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Kas liko nepasakyta apie 2019 metus



Du projektai, kuriuos įgyvendina pati 
vietos veiklos grupė 

• „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių 
vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra 
pritaikant inovacijas“

Paramos suma: 82 406,10 Eur.

• „Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas 
gerinant vaikų ir paauglių sveikatą Utenos 
regione“

Paramos suma: 60 008,63 Eur.



„Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos 
bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“

• Tikslas – E - rinkodaros priemonėmis didinti 
dvarų, piliakalnių bei vandens telkinių –
esančių Utenos rajone – lankomumą ir 
žinomumą.

• Sukurta interneto svetainė, kurioje informacija 
bus pateikta anglų, rusų, vokiečių kalbomis, 
fotografuojami objektai, perkamas virtualios 
realybės filmuko kūrimo paslaugos.



„Aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo skatinimas gerinant 
vaikų ir paauglių sveikatą Utenos regione“

• Projekto tikslas – Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos 
gerinimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, siekiant  
jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus kultūringai ir 
įdomiai praleisti laisvalaikį.

• Pridėtine projekto vertė:
1. Sudarytos sąlygos padėti išvengti socialinių 

problemų aštrėjimo Utenos regione, mažinant vaikų ir 
paauglių gyvenančių Utenos regione socialinę atskirtį.

2. Bendradarbiavimo stiprinimas su Utenos rajono 
savivaldybe ir jos švietimo įstaigomis.

3. Visuomenės saugumo stiprinimas, skurdo mažinimas 
bei vaikų ir jaunimo pilietinis, tautinis ir patriotinis ugdymas 
Utenos regione. 



Du projektai, kuriuos esame partneriai

• Tarptautinis projektas „Laukiniai stebuklai“
Pareiškėjas: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos 
grupė
Projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Škotijos 
vietos veiklos grupės

• Tarptautinis projektas „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų 
prie modernaus verslo“

Pareiškėjas: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė
Projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Gruzijos ir Moldovos 
vietos veiklos grupės



Tarptautinis projektas „Laukiniai stebuklai“

• Projekto uždaviniai:

• Mokytis ir skleisti žinias apie laukinių 
ingredientų naudojimą

• Organizuoti renginius, populiarinančius 
gamtos gėrybių naudojimą.

• Keistis žiniomis tarp partnerių



Tarptautinis projektas „Turizmo vystymas.
Nuo tradicijų prie modernaus verslo“

• Projektas yra skirtas Latvijos, Lietuvos, 
Gruzijos, Moldovos verslininkams ir 
bendruomenėms teikiantiems turizmo 
paslaugas (apgyvendinimas, maitinimas, 
laisvalaikio užimtumas), užsiimantiems įvairių 
produktų gamyba (bitininkystė, vaistinės žolės, 
prieskoniai ir kt. veikla), ieškantiems naujų 
rinkų, siekiantiems pagerinti savo gaminamą 
produkciją, įvairinti jos asortimentą.



2019 m parengtas projektas „ Utenos regiono gyventojų socialinės 
įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant socialinį verslą“ 

• Projekto tikslas: Socialinio verslumo ir 
atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant 
socialinį verslą Utenos regione

• Projektas laimėjo finansavimą, projekto 
įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2019 m. 
sausio 28 d. 

Parama: 223,751,99 Eur. 



Dėkoju 

VVG administracijos vardu Visiems kartu 
dirbusiems 2019 metais 


