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1. TRUMPAS SENIŪNIJOS PRISISTATYMAS  

 

 

Veiverių seniūnija yra Prienų rajono šiaurinėje dalyje. Seniūnijos bendras plotas, ţemėnauda pagal ţemės paskirtį 

- 14 000 ha. Seniūnijos ribose yra 65 kaimai, kuriuose gyvena apie 3805 gyventojų. Daugiausia gyventojų gyvena 

šiose vietovėse: 

 Veiverių mstl. – 1135 gyv. 

 Skriaudţių gyv. – 729 gyv. 

 Mauručių gyv. – 337 gyv. 

 Juodbūdţio k. – 242 gyv. 

Seniūnijos centras – Veiverių miestelis. 

 

Ţymesnės lankytinos vietos 

 

Juozo–Lukšos Daumanto gimtinė ir ţūties vieta, Partizanų bunkeris, esantis Veiverių Skausmo kalnelyje,  1863 m. 

Suvalkiečių sukilimo vieta, Juozo – Lukšos Daumanto ekspozicija, Rimorystės muziejus, Skriaudţių buities 

muziejus ir kalendorių ekspozicija, Skriaudţių etnografinio ansamblio „Kanklės“ veiklos muziejus, Prūskapinės, 

Veiverių šv. Liudviko baţnyčia, Skriaudţių šv. Lauryno baţnyčia; Veiverių A. Kučingio meno mokykla (buvę 

Pašto rūmai, vėliau – Mokytojų seminarija), Ţirgynas,  

 

 

Gyventojai 2013 01 01d.: 

Bendras gyventojų skaičius 3805 

Iš jų: 

Vyrų 1839 

Moterų 1966 

Darbingo amţiaus 1960 

Paauglių iki 16 metų  - 650 

Pensininkų - 1195 

Socialiai remtinų: 

Ţmonių skaičius – 135 

Šeimų skaičius – 45  

 

 

Teritorija: 14 000 ha 

t. sk. 

-    Ţemės ūkio naudmenos  9139,97.ha 

 Miškai  2924,44.ha    

 Vandens telkiniai  193,66.ha 
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Socialinės ir administracinės paskirties objektai 2013 01 01  

 

1 lentelė 

 

Nr. Objekto  pavadinimas Skaičius Darbuotojai 

1.  Seniūnija 1 5 

2.  Pagrindinė mokykla 1 38 

3.  Kultūros centrai 1 9 

4.  Bibliotekos 3 4 

5.  Medicinos įstaigos 2 48 

6.  Gimnazija 1 64 

7.  Muziejai 2 2 

8.  Meno mokykla 1 24 

9.  Paštas 2 7 

10.  Gelbėtojų komanda 1 9 

11.  Geleţinkelio stotis 1  

12.  
Kiti: 

Baţnyčios 
2 2 

 

Veikiančios visuomeninės nevyriausybinė organizacijos 

 

2 lentelė 

Nr. Organizacijos pavadinimas Vnt. Narių sk. 

1. Kaimo bendruomenės 6 488 

2. Jaunimo asociacija 1 15 

3. 
Lietuvos skautijos padalinys „Veiverių kunigaikščio Gedimino 

draugovė“ 
1 17 

 Verslai seniūnijoje 

 

3 lentelė 

Nr. Subjekto pavadinimas 
 

Ekonominė veikla 
Įmonių sk. 

Dirbančiųjų 

skaičius 

 UAB „Gulbelė“ prekyba 1 5 

 UAB „DNC prekyba“ prekyba 1 3 

 G. Marazos KĮ prekyba 1 2 

 G. Lenčiausko IĮ prekyba 1 2 

 UAB „Saubriga“ prekyba 1 7 

 K. Pakštienės IĮ prekyba 1 1 

 IĮ „Alvito“ prekyba 1 6 

 R.Aukštakalnienės PĮ prekyba 1 3 

 UAB „Mauručiai“ prekyba 1 2 

 Broniaus Raukčio prekybos įmonė prekyba 1 2 

 L. Starkevičienės IĮ prekyba 1 5 

 R.Indriūno IĮ prekyba (gėlės) 1 2 

 UAB „Agrokoncernas“ prekyba (trąšos, chemikalai) 1 41 

 UAB „Ąţuolas“ paminklų gamyba 1 12 
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 G&D Baldų studija baldų gamyba 1 18 

 UAB „Veiverių skonis“ 
Majonezo, kečiupo gamyba, 

aliejaus pilstymas 
1 68 

 UAB „Statybos ekspertizė“ Medţio apdirbimas 1 12 

 UAB „Skriaudţių medis“ Medţio apdirbimas 1 4 

 UAB „Naujinta“ Medţio apdirbimas 1 4 

 V. Rusecko IĮ Medţio apdirbimas 1 6 

 UAB „Alsena“ Medţio apdirbimas 1 74 

 J. Grušauskienės IĮ Viešojo maitinimo paslaugos 1 5 

 V. Dimpartienės IĮ Viešojo maitinimo paslaugos 1 3 

 A. Grušausko IĮ Paminklų dirbtuvės 1 3 

 UAB „Kvistija“ degalinė 1 7 

 UAB „Skulas“ degalinė 1 8 

 UAB „Petroleum Perfekt“ degalinė 1 2 

 UAB „Lanx“ degalinė 1 9 

 UAB „Impex house“ Medţio apdirbimas 1 14 

 
Ramūno Krasausko veterinarijos 

įmonė 
Veterinarija 1 1 

 P. Jalovecko veterinarijos įmonė Veterinarija 1 1 

 M. Marčiukaičio veterinarijos įmonė Veterinarija 1 1 

 A. Tamošiūnienės IĮ Prekyba (vaistinė) 1 1 

 Rimanto Mosekonio PĮ Arklių auginimas ir prekyba 1  

 IĮ „Atminimas“ Laidojimo paslaugos 1 1 

 

Perspektyvūs verslai 
 

Apgyvendinimo paslaugos, viešojo ar išveţiojamojo maitinimo paslaugos, pavėţėjimo paslaugos, siuvimo ir 

mezgimo paslaugos, vilnos karšimo paslaugos, puodininkystė, pieno ir mėsos ţaliavos apdorojimas (perdirbimas), 

akmenskaldystė, tradicinė augalininkystė, tradicinė bitininkystė, šaltkalvystė, automobilių remontas, kaimo ir 

kultūrinis turizmas, gyventojų laisvalaikio uţimtumo paslaugos, renginių organizavimo paslaugos, vaikų ir 

suaugusių švietimas, buitinės ir groţio paslaugos; medţio apdirbimas, pastatų statybos ir remonto paslaugos; 

konsultavimo paslaugos; IT įrangos remonto ir programavimo paslaugos, pynimas iš vytelių, vaistaţolininkystė, 

laidojimo paslaugos, apţeldinimo ir aplinkos tvarkymo bei prieţiūros paslaugos; 

 

PAGRINDINĖS SENIŪNIJOS TERITORIJOS  PROBLEMOS: 

 

Problemos, susiję su nepakankama infrastruktūra: 
- Susidėvėję vandentiekio ir kanalizacijos tinklai (daugelyje vietovių jų visai nėra), trūksta vandens gerinimo 

įrenginių, uţterštas šachtinių šulinių vanduo ir ne visose gyvenvietėse tvarkomos nuotekos ne tik kenkia 

ţmonių sveikatai, bet ir teršia krašto gamtą; Dėl nuotekų valymo įrenginių nebuvimo Skriaudţiuose esantys 

tvenkiniai neatitinka higienos reikalavimų; 

- Paviršinio vandens surinkimo tinklų trūkumas;  

- Pėsčiųjų ir dviračių takų Veiverių seniūnijos miesteliuose ir tarp jų nebuvimas kelia grėsmę ţmonių 

sveikatai ir gyvybei, taip pat ţenkliai apriboja galimybes propaguoti aktyvų, sveiką gyvenimo būdą;  

- Bloga gatvių ir kelių kokybė, transporto parkavimo aikštelių trūkumas,  

- Gyvenviečių apšvietimo trūkumas kelia grėsmę ţmonių saugumui, sudaro palankias sąlygas 

nusikalstamumo augimui; 

- Nepakankamai sutvarkytos viešosios erdvės (kapinių teritorijos, prieigos prie vandens telkinių, parkai, 

istorinės vietos); 

Problemos, susiję su žmogiškųjų išteklių trūkumu: 
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- Policijos pareigūnų trūkumas lemia, jog seniūnijos gyventojai negali jaustis saugūs ir tikėtis operatyvios 

pagalbos, nelaimės atveju;  

- Švietimo įstaigose, panaikinus sargų etatus ir neturint lėšų turto draudimui ar signalizacijos įvedimui, 

egzistuoja nuolatinė grėsmė tiek įstaigose sukauptų materialių išteklių, tiek pastatų ir aplink juos esančių 

teritorijų saugumui; 

- Dėl atviros jaunimo centro bei jaunimo darbuotojų, kurie organizuotų prasmingą jaunimo uţimtumą 

įtrauktų į patrauklias veiklas, nemaţa dalis jaunuolių, negebančių arba neturinčių galimybių savęs 

pozityviai realizuoti, palinksta į ţalingus įpročius, nusikalstamumą, nepasitiki savo jėgomis; Taip pat 

jaučiamas sportinei veiklai pritaikytų erdvių, aikštynų trūkumas; 

- Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų trūkumo, jaunos šeimos susiduria su vaiko prieţiūros problemomis, 

turi maţiau galimybių dalyvauti darbo rinkoje, kelti kvalifikaciją;  

 

 

IŠSKIRTINĖS MOTERŲ PROBLEMOS: 

 

Moterims patiriančioms psichologinį ir fizinį smurtą šeimoje nėra galimybės gauti profesionalią pagalbą ir laikiną 

prieglobstį. Nemaţa problema ir socialinių ir darbo įgūdţių stoka. Esant darbo vietų trūkumui pačioje seniūnijoje, 

tenka vaţiuoti į tolimesnes vietoves, todėl maţiau laiko lieka saviveiklai, savišvietai, bendruomeninei veiklai;  

Dėl ikimokyklinio ugdymo paslaugų trūkumo, moterys neturi galimybių rasti tinkamo darbo, šviestis, kelti 

kvalifikaciją, nes turi rūpintis maţamečiais vaikais. 

 

IŠSKIRTINĖS JAUNIMO PROBLEMOS: 

 

Seniūnijoje yra dalis jaunų ţmonių, kurie labai aktyvūs, motyvuoti, savarankiški. Deja, didesnė jaunuolių dalis turi 

polinkius į ţalingus įpročius, nepasitiki savo jėgomis. Turėdami menkas įsidarbinimo galimybes bei sunkią 

materialinę padėtį, yra linkę į nusikalstamumą.  

Kadangi seniūnijoje nėra psichologo, atvirų jaunimo erdvių, pakankami sporto erdvių, maţa laisvalaikio 

uţimtumo įvairovė, jaunuoliai negeba matyti pozityvių galimybių, neturi jokių gyvenimo tikslų, netiki, kad patys 

gali kontroliuoti savo ateitį.  

Didelė problema – socialinė atskirtis (seniūnijoje daug socialiai remtinų šeimų, jaunimas neturi galimybių 

dalyvauti uţklasinėje veikloje dėl pavėţėjimo, lėšų stygiaus). 

 

IŠSKIRTINĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES ŢMONIŲ PROBLEMOS: 

 

Vienišų, nepriţiūrėtų senų ţmonių seniūnijoje nėra daug. Daugelis vyresnio amţiaus ţmonių gyvena giminių 

bei artimųjų prieţiūroje, kurie, tokiu atveju, turi maţiau galimybių dirbti, kelti kvalifikaciją dalyvauti 

bendruomeninėje veikloje; Mėginantys suderinti artimųjų prieţiūrą ir darbinę veiklą, neretai būna tiek fiziškai, tiek 

dvasiškai išsekę;  

Vieniši, neįgalūs, senyvo amţiaus asmenys dėl visuomeninio transporto stygiaus neturi galimybės atvykti į 

seniūnijos centrą, maldos namus, uţsiimti mėgstama veikla, bendrauti, pasirūpinti savo buitiniais poreikiais. Taip 

pat, vis dar egzistuoja problema, jog ne visose viešosiose įstaigose yra įrengtos prieigos neįgaliesiems ar spec. 

tualetai.  

 

SENIŪNIJOS TERITORIJOS  STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GRĖSMĖS, GALIMYBĖS (SSGG) 

 

4 lentelė 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Stipri meno mėgėjų kolektyvų veikla: baţnyčių chorai 

(2), vokaliniai ansambliai (7), folkloriniai kolektyvai 

(4),  bendruomenės teatras; 

Nepakankamai sutvarkytas Suvalkietiškos sodybos 

kompleksas Skriaudţiuose, atsidavusio etnografinio 

ansamblio „Kanklės“ vadovo nebuvimas;  

Veikia 6 bendruomenės. Nemaţa bendruomenių Trūksta erdvių ir darbuotojų, galinčių uţtikrinti 
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patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus. Yra aktyvių, 

iniciatyvių ţmonių. 

turiningą jaunimo laisvalaikio praleidimą (nepakanka 

sporto salių, aikštynų; nevyksta diskotekos, nėra atviro 

jaunimo centro. 

Seniūnijoje veiklą vyko stambūs ūkininkai (5-6 ūkiai), 

sėkmingai veikia smulkios ir vidutinės verslo įmonės. 

Auga ţmonių, turinčių teigiamą poţiūrį į verslą kaip į 

galimą pragyvenimo šaltinį, skaičius; 

Vandens telkiniai bei poilsio zonos nepritaikytos 

ţmonių poilsiui (neišvalyti vandens telkiniai ir 

pakrantės, nesutvarkyti privaţiavimo keliai, neįrengtos 

automobilių stovėjimo aikštelės). 

Yra jaunų ir aktyvių ţmonių. Nemaţa dalis gyventojų 

turi aukštą išsilavinimą, esama inteligentijos; 

Aplinka, masinio susibūrimo vietos nepritaikytos 

neįgaliems ir seniems ţmonėms. 

Glaudūs ryšiai tarp seniūnijos administracijos  ir vietos 

gyventojų 

Menkos gyventojų verslumo ţinios. 

GRĖSMĖS GALIMYBĖS 

Gausus transporto srautas kelia grėsmę pėsčiųjų 

gyvybei; Remontuojant VIA BALTICA transporto (net 

ir sunkiasvorio) eismas nukreipiamas per seniūnijos 

gyvenvietes; Nepaisant esamų kelių, prastas 

susisiekimas su rajono centru visuomeniniu transportu. 

Seniūnija yra strategiškai patogioje vietoje: geras 

susisiekimas su Kauno m. Seniūnijos teritoriją kerta 

vienas respublikinės reikšmės kelias, kitas – 

tarptautinės reikšmės kelias VIA BALTICA. 

Vandens valymo įrenginių ir nuotekų šalinimo tinklų 

trūkumas kelia grėsmę tiek gyventojų sveikatai, tiek 

aplinkai. Todėl Skriaudţiuose ir Veiverių parke 

esantys tvenkiniai yra uţteršti neatitinka higienos 

normų; nepatrauklios, nesutvarkytos prieigos prie 

vandens. Daugelyje vietų tinkamai nefunkcionuoja 

melioracijos, drenaţo sistemos arba jų iš viso nėra. 

Esamos rekreacinės zonos: tvenkiniai Skriaudţių k. ir 

Veiverių mstl., parkas Veiveriuose, Geomorfologinis 

draustinis Skriaudţiuose; Patrauklūs gamtovaizdţiai. 

Gatvių ir kelių apšvietimo gyvenvietėse trūkumas; Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas 

Į didţiuosius miestus orientuota valstybės politika, 

socialinės atskirties tarp miesto ir kaimo augimas; 

 

Buitinių paslaugų trūkumas seniūnijos teritorijoje, 

lemia, jog toms pačioms paslaugoms įgyti, kaimo 

gyventojai patiria didesnes finansines išlaidas, lyginant 

su arčiau miesto gyvenančiais asmenimis.  

Didėjantis gyventojų poreikis įvairias paslaugas gauti 

vietoje su daro sąlygas nedidelių verslų plėtrai.  

Darbo vietų trūkumas, susijęs tiek su profesinių 

įgūdţių stoka, tiek su kitomis ekonominio pobūdţio 

šalies problemomis, įtakojančiomis augančią 

emigraciją, jaunimo išvykimą ir gyventojų senėjimą; 

Didėjantis gyventojų, pasitraukiančių iš tradicinės 

ţemdirbystės skaičius sudaro sąlygas vystyti 

alternatyvias veiklas kaime. 

Seniūnijoje veikiančios verslo įmonės registruotos ne 

Prienų rajone. 

Plačiajuostis internetas sudaro palankias galimybes IT 

paslaugų plėtrai ne tik uţ seniūnijos, bet ir uţ 

respublikos ribų; 

Neįrengti pėsčiųjų, dviračių takai, trūksta pėsčiųjų 

perėjų, gatvių apšvietimo; Kemperių stovėjimo 

aikštelių, apgyvendinimo paslaugų nebuvimas 

neleidţia Veiverių seniūnijai tapti patrauklia turistams 

vietove.  

Turimas istorinis, architektūrinis, kultūrinis bei kitas 

nematerialus paveldas sudaro palankias galimybes tiek 

kaimo, tiek kultūrinio turizmo plėtrai;  

Kiauras kultūros centro pastato stogas ir prastas 

apšiltinimas; Ne iki galo sutvarkytas Suvalkietiškos 

sodybos Skriaudţiuose kompleksas. Turizmo 

informacijos centro nebuvimas 

Augantis poreikis kultūriniams renginiams ir erdvėms, 

tinkamoms šeimų ir bendraminčių sambūriui. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų trūkumas. Vaikų ir 

jaunimo laisvalaikio uţimtumo galimybių ir įvairovės, 

sporto aikštynų stoka.  

 

Dėl patogaus susisiekimo su miestu, veikiančių 

ugdymo įstaigų (Skriaudţių pagrindinė mokykla, 

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras, Veiverių T. 

Ţilinsko gimnazija, Veiverių A. Kučingio meno 
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mokykla), slaugos ligoninės, 3 bibliotekų, 2 muziejų, 

sąlyginai neaukštų būsto kainų, seniūnijos teritorija yra 

pakankamai patraukli naujakuriams. 

Socializacijos programų finansavimo nutraukimas, 

policijos darbuotojų stoka (ypač prevencinei veiklai), 

augantis paauglių polinkis į psichotropines medţiagas, 

nusikalstamas veiklas. 

 

 

Trumpas SSGG apibendrinimas 

Didţiausia vertybė Veiverių seniūnijoje – ţmogiškieji resursai. Nemaţą gyventojų dalį sudaro inteligentija, 

išsilavinę, aktyvūs ţmonės. Seniūnijoje veikia stiprios, bendradarbiaujančios tarpusavyje ir su kitomis seniūnijos 

įstaigomis šešios bendruomenės, jau turinčios nemaţai patirties projektinėje veikloje. Deja, vyraujančios 

ekonominės ir demografinės tendencijos, sparčiai keičia seniūnijos gyventojų ţemėlapį nepalankia linkme. 

Verslumo kompetencijų stoka, atsakomybės uţ savo gyvenimą trūkumas, nepasitikėjimas savo jėgomis augina 

pasyvią bendruomenę, besitikinčią pragyventi iš pašalpų. 

Pasyvumą jaunuolių tarpe skatina ir tai, jog seniūnijos jaunimas neturi kur turiningai praleisti laisvalaikį, 

įgyti aktyvaus gyvenimo patirties: trūksta sporto salių, aikštynų, nevyksta diskotekos, nėra atviro jaunimo centro, 

kuriame būtų galima uţsiimti patrauklia, prasminga, paauglių amţiaus tarpsnį atitinkančia veikla tiek po pamokų, 

tiek atostogų metu. Dėl to atsiranda terpė netinkamai jaunimo veiklai: chuliganizmui, psichotropinių medţiagų ir 

alkoholio vartojimui; 

Veiverių seniūnija yra strategiškai patogioje vietoje, ją kerta tiek respublikinės reikšmės kelias, tiek 

tarptautinės reikšmės automagistralė VIA BALTICA. Netoliese antras pagal dydį Lietuvos miestas – Kaunas.  

Todėl  seniūnija patraukli vietovė tiek naujakuriams, tiek įvairių verslų plėtrai. Egzistuoja viešojo transporto 

problema – nors susisiekimas pakankami geras su Kauno miestu, tačiau kitą miestą – Marijampolę, ar rajono centrą 

Prienus pasiekti sudėtinga arba visiškai neįmanoma, automobilio nevairuojantiems ţmonėms.  

Seniūnijoje aktualus saugumo klausimas. Nepakankamas gyvenviečių apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takų 

nebuvimas, nesutvarkytos poilsio zonos yra viena iš nesaugumo prieţasčių. Neigiamą poveikį aplinkai ir gyventojų 

sveikatai daro vandentiekio ir nuotekų bei drenaţo sistemų nebuvimas; Be to, neįstengdami asmeninėmis lėšomis 

susitvarkyti nuotekų sistemų, gyventojai yra baudţiami ţenkliomis piniginėmis baudomis; 

Seniūnija turtinga istoriniu paveldu, tačiau skiriama per maţai dėmesio ir finansų jam išlaikyti, puoselėti. 

Gausus meninių kolektyvų būrys dirba ne pačiomis palankiausiomis sąlygomis: ţiemos metu kultūros centro 

patalpose temperatūra nukrenta ir ţemiau 0° C, per kiaurą stogą lašantis vanduo neigiamai įtakoja tiek renginių 

kokybę, tiek pastato būklę. Veiverių seniūnijoje įrengus regioninės ar net respublikinės reikšmės etnokultūros 

centrą, apimantį tradicinį muzikavimą ir amatų puoselėjimą būtų galima rengti edukacines programas, turistinius 

maršrutus. 

 

VIZIJA 

 

Veiverių seniūnija – saugi, švari, moderni, ekonomiškai patraukli gyvenamoji vietovė, kurioje gyvena ir veikia 

bendruomeniški, socialiai atsakingi, gerbiantys istoriją ir tausojantys paveldą ţmonės.  

 

 

TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2014-2020 M.  PRIORITETAI: 

 

1. Verslumo kompetencijų ugdymas ir  smulkaus verslo plėtra seniūnijoje. 

2. Vandentiekio ir nuotekų valymo tinklų plėtra 

3. Viešųjų erdvių ir viešosios paskirties pastatų sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 

4. Sąlygų, įvairių socialinių grupių ţmonių saviraiškos poreikiams patenkinti, sukūrimas. 
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       5. Numatykite priemonės iš VVG strategijoje numatytų lėšų pagal LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 

2014-2020 METŲ POLITIKOS 3 TIKSLĄ „ Uţtikrinti darnią teritorinę plėtrą visose kaimo vietovėse, 

suteikiant vietos gyventojams daugiau galimybių, didinant pajėgumą ir gerinant vietos sąlygas bei kaimo ir 

miesto vietovių sąsajas“. 

 Specialieji tikslai: 

 Kurti alternatyvias darbo vietas ir pajamų šaltinius. 

 Gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą, išsaugoti kaimo tradicijas ir kultūrą. 

 Skatinti vietos iniciatyvas ir bendradarbiavimą, ugdyti ţmogiškuosius gebėjimus. 

 

 

5.1. Kurti alternatyvias darbo vietas ir pajamų šaltinius. 

 

 

Priemones pavadinimas 
Metai 

Remiamų 

objektų 

skaičius 

Paramos suma Lt 

Maisto tiekimo paslaugos gyventojams 2015 1 150 000 

Prekybos paslaugų gyventojams gerinimas 2015 1 120 000 

Kaimo turizmas 2019 1 270 000 

Renginių organizavimo paslaugos 2016 1 320 000 

Transporto paslaugos 2015 1 400 000 

Ledų gamyba 2015 1 90 000 

Laisvalaikio uţimtumo organizavimo paslaugos 2015 – 2020 1 37 000 

Autoremonto paslaugų plėtra 2016 1 150 000 

Aplinkos prieţiūros paslaugos 2015 - 2017 3 363 000 

 

5.2.Gerinti socialinę ir fizinę infrastruktūrą, išsaugoti kaimo tradicijas ir kultūrą. 

 

 

Priemones pavadinimas 

Metai Remiamų 

objektų 

skaičius 

Paramos suma Lt 

Turizmo ir informacijos centro steigimas 2014–2020 1 500 000 

Muziejaus remontas 2014–2020 1 346 000 

Skriaudţių ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

pastato remontas 
2016 1 205 000 

Bendruomenės namų Mauručiuose remontas  2014 – 2015 1 250 000 

Veiverių šv. Liudviko baţnyčios ir parapijos 

namų remontas 
2015 – 2017 1 350 000 

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro pastato 

stogo remontas 
2016 1 210 000 

Apšvietimo tinklų praplėtimas ir pastatymas 

Veiverių mstl., Skriaudţių k., Juodbūdţio k., 

Mauručių k., Leskavos k., Lizedeikių k. 

2015–2020 1 8 010 000 

Kelių esfaltavimas, prieţiūros darbai 2014–2018  1 3 380000 

Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų, paviršinio 

vandens surinkimo įrenginių statyba Veiverių 

mstl., Skriaudţių k., Juodbūdţio k., Mauručių 

k., 

2015–2018  1 6 410000 

Skriaudţių pagrindinės mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus pritaikymas 

vaikų poreikiams 

2017 1 120 000 



 9 

Skriaudţių pagrindinės mokyklos sporto 

aikštyno įrengimas 
2015 1 150 000 

Viešos erdvės sutvarkymas Mauručių kaime 2015 – 2020  1 150 000 

Prienų r. Veiverių T. Ţilinsko sporto aikštyno 

pritaikymas sportinei veiklai 
2014 – 2020 1 500 000 

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas tarp 

Mauručių k., Veiverių mstl., Skriaudţių k. 
2015 1 155 000 

Veiverių ir Skriaudţių kapinių gerbūvio 

sutvarkymas 
2015–2017 1 3350000 

Skausmo kalnelio gerbūvio sutvarkymas 2015 1 150 000 

Stebėjimo kamerų įrengimas Skriaudţių 

pagrindinėje mokykloje 
2015 1 50 000 

Patalpų remontas ir pritaikymas atviro vaikų ir 

jaunimo centro veiklai. 
2015 – 2020 1 200 000 

 

5.3.Skatinti vietos iniciatyvas ir bendradarbiavimą, ugdyti ţmogiškuosius gebėjimus. 

 

Priemones pavadinimas 

Metai Remiamų 

objektų 

skaičius 

Paramos suma Lt 

Verslumo įgūdţių ugdymo paslaugos 2015 1 72 000 

Jaunimo lyderystės ir asmeninių gebėjimų  

ugdymas 
   

Socialinės atskirties asmenų gyvenimo įgūdţių 

ugdymo programa  

2015 - 2020 1 80 000 

    

 

 

Seniūnas Vaclovas Ramanauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

 

Veiverių bendruomenės centro pirmininkė Daiva Venclovienė 

Asociacijos „Cukraus pudra“ prezidentė Virginija Naudţiūtė 
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