į regioną;
Riboti alkoholinių gėrimų prekybą kaime;
Verslas turi bendradarbiauti su švietimo įstaigomis (pvz., Žemės ūkio mokykla);
Suteikti žmonės išsilavinimą, amatą;
Steigti Dienos centrą, kuriame galėtų lankytis ne tik vaikai, bet ir suaugę, senjorai;
Teikti nuvežimo ir parvežimo į/ iš darbo paslaugas;
Skatinant ūkininkavimą garantuotu išaugintos produkcijos supirkimu.
Regione dirbantiems verslininkams daugiau reklamuotis, pvz. sudaryti verslų žemėlapius; kurti regiono įvaizdį šalyje ir pasaulyje;
Bendradarbiauti su bendruomenėmis;
Steigti LEZ, taikyti mokesčių lengvatas pradedantiems verslininkams.
Kurti šeimynas;
Skatinti jaunimą;
Bendruomenės narių veiklų kooperacija.
Tvarkyti kelius;
Skatinti sveiką gyvenseną;
Produktų realizacijos skatinimas
Didinti minimalią mėnesinį darbo užmokestį;
Plėtoti stambesnį verslą;
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Tendencijų dėl darbingų gyventojų pokyčių gyvenamojoje vietovėje vertinimas (proc.)

Pačių gyventojų dėmesys ir pastangos sveikatai gerinti ir sveikai
gyvensenai palaikyti
Jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas vietovėje
Vaikų ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio užimtumas

Gerėja
Nesikeičia

Jaunimo aktyvumas darbo rinkoje

Blogėja

Gyventojų pasirengimas imtis nuosavo verslo

Vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių

Palankiausiai respondentų vertinamos sritys, tai pačių gyventojų dėmesys ir pastangos sveikatai gerinti ir sveikai gyvensenai palaikyti (26,4 proc.) bei
vaikų ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio užimtumas (24,7 proc.). Respondentų nuomone, labiausiai situacija nesikeičia kalbant apie gyventojų pasirengimą
imtis nuosavo verslo (57,7 proc.), o labiausiai blogėjančiomis situacijomis nurodomi jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas vietovėje (43,4 proc.) bei jaunimo
aktyvumas darbo rinkoje (30,8 proc.).
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Apibrėžtoje teritorijoje veikiančių verslo įmonių veiklos tendencijų vertinimas (proc.)

Verslo įmonių aktyvus dalyvavimas viešajame
gyvenime (vietos iniciatyvų rėmimas ir kt.)

Gerėja
Nesikeičia

Vietos įmonių rūpinimasis savo darbuotojais

Blogėja

Verslo įmonių gebėjimas panaudoti vietos išteklius

Apklausos duomenimis, geriausiai vertinama (kaip gerėjanti) verslo įmonių veiklos tendencija yra verslo įmonių gebėjimo panaudoti vietos išteklius
(31,9 proc.), ši tendencija vertinama ir kaip pakankamai stabili (verslo įmonių gebėjimas panaudoti vietos išteklius nesikeičia – 59,3 proc.). Kaip blogėjanti
tendencija yra vertinama vietos įmonių rūpinimasis savo darbuotojais (19,8 proc.).
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Respondentų nuomonė, kokios konkrečios priemonės pagerintų kaimo jaunimo (iki 29 m.) situaciją (proc.)

Jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas

65,4%

Jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas

Laisvalaikio (kultūros, sporto ir pan.) galimybių didinimas
Laisvalaikio (kultūros,
sporto ir pan.) galimybių didinimas

53,8%

Jaunimo informavimas
apie galimybes
mokytis,
kurti
verslą
Jaunimo informavimas
apie galimybes
mokytis,
kurti
verslą
ir
pan.
ir pan

50,0%

Paramos
sistemosžmonėms
jauniems žmonėms
dirbti sudarymas
Paramos sistemos
jauniems
dirbti sudarymas
(pvz.
vaikų
priežiūros
organizavimas,
naktį veikiantys
(pvz. vaikų priežiūros organizavimas, naktį veikiantys
darželiai
tėvams
dirbantiems
pamaininį
ir pan.)
darželiai tėvams dirbantiems pamaininį darbą darbą
ir pan.)

47,8%

Jaunimo
įtraukimas į bendruomenės
veiklą
Jaunimo įtraukimas
į bendruomenės
veiklą

44,0%

Saugios
gyvenamosios
aplinkos kūrimas
Saugios gyvenamosios
aplinkos
kūrimas

28,6%

Jaunimo įtraukimasJaunimo
į savanorišką
įtraukimasveiklą
į savanorišką veiklą

28,6%

Kita

Kita

2,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Kaimo jaunimo situaciją labiausiai, pasak respondentų, pagerintų jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas (65,4 proc.). Gana tolygiai pasiskirstę
laisvalaikio galimybių didinimas (53,8 proc.) ir jaunimo informavimas apie galimybes mokytis, kurti verslą ir pan. (50,0 proc.). Toliau pagal įvardinimų
skaičių seka paramos sistemos jauniems žmonėms dirbti sudarymas (47,8 proc.) ir jaunimo įtraukimas į bendruomenės veiklą (44,0 proc.). Mažiau nei trečdalis
nurodė jaunimo įsitraukimą į savanorišką veiklą (28,6 proc.) ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą (28,6 proc.). Prie kita respondentai nurodė darbo vietų
kūrimą, naujų gebėjimų ugdymą, atlyginimų kėlimą ir pan. (Pastaba: procentų suma viršija 100, nes respondentai galėjo pažymėti visus atsakymus).
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Ar respondentų gyvenamojoje vietovėje buvo įrengta/ sutvarkyta viešųjų erdvių ar pastatų per 2007 – 2013 m. finansinį laikotarpį (proc.)

Ne
16,5%

Taip
83,5%

Apklausos duomenimis didžioji dauguma respondentų (83,5 proc.) nurodė, jog jų gyvenamojoje vietovėje buvo įrengta/sutvarkyta viešųjų erdvių
per nurodytą laikotarpį.
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Respondentų nuomonė apie projektų, kurie buvo įgyvendinti 2007-2013 m. svarbumą (proc.)

Elektroninių paslaugų teikimas
Bendruomenės švietimas
Vietinės produkcijos rinkos vystymas
Sveikos gyvensenos skatinimo renginiai

Labai svarbu
Svarbu
Nesvarbu

Bendruomenės gebėjimų socialinėje įtrauktyje ugdymas
Kultūrinių, pramoginių renginių organizavimas

Apklausos duomenims visi įgyvendinti projektai buvo pakankamai svarbūs, tačiau svarbiausi jų: kultūrinių, pramoginių renginių organizavimo projektai
(labai svarbu ir svarbu įvardijo 96,7 proc. apklaustųjų), bendruomenės švietimo projektai (labai svarbu ir svarbu įvardijo 94,0 proc. apklaustųjų),
bendruomenės gebėjimų socialinėje įtrauktyje ugdymo projektai (labai svarbu ir svarbu įvardijo 93,4 proc. apklaustųjų).
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Vietos gyventojų profesinės patirties ir įgūdžių kaitos tendencijos vertinimas (proc.)

Bendruomenės narių verslumo įgūdžiai

Vietos valdžios, verslo ir bendruomenių gebėjimas
bendradarbiauti
Vietos gyventojų mokėjimas susitarti dėl
pagrindinių bendruomeninių reikalų ir kartu spręsti
bendras problemas

Gerėja
Nesikeičia
Blogėja

Bendruomenės narių gebėjimas rengti ir
įgyvendinti projektus

Beveik pusė (47,3 proc.) respondentų nurodė, kad gerėja bendruomenės narių gebėjimas rengti ir įgyvendinti projektus. Šiek tiek mažiau nei pusė
(44,5 proc.) respondentų teigė, jog gerėja vietos gyventojų mokėjimas susitarti dėl pagrindinių reikalų ir kartu spręsti bendras problemas, panašiai (37,9
proc.) respondentų teigė, kad gerėja vietos valdžios, verslo ir bendruomenių gebėjimas bendradarbiauti. Labiausiai nesikeičiantys (59,3 proc.) laikomi
bendruomenės narių verslumo įgūdžiai.
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Apibrėžtoje teritorijoje veikiančių institucijų ir valdžios veiklos tendencijų vertinimas (proc.)

Valdžios veiklos viešumas ir sprendimų
priėmimo skaidrumas

Gyventojų ir kaimo bendruomenių iniciatyvų
skatinimas bei pagalba jas įgyvendinant

Gerėja
Nesikeičia
Blogėja

Rūpinimasis asmens ir turto apsauga

Daugiau nei trečdalis (38,5 proc.) respondentų gyventojų ir kaimo bendruomenių iniciatyvų skatinimą bei pagalbą jas įgyvendinant vertina kaip
gerėjančią apibrėžtoje teritorijoje veikiančią institucijų ir valdžios veiklos tendenciją. Blogėjančia tendencija (22,5 proc.) laikomas valdžios veiklos viešumas
ir sprendimų priėmimo skaidrumas. Daugiausiai (65,4 proc.), kaip nesikeičiančią tendenciją, respondentai įvardija rūpinimąsi asmens ir turto apsauga.
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Apibrėžtos teritorijos prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymo tendencijos vertinimas (proc.)

Paslaugos ir produktai turistams
Paslaugos vietos verslininkams
(agroserviso, pervežimo, įrangos remonto ir pan.)
Vietos produktų ir gaminių pasiūla
Paslaugos socialiai pažeidžiamoms grupėms (jaunimui,
vyresnio amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir pan.)

Gerėja
Nesikeičia
Blogėja

Viešosios paslaugos vietos gyventojams
(švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo ir pan.)

Nemaža dalis (39,6 proc.) respondentų paslaugų ir produktų turistams vystymą apibrėžtoje teritorijoje vertina kaip gerėjančią tendenciją, panaši dalis
respondentų (36,3 proc.) viešųjų paslaugų vietos gyventojams vystymo tendenciją nurodo kaip gerėjančią. Labiausiai nesikeičiančios nurodomos paslaugų
vietos verslininkams vystymo tendencijos (66,5 proc.) bei paslaugų socialiai pažeidžiamoms grupėms (65,4 proc.) vystymo tendencijos.
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Respondentų nuomonė, kuriai veiklos sričiai labiausiai reikalingos investicijos 2014 – 2020 m. finansiniame laikotarpyje
jų gyvenamojoje vietovėje (vertinimas balais nuo 1-visai nereikalingos iki 7-labai reikalingos)
Gyvenviečiųviešųjų
viešųjų vietų
vietų sutvarkymas,
sutvarkymas, sporto
Gyvenviečių
sporto ir
ir
poilsio
zonųzonų
įrengimas
(N=182)
poilsio
įrengimas

5,1

Jaunimo
informavimas
galimybes
mokytis,
Jaunimo
informavimas
apie apie
galimybes
mokytis,
kurti
kurti
verslą
ir
pan.
verslą ir pan. (N=182)

4,9

Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros

Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymas
vystymas bei geriamojo vandens kokybės
bei geriamojo vandens kokybės užtikrinimas (N=182)

4,8

Laisvalaikio (kultūros,
(kultūros,sporto
sportoirirpan.)
pan.)galimybių
galimybių
Laisvalaikio
didinimas
(N=182)
didinimas

4,8

užtikrinimas

Saugios
gyvenamosios
aplinkos
kūrimas
Saugios
gyvenamosios
aplinkos
kūrimas
(N=182)

4,7

dirbti
Paramos Paramos
sistemos sistemos
jauniemsjauniems
žmonėmsžmonėms
dirbti sudarymas
(pvz. organizavimas,
vaikų priežiūrosnaktį
organizavimas,
(pvz. sudarymas
vaikų priežiūros
veikiantys
darželiai
tėvams
dirbantiems
pamaininį
ir pan.)
naktį
veikiantys
darželiai
tėvamsdarbą
dirbantiems
(N=182)
pamaininį
darbą ir pan.)

4,7

Viešųjųpastatų
pastatųatnaujinamas
atnaujinamas
Viešųjų

(N=182)

4,3

0

1

2

3

4

5

6

Skalėje nuo 1 iki 7, kaip labiausiai reikalingos investicijos 2014 – 2020 finansiniame laikotarpyje respondentų gyvenamojoje vietovėje, labiau išsiskiria
gyvenviečių viešųjų vietų sutvarkymas, sporto ir poilsio zonų įrengimas (5,1). Visos kitos sritys (paramos sistemos jauniems žmonėms dirbti sudarymas;
vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros vystymas bei geriamojo vandens kokybės užtikrinimas laisvalaikio galimybių didinimas; saugios gyvenamosios
aplinkos kūrimas; jaunimo informavimas apie galimybes mokytis, kurti verslą ir pan.; viešųjų pastatų atnaujinimas) vertinamos pakankamai tolygiai, nuo 4,3
iki 4,9 balų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad visos šios sritys vertinamos aukštesniu nei 4 balu, o tai rodo, kad jos labiau suvokiamos kaip reikalingos, nei
nereikalingos.
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Pagrindiniai pasiūlymai, kaip spręsti nedarbo problemas, kurias nurodė respondentai (tekstas yra sunormintas):



























Spręsti socialinės politikos klausimus valstybės mastu (pašalpų diferencijavimas ir mažinimas pereinant prie asmeninio ūkio didinimo);
Skatinti iniciatyvesnius asmenis pasinaudoti ES parama;
Steigti daugiau smulkių įmonių, pavyzdžiui, duonos kepyklėlė, filialas pieno perdirbimui, biokuro gamybos įmonė ar pan.
Didinti verslumo lygį;
Kurti naujas darbo vietas;
Daugiau dėmesio skirti moksleivių įdarbinimui vasaros atostogų metu;
Motyvuoti gyventojus dirbti;
Teikti finansinę paramą (pvz., negrąžinama paskola) mažoms įmonėms, esančioms kaimiškose teritorijose;
Investuotojų pritraukimas į regioną;
Riboti alkoholinių gėrimų prekybą kaime;
Verslas turi bendradarbiauti su švietimo įstaigomis (pvz., Žemės ūkio mokykla);
Suteikti žmonės išsilavinimą, amatą;
Steigti Dienos centrą, kuriame galėtų lankytis ne tik vaikai, bet ir suaugę, senjorai;
Teikti nuvežimo ir parvežimo į/ iš darbo paslaugas;
Skatinant ūkininkavimą garantuotu išaugintos produkcijos supirkimu.
Regione dirbantiems verslininkams daugiau reklamuotis, pvz. sudaryti verslų žemėlapius; kurti regiono įvaizdį šalyje ir pasaulyje;
Bendradarbiauti su bendruomenėmis;
Steigti LEZ, taikyti mokesčių lengvatas pradedantiems verslininkams.
Kurti šeimynas;
Skatinti jaunimą;
Bendruomenės narių veiklų kooperacija.
Tvarkyti kelius;
Skatinti sveiką gyvenseną;
Produktų realizacijos skatinimas
Didinti minimalią mėnesinį darbo užmokestį;
Plėtoti stambesnį verslą;
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Respondento savo krašto įvaizdžio ir pastangų jį puoselėti tendencijos vertinimas (proc.)

Gebėjimas demonstruoti savo etninį savitumą,
vietos tradicijas, amatus ir pan.
Gamtos paminklai ir kraštovaizdis

Gerėja
Nesikeičia

Kultūros, istorijos ir architektūros paveldas

Blogėja

Turistų ir kitų, čia negyvenančių žmonių,
požiūris į kraštą ir jo gyventojus

Labiausiai, kaip gerėjantys savo krašto įvaizdžio ir pastangų jį puoselėti tendencijos aspektai, yra vertinami turistų ir kitų žmonių požiūris į kraštą ir
jo gyventojus (64,3 proc.) bei gamtos paminklai ir kraštovaizdis (48,9 proc.). Kaip labiausiai nesikeičiantis (52,7 proc.) nurodomas kultūros, istorijos ir
architektūros paveldas (52,7 proc.).
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IŠVADOS
Apibendrinus respondentų atsakymus, galima teigti, kad Europos Sąjungos paramą Zarasų-Visagino regiono VVG teritorijoje gyvenantys
gyventojai savo aplinkoje jaučia ir pastebi. Didžioji dauguma respondentų asmeniškai pajuto paramos naudą sau ir savo gyvenamajai vietovei.
Svarbiausi poreikiai, kurių įgyvendinimas yra svarbiausias respondentų gyvenamajai vietovei, yra sudaryti palankias sąlygas jaunimui įsikurti, kurti verslą
ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse, remti darbo vietų išlaikymą ir naujų darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse bei mažinti skurdo riziką kaimo vietovėse,
didinant užimtumo galimybes. Labiausiai reikalingomis paslaugomis respondentų vietovėse laikomos vyresnio amžiaus asmenų ir sunkių ligonių
priežiūra, aplinkos tvarkymas, specialios paslaugos sodyboms, bei nesudėtingas pastatų remontas. Dominuoja aiški respondentų orientacija į paslaugų
sektoriaus perspektyvas vietinėje bendruomenėje, dažniausiai nurodoma ūkinė ir turizmo veikla, kurios galėtų imtis jų kaimo bendruomenė.
Tik nedidelė dalis respondentų yra iniciatyvūs ir patys imtųsi bendruomeninio verslo iniciatyvų, be to daugelis atsakiusiųjų nėra apsisprendę ar
neturi pakankamai informacijos šiuo klausimu. Kaip didžiausias trukdis bendruomenei organizuoti savo verslą nurodomas elementarus finansų trūkumas,
rizikos ir atsakomybės vengimas. Nors ir vangiai organizuotų, tačiau didžioji dauguma respondentų teigė, jog patys (ir jų šeimos nariai) prisidėtų
savanorišku darbu, jeigu kaimo bendruomenė arba kita nevyriausybinė organizacija organizuotų vietos gyventojams trūkstamas paslaugas.
Iniciatyviųjų respondentų skaičius padidėja įvedant Europos Sąjungos paramos smulkaus verslo pradžiai sąlygą. Prašomi įvardinti, kokią verslo
idėją norėtų įgyvendinti, respondentai daugiausiai nurodė socialines (senų žmonių priežiūros, darželio steigimo, aplinkos tvarkymo ir kt.) ir laisvalaikio
(kavinių, kepyklėlių, turizmo plėtros, vaikų užimtumo ir kt.) paslaugas vietos gyventojams, iš esmės pabrėžiamas naujų darbo vietų kūrimas. Na, o
prašomi pateikti konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima spręsti nedarbo problemą respondentų gyvenamojoje vietovėje, pagrindinius sprendimo būdus
respondentai nurodo naujų darbo vietų kūrimą, didesnes pastangas pritraukti verslui ir kt.
Vertindami darbingumo tendencijas teritorijoje, respondentai perspektyviausiai vertina pačių gyventojų dėmesį ir pastangas sveikatai gerinti ir
sveikai gyvensenai palaikyti bei vaikų ir jaunimo ugdymą, laisvalaikio užimtumą. Respondentų nuomone, labiausiai situacija nesikeičia kalbant apie
gyventojų pasirengimą imtis nuosavo verslo, o labiausiai blogėjančiomis situacijomis nurodomi jaunimo aktyvumas darbo rinkoje bei jaunų šeimų ir
specialistų įsitvirtinimas vietovėje. Daugumos respondentų nuomone, kaimo jaunimo situaciją vėlgi pagerintų jaunimo verslo iniciatyvų finansavimas,
tačiau taip pat ir laisvalaikio galimybių didinimas bei informavimas apie galimybes mokytis, kurti verslą. Respondentų nuomone gerėja bendruomenės
narių gebėjimas rengti ir įgyvendinti projektus.
Įmonių veiklos tendencijas respondentai vertina daugiau kaip nesikeičiančias, tačiau kaip labiausiai gerėjantis aspektas išryškėja verslo įmonių
gebėjimas panaudoti vietos išteklius. Institucijų ir valdžios veiklos tendencijos taip pat labiausiai vertinamos kaip nesikeičiančios, kaip gerėjantį
respondentai labiausiai vertina gyventojų ir kaimo bendruomenių iniciatyvų skatinimą bei pagalbą jas įgyvendinant. Labiausiai blogėjančią tendenciją
respondentai įvardijo vietos įmonių rūpinimasį savo darbuotojais.
Apibendrinant, galima teigti, kad reikalingos pastangos nukreiptos į aktyvųjį bendruomenės segmentą pvz. jaunus specialistus, bei jaunas
šeimas, ryšio su emigravusiais asmenimis palaikymas bei bendruomenės verslumo (vietinių produktų gamybos ir paslaugų teikimo) iniciatyvų
palaikymas.
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