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 D žiaugiuosi sėkmingai 
į g y v e n d i n t a 

bandomąja integruota strategija 
Aukštaitijos bendruomenių asociaci-
jos vietos veiklos grupės teritorijoje.

 Tikiuosi, kad sėkmingi vietos 
projektų pavyzdžiai paskatins ki-
tas bendruomenes ir pavienius 
kaimo gyventojus dalyvauti 2007-
2013 metais įgyvendinant LEADER 
metodą Lietuvoje. Taip pat manau, 
kad verta pasinaudoti mūsų pirmųjų 
vietos projektų vykdytojų ir strate-
gijos administratorių išmoktomis 
pamokomis.

 Linkiu veikliems bendruomenių lyderiams aktyvumo drąsos ir ryžto! 
 Būkit matomi, pastebėti, girdimi ir išgirsti!

 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 
 vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas                               
 Vilius Cibulskas
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 Įžanga
 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė (ABAVVG) yra ne pelno or-
ganizacija, veikianti kaip juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros, 
sporto ir kitose panašiose srityse bei viešai teikianti šių sričių paslaugas kaimo bendruomenės 
nariams.                                    
 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė registruota Juridinių asmenų 
registre 2004 metų rugsėjo 8 dieną. Teisinė forma – asociacija.  
 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės adresas: Maironio g. 12, Ute-
na, tel./faks. 8-389-72765, el. pašto adresas: urbfster@gmail.com.
 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės steigėjai: Indrė Gruodienė, 
Arvydas Paleckis, Gintaris Petrėnas, Jolita Umbrasienė. 2004 metų birželio 22 dieną vykusiame 
steigiamajame susirinkime pasirašyta Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės 
steigimo sutartis.
 Pagrindiniai Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės tikslas –  rengti ir 
įgyvendinti kaimo plėtros planus bei programas Utenos, Zarasų, Ignalinos rajonuose bei Rokiškio 
rajono Kriaunų, Jūžintų ir Obelių seniūnijose esančiose Sartų ežero krantuose.
 Dalyvavimas ES struktūrinių fondų Leader+ pobūdžio priemonėje leis pasiekti svarbiausią 
tikslą – skatinti kaimo plėtrą ugdant ir stiprinant vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu ir tenkinti 
prioritetinius poreikius, pasinaudoti galimybe plėtoti vietines iniciatyvas, įgyti žinių ir patirties, 
kurios reikalingos Europos Sąjungos bendruomenių veiklai ir jų plėtrai konkurencijos sąlygomis.
 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė veikia 4059 kvadratinių kilometrų ter-
itorijoje, apimančioje 32 kaimiškąsias seniūnijas, kuriose gyvena 51 810 gyventojų. Tai rečiausiai 
apgyvendintas Lietuvos regionas, turintis sienas su Latvija ir Baltarusija bei su Vilniaus apskriti-
mi.
 Teritoriją puošia 699 ežerai; tarp jų yra ir giliausias Lietuvoje Tauragno (60,5 m) ežeras, 
poilsiautojų pamėgti Sartų, Alaušo, Luodžio, Avilio, Baluošo, Dringių ežerai, vienas ilgiausių 
šalyje Aiseto (16 km) ežeras. Miškai užima trečdalį teritorijos ploto ir sudaro 1338,38 kvadratinius 
kilometrus. 
 Lietuva, kaip naujas tarptautinio turizmo regionas, formuojasi Vidurio Europos ir pietryčių 
Baltijos jūros šalių geografi nėje ir ekonominėje erdvėje, išsidėsčiusioje geografi niu požiūriu 
strateginėje vietoje. Lietuvą kertantys tarptautiniai transporto srautai bei didžiulės artimos turizmo 
rinkos yra svarbūs veiksniai tarptautinio turizmo vystymui.
 Lietuvos gamtiniai turizmo ištekliai sudaro sąlygas kurti patrauklius turistinius produk-
tus. Eksploatuojant gamtinius ir kultūrinius išteklius galima kurti aktyvaus poilsio, šviečiamojo 
turizmo, kultūrinio turizmo, etninio turizmo ir kaimo turizmo paslaugas, didinti lankomų vietų 
skaičių.
 Bendrajame programavimo dokumente ir Nacionalinėje turizmo plėtros 2003–2006 m. 
programoje teigiama, kad gamtinių (rekreacinių) ir kultūrinių resursų teritorinė koncentracija 
leidžia išskirti šalies Šiaurės Rytų Aukštaitijos regioną, kaip turintį palankiausias sąlygas ir vieną 
iš perspektyviausių turizmo plėtrai. Utenos regiono plėtros plane 2004–2010 m. turizmo veikla yra 
įvardinta kaip viena iš regiono ekonominės plėtros prioritetų.
 Šiaurės Rytų Aukštaitijos ežerų regionas svarbus turizmo plėtrai, nes yra išsidėstęs ne toliau 
kaip per 100 km nuo stambių turizmo centrų, t. y. didžiųjų miestų, ir traukia turistus, siūlydamas 
jiems puikias galimybes pailsėti, rengti iškylas ir pan. Didžiąją dalį šios teritorijos užima neder-
linga žemė ir turizmo plėtojimas yra vienintelis būdas spręsti aštrias nedarbo problemas šiuose 
rajonuose.
 Deja, rekreacinių išteklių panaudojimo galimybės vertinamos tik patenkinimai dėl jų žemo 
parengtumo turizmui lygio. Viešosios infrastruktūros stoka – viena pagrindinių kliūčių norint efek-
tyviai panaudoti kultūrinį ir gamtinį regiono turizmo potencialą.
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 Vakarų Europos šalių turistai laukia kol bus sudarytos patogios sąlygos keliauti Lietuvoje ir 
už tai jie pasiruošę mokėti atitinkamą kainą. Tokiu būdu turizmo išvystymas gali sukurti nemažai 
darbo vietų, ypatingai kaimo turizmo regionuose.
 Daugiau kaip 70 proc. Lietuvos pagrindinių gamtinių rekreacinių išteklių yra sukoncen-
truota saugomose teritorijose. Šiuo metu pagrindinis rekreacinis krūvis tenka regioninių parkų ter-
itorijoms (55 proc. šalies ploto) – dabar beveik 11 mln. apsilankymų per metus, dar neišnaudotas 
rezervas – iki 15 mln.
 Saugomos teritorijos daugiau mažiau tolygiai išsidėstę visoje šalies teritorijoje. Jose yra 
sukauptos didžiulės vertybės, kurias būtina išsaugoti su jomis supažindinant kuo daugiau žmonių, 
todėl Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė  bendradarbiauja su jos veik-
los teritorijoje veikiančiomis  saugomomis teritorijomis: Aukštaitijos nacionaliniu  bei Sartų ir 
Gražutės regioniniais parkais.
 Atsižvelgiant į teritorijos, kurioje veikia Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos 
veiklos grupė, ypatumus bei atlikus gyventojų apklausas ir SSGG analizę buvo pasirinkta strategi-
jos tema: „Tinkamiausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas“.
Strategija rengta 2004–2005 metais. Per šį laikotarpį buvo surengta per penkiasdešimt  susitikimų, 
apvalių stalų diskusijų, pasikeitimo patirtimi vizitų, Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos 
veiklos grupės valdybos posėdžių.
 Misija: Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė aktyvina Rytų 
Aukštaitijos bendruomenes, padeda rengti ir įgyvendinti projektus, kurie gražintų gamtą, puoselėtų 
kultūrą ir skatintų, ugdytų bei stiprintų verslumą. 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės veiklos tikslai ir uždaviniai:

 1. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų 
pastangas ieškant tinkamų sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.
 2. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, 
kultūros, socialinės paramos bei kitose srityse.
 3. Teikti pasiūlymus vietinėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo 
plėtros planų ir priemonių kūrimo ir įgyvendinimo.
 4. Parengti kaimo plėtros strategiją.
 5. Organizuoti kaimo žmonių švietimą ir mokymus.
 6. Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms 
įgyvendinti.
 7. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 
organizacijomis bei kitomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje.

 Aukštaitijos bendruomenių asociacijų vietos veiklos grupė veikia jau penkis metus. Jau 
spėta įgyvendinti bandomąją integruotą strategiją, kurios tema – gamtos ir kultūros išteklių 
išsaugojimas ir tinkamas panaudojimas. Dvidešimt septynioms VVG ankstesniajame etape 
pateikus projektus, ši grupė buvo tarp dešimties gavusiųjų paramą. „Patys rengėm strategiją, 
patys smarkiai dirbom. Sakėm, jei nelaimėsim, tai bent išmoksim. Bet ir išmokom, ir laimėjom 
– turim dvigubą naudą“, - prisimena pradžią strategijos įgyvendinimo administratorė Jolita 
Umbrasienė.
 Nors dabar norinčių vykdyti projektus – daugiau nei įmanoma pagal skirtas lėšas, tačiau 
iš pradžių į VVG veiklą žiūrėta skeptiškai prisimena strategijos įgyvendinimo administratorė. 
Tuomet jų darbai net spaudoje vadinti suaugusiųjų žmonių žaidimais: darbo laiku važinėja, 
gaišina žmones, o tuo tarpu galėtų malkas sukrauti kam nors, arklį nupirkti. Tačiau „žaidimas“, 
kaip tuomet visa tai buvo pavadinta, turėjo prasmę – važiuoti tiesiai pas žmones ir klausti, 
kaip jie elgtųsi su gautais dvidešimt penkiais tūkstančiais. Kaip skirstytų, ką rašytų projektu-
ose, kas dirbtų. Tačiau pirmieji skeptikai dabar turėtų susigūžti: Aukštaitijos bendruomenių 
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asociacijos VVG – antroji pagal dydį Lietuvoje – ne tik gavo lėšų, bet ir sėkmingai adminis-
travo didešimties vietos projektų įgyvendinimą, bet ir įgijo taip reikalingos naujajam paramos 
etapui patirties.
 „Įdirbį turim tikrai labai gerą ir kai susitinki su tuo, kas neįgyvendinę, jų net šiek 
tiek gaila, nes mes jau suprantam, kiek jiems dar reikės mokytis, kiek vargti, kol supras, kur 
pakliuvo. - svarsto J. Umbrasienė, pasakodama, jog dirbant su žmonėmis pasitaiko visko - ir 
nekompensuoja, ir atrodo, kad kartais viskas griūna. – Čia sunku, jei fabrike išjungei uždarei, 
tai čia niekada nebus taip. Ir kai rengėm, atrodė, kad čia kermošius vyko - visi tik eina ir eina. 
O kai buvo atranka, ir verkė, ir skundėsi...“
 Tačiau prisimenant jau nuveiktus darbus, pasakoja J. Umbrasienė, kartais norėdavosi 
viską mesti ir bėgti. Anot jos, didžiausias praėjusio etapo minusas – itin mažos administravi-
mui skirtos lėšos. „Tuomet 15 proc. gautos sumos galėjom skirti administravimo išlaidoms, bet 
tai nebuvo tik algos, bet ir automobilio nuoma, ir kanceliarija, ir kompiuteriai... viską reikėjo 
pradėti nuo nulio.“, - prisimena strategijos įgyvendinimo administratorė ir čia pat priduria, jog 
2007-2013 m. etape turėtų būti lengviau – jau bus galima skirti 20 proc. ir jau nebe nuo pusės 
milijono, o nuo septynių-aštuonių milijonų. Ir organizacija nebus tokia jauna. Galbūt tuomet 
bus galima priimti dirbti ir daugiau žmonių, nes be visų kitų darbų reikėjo atlikti ir konkursą 
laimėjusių bendruomenių projektų viešųjų pirkimų priežiūrą. Sudėtinga dirbti ir tuomet, kai 
vėluojama – moteris sako, kad sudėjus visų išaiškinimų ir kitų formalumų vėlavimo laiką 
išeitų gal net pusė metų, tačiau programos įgyvendinimas baigiasi rugsė jo  30 d.
 Darbai niekada nesibaigia, tik kartais pritrūksta tų žmoniškųjų išteklių. „Bendruomenėse 
nebėra taip, kad darytų tik iš idėjos. O atradus tokius žmones, juos vis tiek reikia remti - arba 
materialiai, arba moraliai. Arba ir taip, ir taip. Galų gale, nėra tiek daug bendruomenių, ku-
rios turėtų visus organizacinius laiptelius, bet taip norėtųsi, kad ir jie bandytų ir siektų tos 
tobulybės... Bet vėl atsiremiama į motyvaciją. - pasakoja J. Umbrasienė. – Taip norėtųsi, 
kad niekas neklausinėtų „kas?“ ir „kodėl“, bet visi klaustų „kaip?“. Kaip padaryti, o nes kas 
kaltas? Kodėl nepadarė? Kodėl kitas gavo daugiau? Tokius klausimus reiktų eliminuoti iš vi-
sur, jie niekur prie gero nepriveda.“ Galbūt tuomet darbas eitų dar sklandžiau, galbūt tuomet 
kiekvienas stengtųsi, kad jo kiemas, jo kaimas būtų gražesnis ir mielesnes, o ne žiūrėtų, kodėl 
gavo kitas.
 Kalbėdama apie bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklą, kaip vieną iš didesnių 
pliusų J. Umbrasienė įvardija galėjimą keistis patirtimi. Juk bendraujama ne tik į VVG susi-
jungusiomis vietinėmis, bet ir užsienio bendruomenėmis bei vietos veiklos grupėmis - švedais, 
vokiečiais, italais. Ir tarptautiniame kontekste Lietuva tikrai neatrodo prasčiausiai – kai kur 
skiriasi vertybės, todėl bendruomeninis gyvenimas lėtesnis, kitur būta kitokių kliūčių. O Li-
etuvoje, anot J. Umbrasienės, įdomu, kai yra ką palyginti, kai dirbama kelių savivaldybių 
teritorijoje. Kartu pradėję dirbti skirtingi žmonės, pradėjo ir bendrauti, pamatė, kaip galima 
daryti tuos pačius darbus kitaip, kaip galima tvarkytis, pamatė skirtumus, suprato, kad pat-
ys gali įtakoti kultūros plėtrą, dirbti gamtosaugos, kaimo turizmo plėtros srityse. „Jie daug 
sužinojo vieni apie kitus. Juk per televizija pamato daug įvairių dalykų, bet nemato, kaip 
gyvena kaimynai. Kol kas nėra seniūnijų televizijų, kad rodytų vieniems apie kitus“, - šypteli 
strategijos įgyvendinimo administratorė  ir prisimena, kad sunkiausia buvo pradžia, o ruošiant 
naująją strategiją ir nenorint užsidaryti kabinete, vėl važiuota arčiau žmonių. Turėdami 
trisdešimt dvi seniūnijas, jas suporavo ir vieni važiavo pas kitus – ir darbus padarė, ir naujajai 
strategijai pasirengė, ir susipažino. O dabar jau ir be VVG koordinatorių viskas sklandžiai 
einasi – bendruomenės intensyviau bendrauja tarpusavyje, vykdo bendrus projektus.
 Paklausus, ar nesunku administruoti tokią didelę VVG, J. Umbrasienė sako, kad būta 
visko. Štai ir dabar Ignalina vis dažniau šneka apie atsiskyrimą. „Galbūt tokių minčių atsirado 
ir dėl to, jog ilgą laiką nebuvo aišku, kaip bus skirstomos gautos lėšos. Šiuo metu jau viskas 
aišku ir tikslu – pagal gyventojų skaičių. Tad verta pagalvoti ar tikrai reikia skirtis, nes tos 
administravimui skirtos lėšos skaičiuotųsi nuo bendros sumos, o atsiskyrus vėl tektų pirktis 
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ir kompiuterius ir panašiai.“, - svarsto strategijos įgyvendinimo administratorė ir pabrėžia, 
jog svarbiausia – dirbti kartu įvairiais lygmenimis. Todėl prisijungti prie veiklos kviečiami 
ir seniūnai, nors kai kur jaučiama priešprieša tarp seniūno ir bendruomenės vadovo. „Nors 
turėtų tik džiaugtis, kad yra žmogus ir jam dėkoti, kad be pinigų daro ir padaro, bet, matyt, 
jaučia konkurenciją... Juk jei yra vežimas – dviese traukti lengviau. Yra visokių patirčių, gal 
tuo ir žavi šita programa, kad galim vieni iš kitų mokytis, kad nebūtina važiuoti nei į Vokietiją, 
nei į Švediją – pasižiūrėjai ir jau gali mokytis, gali pasitempti.“, - užbaigia Aukštaitijos 
bendruomenių asociacijos strategijos įgyvendinimo administratorė Jolita Umbrasienė.

2008-01-23
MŪ inf.
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Informacija apie Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės 
fi nansuotus projektus

Eil. 
Nr.

Vietos projekto paraiškos 
teikėjo pavadinimas Vietos projekto pavadinimas

Prašoma 
lėšų suma 

Lt
1. Audrius Gudelis Vandens turizmo plėtra Aukštaitijos nacionaliniame parke 12500
2. Kriaunų kaimo bendruomenė Kriaunų paplūdimio pritaikymas turizmui, išsaugant 

vietovės gamtinį savitumą
12700

3. Utenos rajono Daugailių 
bendruomenė

Per informaciją – į bendruomenės sutelktumą 22500

4. Utenos rajono tautodailininkų 
klubas „Svirnas“

Karpinių knygos „Mokomės karpyti“ leidyba 22500

5. Ignalinos rajono, Didžiasalio 
„Ryto“ vidurinė mokykla

Kaimo žmonių ir mokinių sveikos gyvensenos ugdymas 22500

6. Ignalinos rajono, Mielagėnų 
seniūnijos bendruomenė

Mielagėnų miestelio vėliavos ir herbo sukūrimas 10000

7. Kančiogino bendruomenė Bendruomeniškumo skatinimas kaime 22500
8. Informacinis centras 

„Užpalėnų krivūlė“
Užpalių takas 22500

9. Kuktiškių seniūnijos 
bendruomenė

Ugdykime pilietinę visuomenę per gėrį, grožį, kultūrą 22500

10. Zarasų rajono Antalieptės 
kaimo bendruomenė

Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose 22500

11. Zarasų rajono Samanių 
bendruomenė 
„Dvargantis“

Liaudies amatai Samaniuose 22500

12. Šniukštų kaimo kartų bendrija Liaudies daina ir gamtos grožis- kaimo pasididžiavimas 5000
13. Leliūnų seniūnijos 

bendruomenė
Ką išmoksi ant pečių nenešiosi 14289

14. Antazavės bendruomenės 
centras

Kaimo bendruomenės telkimas ir aktyvinimas 22500

15. Dusetų seniūnijos ir parapijos 
bendruomenės santalka

Sartų ežero pakrantės renovacija 22500

16. Vaikutėnų krašto 
bendruomenė

Vaikutėnų menininkų kūrybos sklaida Šiaurės Rytų 
Aukštaitijoje

18000

17. Utenos kraštotyros muziejus Puodžių amato centras- V.Valiušo keramikos muziejuje 
Leliūnuose

22480

18. Ona Vidrickienė Gamta kaip priemonė jaunų žmonių savimonei formuoti bei 
skiepyti meilę gamtai

12500

19. Obelių bendruomenės centras Poilsio oazė 22500
20. VšĮ Ignalinos rajono turizmo 

informacijos centras
Šiaurės Rytų Aukštaitijos vandens malūnų žiedas 18000
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Pav. 1. Vietos projektų įgyvendinimo Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG teritorijos schema

Ignalinos rajono 
savivaldybė

Rokiškio rajono 
savivaldybė

Utenos rajono 
savivaldybė

Zarasų rajono 
savivaldybė

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė registruota šių savivaldybių teritorijoje:
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Pav. 2. Visi gauti projektai

- dėl įvairių priežasčių nefi nansuoti projektai
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Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžiai

2004 m. vasarą Utenos rajone Vaikutėnuose vyko Utenos rajono bendruomenių sąskrydis, kuris tapo dar viena 
Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės narių susibūrimo vieta. Į renginį atvyko ir svečiai iš 
Utenos, Zarasų, Ignalinos, Ukmergės rajonų. 

Sąskrydžio sumanytoja Vaikutėnų bendruomenės pirmininkė Falmira Sinicienė. Renginys pritraukė vietinės 
valdžios bei vietinės ir respublikinės žiniasklaidos dėmesį.

Sąskrydžio metu buvo nutarta, kad sekantis, jau Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis bus surengtas 2005 m. 
Zarasų rajone Dusetose.

Pirmasis bendruomenių sąskrydis 
Vaikutėnuose

Diena sąskrydžiui pasitaikė labai graži, todėl buvo padaryta ekskursija po Vaikutėnų miestelį. Sąskrydžio dalyviai puikiai sutvarkytoje Danutės 
ir Kęstučio Valančių sodyboje. Sąskrydžio atidarymas Vaikutėnų kultūros namuose. Kiaušinienės iš 100 kiaušinių kepimas. Kulinarinį paveldą 
pristato Zarasų rajono Štadvilių bendruomenės atstovė Dalia.
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Sąskrydis Zarasų rajone Dusetose buvo antrasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis, sukvietęs draugėn keturių 
Aukštaitijos rajonų kaimo bendruomenių atstovus. Sartų hipodromo tribūnoje gausiai susirinkusiems sąskrydžio daly-
viams buvo pristatyta rengiama Šiaurės Rytų Aukštaitijos kaimo plėtros strategija. Renginyje dalyvavo kaimo plėtra 
suinteresuoti visų keturių rajonų savivaldybių tarybų nariai bei savivaldybių administracijų specialistai, verslininkai, 
LR Seimo narys Manfredas Žymantas išrinktas Ignalinos rajone. Regiono žiniasklaida plačiai nušvietė šį renginį. 

ABAVVG valdyba pasiūlė, o Dusetų sąskrydžio dalyviai pritarė, kad Trečiasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis 
2006 m. vasarą būtų surengtas Rokiškio rajone. 

Antrasis Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydis 

Dusetose

Antrojo Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio metu Dusetose hipodromo tribūnoje sąskrydžio dalyviams buvo pristatyta ABAVVG rengiama 
strategija. Linksmoji Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio dalis- ABAVVG valdybos narių ratelis. Straipsnio iš žurnalo „Poilsis Aukštaitijoje“ 
apie antrąjį Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį kopija.
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2006 m. liepos 20 dieną Bradesių kaime prie Zalvės ežero Rokiškio rajone vyko Trečiasis Aukštaitijos bendruomenių 
sąskrydis. Sąskrydžio šeimininkas ir pagrindinis organizatorius - Obelių bendruomenės centras. Renginyje dalyvavo 
Ignalinos, Zarasų, Utenos, Rokiškio rajono bendruomenių atstovai, valdžios žmonės, ūkininkai, verslininkai.

Bendruomenių atstovai susirinkusiems pristatė kultūrinį ir kulinarinį paveldą. Valdžios vyrams buvo surengtos 
dvi rungtys. Pirmąją -rąsto ridenimo iš taško A į tašką B - laimėjo Utenos rajono tarybos narys Petras Panavas, o 
antrąją, kur reikėjo išvardinti visas susirinkusias į sąskrydį bendruomenes- laimėjo Rokiškio rajono savivaldybės 
mero patarėjas Antanas Slesoriūnas.

Visi susirinkusieji į sąskrydį pasidžiaugė tuo, kad Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės 
parengta strategija laimėjo fi nansavimą. Bendruomenės buvo paragintos brandinti idėjas ir ruoštis teikti paraiškas 
vietos projektų konkursui. Besibaigiant sąskrydžiui buvo apdovanotos visos jame dalyvavusios bendruomenės. 
Vertingiausią dovaną kartu su įpareigojimu surengti ketvirtąjį Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį  pelnė Ignalinos 
rajono Mielagėnų bendruomenė.

Trečiasis Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydis Rokiškio 

rajone prie 
Zalvės ežero

Trečiojo Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio dalyviai. Kuktiškių seniūnijos bendruomenės kulinarinio paveldo pristatymas. Vyžuoniškių 
stalas papuoštas saldžiu gardžiu midumi.
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2007 metų rugpjūčio pradžioje Mielagėnuose prie Milušaičio ežero Romučio Akinsko sodyboje buvo sureng-
tas Ketvirtasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis. Sąskrydis prasidėjo valdžios vyrų sveikinimo kalbomis, 
tačiau kalbėjo ne vien valdžios vyrai; susirinkusius pasveikino ir į renginį atvykusi Žemės ūkio ministrė Kazimi-
era Prunskienė. Sąskrydyje dalyvavo kaimo bendruomenės iš Ignalinos, Zarasų, Rokiškio ir Utenos rajonų, visų 
šių savivaldybių valdžios atstovai, Lietuvos žemės ūkio universiteto atstovai, vietinės regioninės ir respublikinės 
žiniasklaidos priemonių atstovai. Ketvirtasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis buvo gausiausias, jame dalyvavo 
per tris šimtus dalyvių. Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė pasirūpino, kad visi norintys į 
renginį būtų atvežti ir parvežti. Tam tikslui buvo užsakyti trys dideli autobusai, kurie surinko sąskrydžio dalyvius, o 
po renginio saugiai parvežė namo.

Bendruomenių sąskrydyje visi turėjo kuo užsiimti; pristatytas kulinarinis paveldas, parengtos kultūrinės progra-
mos, kurių dainų posmus bei smagios muzikos akordus dar ilgai atkartojo Milušaičio ežero bangos.

 Besibaigiant renginiui buvo nutarta Penktąjį Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį rengti Utenos rajone Leliūnų 
seniūnijoje, kadangi ratas vieną kartą jau apsisuko ir sąskrydžiai buvo surengti visuose keturiuose rajonuose, ku-
riuose veikia Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė. Galima drąsiai teigti, kad Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydžių organizavimas jau tapo tradiciniu bendruomeniniu renginiu.

Ketvirtasis Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydis 

Mielagėnuose

Šokėjų kolektyvo iš Turmanto pasirodymas Ketvirtajame Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje. Sąskrydžio svečiai Ignalinos rajono Meras 
Bronis Ropė ir Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė. Kančiogino bendruomenės prisistatymo akimirkos
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2008 metų liepos 25 d. Utenos rajone Leliūnuose Spraguičio vienkiemyje 
kompozitoriaus ir dirigento J. Karoso sodyboje įvykęs Penktasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis buvo 

pats gausiausias sąskrydis iš visų pagal dalyvavusių organizacijų skaičių. Penktajame Aukštaitijos bendruomenių 
sąskrydyje dalyvavo 32 organizacijų atstovai iš Anykščių, Molėtų, Kupiškio, Ignalinos, Zarasų, Utenos rajonų.  Ne-
formalioje aplinkoje žmonės atviriau kalba ne tik apie laimėjimus, bet ir apie rimtus dalykus, slegiančias problemas. 
Taip pat ieško ir kartais randa jų priežastis, sprendimo būdus. „Tuo įsitikinome rengdami bendruomenių sąskrydžius 
nuo pat jų būrimo į VVG pradžios. Šiandien susirinkome į penktąjį“, – sakė Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 
vietos veiklos grupės valdybos pirmininkas Vilius Cibulskas. „Tokie susibūrimai padeda mums geriau pažinti vieni 
kitus, parodyti savo ir pažiūrėti į kitų pasiekimus, keistis sukauptu patyrimu“, – svetingai pasitikęs, vedžiodamas 
po kompozitoriaus ir dirigento Juozo Karoso giminių gražiai atstatytą ir sutvarkytą kompozitoriaus tėviškę, pasako-
damas, kur kokie sąskrydžio renginiai vyks, kalbėjo renginio šeimininkas, Leliūnų kaimo bendruomenės pirminin-
kas Kęstutis Udras. „Važinėdami po miestelius, kaimus, susitinkame su viena tos gyvenvietės bendruomene, o čia 
susirinko visos iš karto, – džiaugėsi Seimo narys Manfredas Žymantas. – Tokiuose renginiuose dalyvauju ne pirmą 
kartą. Nesijaučiu stebėtoju ar Seimo nariu, bet atvažiuoju kaip bendruomenės ir jos palaikymo komandos narys. 
Smagu jungtiniame, dideliame būryje matyti kartu atvykusius zarasiškius mero pavaduotoją Vytautą Sekoną, rajono 
bendruomenių lyderį Arvydą Veikšrą, kitus Zarasų rajono bendruomenei atstovaujančius kraštiečius“. „Atvykau ne 
tuščiomis rankomis. Leiskite šventės šeimininkams įteikti savotišką bendruomenės simbolį. Spyglių daug, o pyra-
gas tai vienas...“, – K. Udrui šakotį įteikė Utenos rajono gyventojams Seime atstovaujantis Seimo narys Edmundas 
Pupinis. Bendruomenės linkėjimus perdavė ir Utenos apskrities viršininkė Angelė Kaušylienė. Sąskrydyje skambėjo 
kaimo muzikantų ir dainininkų atliekami kūriniai, lalėjo „aukštaitiškiausia“ rankdarbių bei kulinarinio paveldo mugė, 
alaus degustavimo mokymai. Šurmulį kartais nustelbdavo dalyvių ir „sirgalių“ ovacijos, stebint bendruomenių ko-
mandas tinklinio, virvės traukimo, traktoriaus tempimo ir kitose varžybose. Bet aukštaičiai ne tik smagiai linksmintis 
moka. Jie atidžiai išklausė Utenos regiono bendruomenės fondo direktorę, ABAVVG įgyvendinamos bandomosios 
integruotos strategijos administratorę Jolitą Umbrasienę, apžvelgusią 2003 m. prasidėjusį ilgą bei nelengvą ABAVVG 
kūrimosi ir veiklos kelią. 

„Norėčiau, kad mano tėviškėje vyktų tik gražūs ir prasmingi renginiai“, – prieš mirtį giminėms sakė maestro Juozas 
Karosas. Galima drąsiai teigti, kad penktasis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis buvo būtent toks. Bendruomenių 
sąskrydžius simbolizuojanti paukštė „nutūpė“ į Molėtų rajono Toliejų bendruomenės centro pirmininkės Violetos 
Nariūnienės rankas. Tai reiškia, kad 2009 metais į šeštąjį sąskrydį Aukštaitijos bendruomenės rinksis Toliejuose.

(tekstas pagal Šarūno Preikšo straipsnį „Utenos apskrities žinioms“ 2008 m. rugpjūčio 20 d.)

Penktasis Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydis 

Leliūnuose

Kęstučio Udro nuotraukoje: Penktojo Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio organizavimo iniciatyvinė grupė. Jolitos Umbrasienės nuotrau-
koje: Tauragnų bendruomenės moterys nugalėjo virvės traukimo varžybose.
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Penktasis Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydis 

Leliūnuose
Vytauto Šemelio nuotraukose Penktojo Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio akimirkos.
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Penktasis Aukštaitijos 
bendruomenių sąskrydis 

Leliūnuose
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Apie Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 
vietos veiklos grupė spaudoje
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Informacijos sklaida apie galimybę gauti 
paramą

Informacijos sklaida apie galimybę gauti paramą:
• Surengti 4 informaciniai seminarai.
• Skelbimas apie konkursą spaudoje, interneto svetainėse.
• Mėnesį trukęs individualus interesantų konsultavimas.

Jolitos Umbrasienės nuotraukose: informacinių seminarų akimirkos: Seminaras Ignalinoje 2006-11-06, Sem-
inaras Obeliuose 2006-11-07, Seminaras Utenoje 2006-11-08, Seminaras Zarasuose 2006-11-13
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Apie Aukštaitijos bendruomenių aso-
ciacijos vietos veiklos grupės tarptautinį 

bendradarbiavimą
Bendradarbiavimas su Estijos VVG ir 

bendruomenėmis
Jolitos Umbrasienės nuotraukos
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Bendradarbiavimas su Švedijos VVG ir 
bendruomenėmis

Jolitos Umbrasienės nuotraukos
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Viešnagė Vokietijoje

 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė  dalyvauja ES LEADER+ pro-
gramoje. Dabar įgyvendinta parengtoji strategija ir parengta nauja 2007-2013 metams. 
Gerai, kad visose ES narėse ši programa veikia, todėl  norint galima susirasti bendraminčių kitose 
šalyse.
 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė  jau bendradarbiauja su 
Švedijos, Estijos bei Suomijos vietos veiklos grupėmis.
2007m pavasarį užmezgėme naujų tarptautinių ryšių su kitų Europos Sąjungos valstybių vietos 
veiklos grupėmis. Viena iš tokių valstybių – Vokietija.
 Nors tarptautinio bendradarbiavimo srityje buvo  suplanuota  užmegzti ryšius su Itali-
jos vietos veiklos grupe, tačiau kaip visada gyvenimas  planus pakoreguoja, todėl gavę kvietimą 
išvykome į Vokietiją. 
 Vizito darbotvarkėje buvo suplanuota  susitikti su kaimo plėtros srityje dirbančiomis Voki-
etijos vietos veiklos grupėmis, savivaldos bei ministerijų atsakingais tarnautojais.
 Mūsų delegaciją sudarė Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės na-
riai, Nacionalinės mokėjimo agentūros, Utenos, Zarasų, Ignalinos ir Rokiškio  savivaldybių at-
stovai. Iš viso į Vokietiją vyko 16 žmonių  delegacija.
 Vizito tikslas - pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Vokietijos Paderborner Land vietos 
veiklos grupe bei susipažinti su projektais, kuriuos įgyvendina kolegos iš Vokietijos- buvo pasiek-
tas.
 Bemaž savaitę trukusio vizito metu buvo susitikimai su visų penkių savivaldybių , kurios 
priklauso į Paderborner Land vietos veiklos grupei, merais, Vokietijos Wesphalios žemdirbystės ir 
vartotojų apsaugos ir aplinkos apsaugos ministru Klaus Radny, kitais atsakingais pareigūnais.
 Aplankėme pagal Leader + vykdomus projektus : Herbram Wald  Žolynų projekte, ateities 
energetikos  projektas Lichtenau miestelyje, vienuolyno rekonstrukcijos projektą Dalheime. 
Aplankėme Bureno miestą, kompaniją Kottmann, kuri yra įkūrusi medžio apdirbimo įmonę Ig-
nalinos rajone. Buvome pakviesti dalyvauti spaudos konferencijoje ir į Lietuvą jau parsivežėme  
laikraščio „ Kreis Paderborn“ kopiją su nuotrauka ir straipsniu.
 Vizitas buvo naudingas. Jo metu įgyta patirtis pasitarnaus tolimesnio sėkmingo bendradar-
biavimo plėtrai tarp Aukštaitijos bendruomenių asociacijos bei Paderborner Land vietos veiklos 
grupių bei įvairių institucijų Lietuvoje ir Vokietijoje.
 Už vizito sėkmę esame dėkingi kolegoms iš Vokietijos, kurie labai kruopščiai suplanavo 
laiką bei rūpinosi mumis  visos viešnagės metu. 
 Dėkojame visoms keturioms savivaldybėms: Ignalinos, Rokiškio, Utenos ir Zarasų, kurių 
teritorijoje veikia Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė už moralinę ir 
materialinę paramą įgyvendinant bandomąją integruotą strategiją.
 „ Akimirką, kai tik žmogus nustoja tobulėti, judėti aukštyn ir gilyn, jo gyvenimas sustoja 
vietoje“. yra pasakęs Orionas Swettas Mardenas. Džiaugiamės, kad net šešiolika žmonių galėjo 
išvykti į Vokietiją ir labai iš arti pamatyti kaip gyvena, kaip tvarkosi  kiti žmonės kitoje šalyje. Tai 
galimybė tobulėti.
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Sauliaus Žiuko nuotraukos

Bendradarbiavimas su Vokietijos VVG ir 
bendruomenėmis
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Bendradarbiavimas su Italijos ūkininkais ir 
savivaldos atstovais

Kęstučio Udro nuotraukos
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Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos 
veiklos grupė.  Bendradarbiavimas su Lietuvos 

vietos veiklos grupėmis.

Jolitos Umbrasienės nuotraukose: susitikimo su Birštono VVG atstovais momentai. Susitikimo su Rokiškio savivaldybės VVG momentai. 
Viešnagės Petronių bendruomenėje Ukmergės rajone akimirkos. „Radviliškio lyderio“ viešnagė Aukštaitijoje. Sūduvos vietos veiklos grupės 
viešnagė Aukštaitijoje. Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas su Kupiškio rajono VVG pirmininke Neringa Čemeriene. Kelmės krašto vietos 
veiklos grupės strategijos administratorės Dalios Skardžiuvienės pranešimo, daryto Bradesių konferencijoje akimirka.
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Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veik-
los grupė. Vietos projektai iš arčiau.

Ignalinos rajonas

Vietos projekto vykdytojas: Kančiogino bendruomenė 
Projekto pavadinimas: Bendruomeniškumo skatinimas 

kaime

Faktinė projekto vertė: 25 001.00 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 499.70 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įrengta lauko pavėsinė (1 vnt.)
2. Įrengti lauko suolai (2 vnt.)
3. Įrengtas lauko stalas (1 vnt.)
4. Įrengta persirengimo kabina (1 vnt.)
5. Pastatyta šiukšlių dėžė (2 vnt.)
6. Pastatytas lieptas į vandenį (1 vnt.)
7. Pastatytos supynės (1 vnt.)
8. Įrengtas lauko tualetas (1 vnt.)
9. Įrengtas ir sutvarkytas takas (1 vnt.)
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Vietos projekto vykdytojas: Audrius Gudelis 
Projekto pavadinimas: Vandens turizmo plėtra Aukštaitijos 

nacionaliniame parke

Faktinė projekto vertė: 25 389.89 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 10 589.00 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įsigytos baidarės (13 vnt.)
2. Įsigyti gelbėjimosi ratai (10 vnt.)

Vietos projekto vykdytojas: Ignalinos rajono Didžiasalio 
„Ryto“ vidurinė mokykla

Projekto pavadinimas: Kaimo žmonių ir mokinių sveikos 
gyvensenos ugdymas

Faktinė projekto vertė: 25 001.12 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 499.80 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įrengtos plastikinės krepšinio lentos su spyruokliuojančiais lankais (2 vnt.)
2. Įrengta švieslentė (1 vnt.)
3. Sutvarkytos ir išdažytos sporto salės grindys (277 m2)
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Vietos projekto vykdytojas: VšĮ Ignalinos rajono turizmo in-
formacijos centras 

Projekto pavadinimas: Šiaurės Rytų Aukštaitijos vandens 
malūnų žiedas

Faktinė projekto vertė: 20 000.02 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 17 999.91 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Parengtas dviračių maršrutas, jungiantis Aukštaitijos nacionaliniame parke 

esančius vandens malūnus bei auto maršrutas, jungiantis Šiaurės Rytų Aukštaitijos 
vandens malūnus ir lankytinus objektus (1 vnt.)

2. Išleistas dviračių maršruto turistinis žemėlapis (1 000 egz.)
3. Išleistas foto leidinys su maršruto aprašymu bei lankytinų turistinių objektų 

nuotraukomis  (1 vnt.)
4. Maršruto aprašymas patalpintas Ignalinos bei kaimyninių rajonų interneto 

svetainėse (3 TIC svetainės)
5. Įsigytas profesionalus fotoaparatas (1 vnt.)

Vietos projekto vykdytojas: Ignalinos rajono Mielagėnų 
seniūnijos bendruomenė

Projekto pavadinimas: Mielagėnų miestelio vėliavos ir herbo 
sukūrimas

Faktinė projekto vertė: 12 090.76 Lt
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Vietos projektui skiriama paramos suma: 9 412.00 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Pagaminta knyga „Mielagėnų parapija“ (1 000 egz.)
2. Pagamintas herbas (4 vnt.)
3. Pagaminta vėliava (1 vnt.)
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Utenos rajonas

Vietos projekto vykdytojas: Utenos kraštotyros muziejus 
Projekto pavadinimas: Puodžių amato centras - V. Valiušo 

keramikos muziejuje Leliūnuose

Faktinė projekto vertė: 24 166.04 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 21 599.49 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įrengtas puodžių amato centras Leliūnuose (2 klasės su žiedimo, degimo ir 

dekoravimo įranga)
2. Baigtas kurti skulptūrų parkas prie muziejaus (4 medinės skulptūros)
3. Išleistas lankstinukas pristatantis projekto veiklas (500 egz.)
4. Surengta paroda Latvijoje Latgalijos kultūros - istorijos muziejuje (1 paroda)
5. Surengtas seminaras „Kaimo verslai ir turizmas“ (1 seminaras, sudalyvavo 33 

žmonės)
6. Surengti mokomieji praktiniai užsiėmimai- žiedimas, degimas, dekoravimas 

(500 dalyvių)
7. Įsigytos žiedimo staklės (1 vnt.)
8. Įsigyta degimo krosnis (1 vnt.)
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Vietos projekto vykdytojas: Kuktiškių seniūnijos 
bendruomenė 

Projekto pavadinimas: Ugdykime pilietinę visuomenę per gėrį, 
grožį, kultūrą

Faktinė projekto vertė: 24 426.75 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 21 976.58 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Surengtas skulptorių pleneras (5 autoriai)
2. Sukurtas ir nufi lmuotas fi lmas pavadinimu „Kuktiškių kraštas“ (55 min.)
3. Iš akmens ir metalo pagamintos ir į skulptūrų parką pastatytos skulptūros (4 

vnt.)
4. Pagamintas ir pastatytas medinis stogastulpis (1 vnt.)
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Vietos projekto vykdytojas: Leliūnų seniūnijos bendruomenė 
Projekto pavadinimas: Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi

Faktinė projekto vertė: 15 877.00 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 14 279.92 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Surengti sodų ryšimo mokymai (18 dalyvių, 42 darbai)
2. Surengti drožinėjimo mokymai (18 dalyvių, 17 darbų)
3. Surengti kalvystės mokymai (10 dalyvių, 10 darbų)

Vietos projekto vykdytojas: Informacinis centras „Užpalėnų 
krivūlė“ 

Projekto pavadinimas: Užpalių takas

Faktinė projekto vertė: 24 845.46 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 152.21 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Tinkamai lankymui sutvarkyti pagrindiniai Užpalių gamtos ir kultūros pamin-

klai (įrengtos trumpalaikio poilsio poilsinės) (4 vnt.)
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2. Pagrindinėse seniūnijos gyvenvietėse prie bendrijų patalpų pastatyti informa-
ciniai stendai- žemėlapiai (3 vnt.)

3. Išleistas informacinis leidinys su žemėlapiu „Užpalių takas“ (1 000 vnt.)
4. Užtikrinta aplinkos apsaugos kultūra (įrengtos šiukšlių dėžės) (7 vnt.)

Vietos projekto vykdytojas: Vaikutėnų krašto bendruomenė 
Projekto pavadinimas: Vaikutėnų menininkų kūrybos sklaida 

Šiaurės Rytų Aukštaitijoje

Faktinė projekto vertė: 20 061.36 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 17 999.18 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įsigyti ir įrengti šviestuvai paveikslams apšviesti (1 komplektas)
2. Įrengti bėgeliai trosams ir karnyzas uždengimui (1 komplektas)
3. Įsigyti stovai ekspozicijai (1 komplektas)
4. Įrengtos lentynos eksponatams (1 komplektas)
5. Mobilių parodų išvežimas ekspozicijai  (6 dalyviai, 60 kūrinių)
6. Vaikutėnų menininkų parodos katalogo sukūrimas  (6 autoriai)
7. Dalyvavimas miesto šventėje (4 menininkai,100 darbų)
8. Pleneras F. Sinicienės sodyboje (8 menininkai, 8 darbai)
9. Vietos bendruomenės susipažinimas su projektu (400 žm.)
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Vietos projekto vykdytojas: Utenos rajono tautodailininkų 
klubas „Svirnas“ 

Projekto pavadinimas: Karpinių knygos „Mokomės karpyti“ 
leidyba

Faktinė projekto vertė: 24 995.12 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 494.60 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Suredaguota medžiaga knygai (200 psl.)
2. Pilnai paruoštos karpinių iliustracijos (250 vnt.)
3. Išleista karpinių knyga (1 000 egz.)
4. Išleistas knygos skaitmeninis variantas (1 vnt.)
5. Surengta spaudos konferencija (1 konf.)
6. Knyga pristatyta bendruomenei (40 žm.)

Vietos projekto vykdytojas: Utenos rajono Daugailių 
bendruomenė 

Projekto pavadinimas: Per informaciją į bendruomenės 
sutelktumą

Faktinė projekto vertė: 19 247.00 Lt
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Vietos projektui skiriama paramos suma: 17 321.10 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Išleista monografi ja apie Daugailius (700 egz.)
2. Pagaminti ženkliukai su miesto heraldika (1 500 vnt.)
3. Įsigytas nešiojamas kompiuteris (1 vnt.)
4. Įsteigtos savipagalbos grupės (1 grp., 45 žm.)
5. Surengta kaimo sueiga (1 sueiga, 35 žm.)
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Rokiškio rajonas

Vietos projekto vykdytojas: Kriaunų kaimo bendruomenė 
Projekto pavadinimas: Kriaunų paplūdimio pritaikymas tur-

izmui išsaugant vietovės gamtinį savitumą
Faktinė projekto vertė: 14 110.79 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 12 699.71 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Sutvarkytas visuomenės poreikiams skirtas paplūdimys Kriaunų kaime prie 

Sartų ežero (0.25 ha)
2. Pastatyta valčių prieplauka (pontoninis tiltas) (26.50 m2)
3. Išgenėti menkaverčiai krūmai (70 m2)
4. Išpjauta žolė ežere (50 m2)
5. Atvežta smėlio paplūdimui (50 m3)

Vietos projekto vykdytojas: Obelių bendruomenės centras 
Projekto pavadinimas: Poilsio oazė
Faktinė projekto vertė: 24 974.02 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 476.00 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įsigyta valtis (1 vnt.)
2. Įsigyta ir įrengta poilsinė įranga (supynės vaikams, persirengimo kabina, suo-

liukai) (4 vnt.)
3. Įsigyta vandens paplūdimio saugos įranga (5 vnt.)
4. Išvalyta upė, sutvarkyta sala ir įrengtas paplūdimys (apie 200 m2)
5. Įrengtas tiltas į salą (1 vnt.)
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Zarasų rajonas

Vietos projekto vykdytojas: Antazavės bendruomenės centras
Projekto pavadinimas: Kaimo bendruomenės telkimas ir ak-

tyvinimas

Faktinė projekto vertė: 21 603.87 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 19 365.91 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Išdažyta bažnyčios išorė (944 m2)
2. Pagaminti ir įstatyti arkiniai langai (7 vnt.)
3. Pagamintos ir įstatytos kolonos (2 vnt.)

Vietos projekto vykdytojas: Dusetų seniūnijos ir parapijos 
bendruomenės santalka

Projekto pavadinimas: Sartų ežero pakrantės renovacija

Faktinė projekto vertė: 25 000.74 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 487.31 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
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1. Išvalyta pakrantė nuo nendrių ir meldų (apie 400 m2)
2. Įrengta baidarių ir valčių prieplauka ( 1 vnt., 10 valčių)
3. Įrengtas informacinis stendas apie turizmo paslaugas teikiančias sodybas (1 

vnt.)
4. Įrengtas takas (45 m.)
5. Įrengtas paplūdimys (atvežta smėlio ir žvyro) (10 mašinų)

Vietos projekto vykdytojas: Ona Vidrickienė
Projekto pavadinimas: Gamta kaip priemonė jaunų žmonių 

savimonei formuoti bei skiepyti meilę gamtai

Faktinė projekto vertė: 27 414.69 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 11 087.82 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Pastatyta pavėsinė (2 vnt.)
2. Įrengtas lieptas į ežerą ( 1 vnt.)
3. Įsigytas vandens dviratis (1 vnt.)
4. Įsigyti dviračiai (2 vnt.)
5. Įsigyta medinė valtis (1 vnt.)
6. Įrengtas paplūdimys (apie 70 m2)
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Vietos projekto vykdytojas: Šniukštų kaimo kartų bendrija
Projekto pavadinimas: Liaudies daina ir grožis- kaimo 

pasididžiavimas

Faktinė projekto vertė: 5 557.65 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 4 949.20 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Pasiūta meno kolektyvui tautinė apranga (10 komplektų)
2. Surinktas Aukštaitiškų dainų rinkinys ( 24 dainos)
3. Sukurtas ir įgarsintas vaizdo klipas (15 min.)
4. Saviveiklininkams pravestos vokalo pamokos (45 val.)

Vietos projekto vykdytojas: Antalieptė kaimo bendruomenė
Projekto pavadinimas: Senųjų tradicijų ir amatų gaivinimas 

atnaujintuose namuose

Faktinė projekto vertė: 25 000.00 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 289.49 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Pagamintas medinis vandens sukimosi ratas (1 vnt.)
2. Įrengtas informacinis stendas (1 vnt.)
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3. Kultūrinio paveldo pastato pritaikymas senųjų amatų gaivinimui (1 vnt.)
4. Kultūrinio paveldo pastato medinio fasado perdažymas (272 m2)
5. Kultūrinio paveldo pastato akmeninio pamato išorės atnaujinimas (46 m2)
6. Kultūrinio paveldo pastato stogo apskardinimas (450 m2)
7. Surengtas seminaras populiarinantis nacionalinės tekstilės, rankdarbių ir kuli-

narinio paveldo gamybą (1 sem., 26 žm.) 
8. Surengtas seminaras skatinantis bendruomenės narių verslumą (1 sem., 26 

žm.)

Vietos projekto vykdytojas: Zarasų rajono Samanių 
bendruomenė „Dvargantis“

Projekto pavadinimas: Liaudies amatai samaniuose

Faktinė projekto vertė: 24 989.34 Lt
Vietos projektui skiriama paramos suma: 22 465.53 Lt

Vietos projekto pasiekimo rodikliai:
1. Įsigytos medžio apdirbimo staklės (1 vnt.)
2. Įsigytos siuvimo mašinos (3 vnt.)
3. Surengti skiautinių siuvimo, lėlių mezgimo ir siuvinėjimo mokymai (27 žm.)
4. Surengti medžio apdirbimo, jo gaminių (žaislų) specifi kos, interjero apdailos 

medžiu, patalpų restauravimo mokymai (10 žm.)
5. Pastatytas duonkepis (1 vnt.)
6. Surengti kepimo mokymai (15 žm.)
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 Vietoj pabaigos 

 Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė (ABAVVG), įgyvendinusi 
strategiją „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, sieki-
ant tinkamiausio gamtos ir kultūros išteklių panaudojimo, įskaitant Europos Sąjungos buveinių, 
atrinktų pagal „Natura 2000“ programą, vertės didinimo Šiaurės Rytų Aukštaitijoje“, į Šiaurės 
Rytų Aukštaitiją „atnešusia“ daugiau kaip pusę milijono litų, vėl sėdo už stalų. ABAVVG planuose 
– antra LEADER+ strategija, numatyta 2007-2013 metams. 
 LEADER yra viena iš Europos Komisijos paskelbtų iniciatyvų, kuri atsirado pasikeitus 
kaimo socialinei ir ekonominei situacijai. Jos tikslas – skatinti kaimo žmones dalyvauti priimant 
vietos plėtrai svarbius sprendimus. 2004–2006 metais buvo įgyvendinama bandomoji LEADER+ 
priemonė, o nuo 2007-ųjų pradedamas diegti visuotinai taikomas LEADER metodas. Tai bus 
atskira kaimo plėtros kryptis, įgyvendinama per Lietuvos kaimo plėtros 2007–20013 m. progra-
mos trečiosios krypties „Gyvenimo kokybė kaime ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones. 
Septyneriems metams planuojama skirti 499 mln. Lt. Vietos plėtros strategijos administravimo 
išlaidos galės sudaryti iki 20 proc. strategijoms skirtos įgyvendinti sumos. 2004–2006 m. bando-
mojo LEADER+ pobūdžio priemonei buvo skirta 9,4 mln. Lt.
  ABAVVG laimėjo Žemės ūkio ministerijos skelbtame konkurse ir  iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų bei Lietuvos biudžeto gavo techninę paramą bei  66 tūkst. Lt  naujai strategijai 
rengti. Šiuo metu projektas ,,Techninė parama Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veik-
los grupei integruotos bandomosios strategijos parengimui“ baigtas įgyvendinti. Pirmame etape 
buvo  aplankytos  seniūnijos, surengtas susitikimų ciklas ,,Už LEADERĮ“. „ Kad būtų įdomiau 
ir sudomintume kuo daugiau žmonių, darėme taip: suporavome visas seniūnijas po dvi ir su vi-
enos seniūnijos delegacija vykome į kitą seniūniją.  Ten dirbome, bendravome,  aplankėme vietos 
įžymybes. Šių susitikimų rezultatas – atlikta socialinė ir ekonominė ir kaimo gyventojų poreikių 
analizė. Taip pat  bendruomenės buvo supažindintos su priemonėmis, pagal kurias galės teikti 
paraiškas vietos veiklos projektams įgyvendinti 2007-2013 m.“
 Naujosios strategijos vieni pagrindinių tikslų yra ne tik dalyvavimas ES struktūrinių fondų 
bei LEADER+ priemonių veikloje, bet – svarbiausia – kaimo plėtros, ugdant ir stiprinant vietos 
gyventojų gebėjimą dirbti ir įgyvendinti savo poreikius, skatinimas, vietinių iniciatyvų plėtojimas 
ir jų diegimas bendruomenėse. Kartu strategija – tai įgytos žinios ir patirtis, reikalinga LEADER+ 
pobūdžio veiklai vykdyti. Naujajai strategijai, kaip ir pirmajai, taikomas vienas iš reikalavimų: 
teritorijos, kurioje veikia programa, vientisumas. Į vientisą teritoriją, suvienytą senųjų sėlių 
gyvenamųjų vietų pagrindu, vėl patenka Zarasų, Utenos, Ignalinos rajonai ir Rokiškio rajono trys 
seniūnijos: Južintų, Kriaunų bei Obelių.
 Iki 2008-ųjų pabaigos strategija bus teikiama vertinti Žemės ūkio ministerijai ir Nacio-
nalinei mokėjimo agentūrai. Vertinant būtina surinkti 70 balų, kurie suteiks galimybę strategijai 
laimėti. Taigi šįkart konkurencija tarp VVG, pateiksiančių strategijas, bus kitokia: kokybinė, o ne 
kiekybinė,“ 
Naujajai  strategijai taikomi panašūs principai, kaip ir pirmajai: lėšos skiriamos vietos projektams, 
bus palaikomi glaudūs ryšiai su visomis Lietuvos VVG ir su ES šalimis, skatinama gyventojų 
iniciatyva, laikantis principo „iš apačios į viršų“. Kad būtų atstovaujama visiems bendruomenės 
sluoksniams (jaunimo, moterų organizacijoms, ūkininkams, verslininkams) griežtai laikomasi 
partnerystės principo.
 Naujoji strategija į Aukštaitiją turėtų „atnešti“ daug didesnę lėšų sumą, nei pirmoji. Ka-
dangi ABAVVG yra didelė organizacija, reikia tikėtis, kad ši suma sieks 24 milijonus litų.
 Pirmajai strategijai buvo gauti 47 projektai, iš kurių fi nansavimą (nuo 5 iki 25 tūkst. litų) 
gavo 20 labai kokybiškų ir gerai parengtų. Antroji turėtų sulaukti 30-40  projektų, ir, žinoma, 
pinigų sumos, skirtos jiems įgyvendinti, bus daug didesnės. 
 Naujoji strategija, įgyvendinama 2007–2013 m., vietos bendruomenėms pateikia šešias 
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prioritetines temas, pagal kurias pastarosios turės rašyti projektus. Tai „Žemės ūkio veiklos 
įvairinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Kaimo at-
naujinimas ir plėtra“, „Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra“ bei projek-
tai pagal vietos plėtros strategijoje numatytas priemones. Pagal pastarąją priemonę bendruomenių 
nariams suteikiama galimybė patiems nuspręsti, kurioms jų gyvenamosios aplinkos sritims labiau-
siai reikia projektų ir kokius projektus rašyti. Ketvirtosios temos („Kaimo atnaujinimas ir plėtra“) 
projektai bus skirti gyvenviečių, kaimų, sodybų namų fasadų atnaujinimui, stogų remontui, namų 
dažymui ir rekonstrukcijai. Tikimasi, kad ši sritis sulauks daugiausia projektų ir iš strategijai skirtų 
įgyvendinti lėšų. „paims“ bene daugiausia lėšų: apie 70 proc. Štai bendruomenė sugalvoja atnau-
jinti savo bažnytėlę, bet kartu gali būti nudažomi, pakeičiami stogai ir tų namų, kurie yra aplink 
bažnyčią. Projektas suteiks galimybę atnaujinti ne vieną pastatą, o visą vietos infrastruktūros 
kompleksą, išsaugant istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objek-
tus ir kraštovaizdžio komponentus. 
 Vienas svarbiausių strategijos principų  – iniciatyva „iš apačios“. – Tad bendruomenės, 
ūkininkai, verslininkai, seniūnai jau turi pradėti galvoti apie projektus, kurių idėjas jau yra 
sumanę ir dėlioti tų idėjų įgyvendinimo būdus. Būsimų projektų autoriai su idėjomis , kuriuose 
bus plėtojamos strategijoje  surinktos ir įtrauktos  temos yra labai laukiami ABAVVG, adresu 
Aukštakalnio g. 20, Utena. Į ABAVVG galima skambinti telefonu 8 389 72765. 

ABAVVG bandomosios strategijos įgyvendinimo administracija: Jolita Umbrasienė, 
Nela Kuosienė, Mindaugas Kuodis.
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