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1. Utenos regiono VVG ir jos veiklos organizavimo aprašymas 

1.1. Utenos regiono VVG misija, trumpa kūrimosi istorija 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupė (URVVG) yra ne pelno organizacija, veikianti kaip 

juridinis asmuo kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros sporto ir kitose panašiose 

srityse bei viešai teikianti šių sričių paslaugas kaimo visuomenės nariams.                                     

Utenos regiono vietos veiklos grupė registruota Juridinių asmenų registre 2009 metų 

sausio 20 dieną. Teisinė forma – asociacija.  

Dalyvavimas ir strategijos įgyvendinimas  Leader  metodu, 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. 

Iki Utenos regiono vietos veiklos grupės įsisteigimo, Aukštaitijos bendruomenių 

asociacijos vietos veiklos grupės teritorijoje įsisteigė Ignalinos rajono savivaldybės vietos veiklos 

grupė, Rokiškio rajono savivaldybės vietos veiklos grupė bei Zarasu savivaldybės vietos veiklos 

grupė. 

Kadangi pagal Leader principus paramos iš ES lėšų kaimo plėtros strategijai įgyvendinti  

iš tos pačios teritorijos gali kreiptis tik viena VVG ( t.y. teritorijos neturi persidengti), Utenos rajono 

teritorija liko atstovaujama Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės.  

Šioje  pačioje teritorijoje įsisteigusios minėtos trys vietos veiklos grupės nusprendė 

kreiptis ES paramos. 

Susidarius tokiai situacijai atsirado poreikis Utenos rajono teritorijoje steigti vietos veiklos 

grupę, o po to, norint, kad visos Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos teritorijoje 

veikiančios  keturios naujos VVG galėtų kreiptis paramos kaimo strategijų įgyvendinimui, reikėjo 

reorganizuoti Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupę. 

Reorganizuoti Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupę buvo galima tik 

pagal Žemės ūkio ministerijos teisininkų parengta tvarką, nes ši organizacija buvo gavusi  2004-

2006 metų ES paramą bandomajai strategijai įgyvendinti ir sėkmingai ją įgyvendino. 

Be to Aukštaitijos bendruomenių asociacija buvo gavusi finansavimą kaimo plėtros 

strategijos rengimui su įsipareigojimu kreiptis paramos jos įgyvendinimui. Strategijas buvo 

sėkmingai parengta visai atstovaujamai teritorijai.  

Tik tą pačią  2008m. gruodžio 22d. po Utenos regiono vietos veiklos grupės įsisteigimo 

vykęs Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės suvažiavimas nusprendė 

reorganizuoti organizaciją. 

Po ilgų diskusijų buvo nutarta kad Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos 

grupė bus reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant ją prie Utenos regiono vietos veiklos 

grupės. Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavimas pritarė Utenos regiono vietos veiklos 

grupės dalyvavimui ABAVVG reorganizavimo procese. Buvo parengtos reorganizavimo sąlygos, 

kreiptasi į Registrų centrą, skelbimai apie reorganizavimą buvo publikuoti „Utenos apskrities žinių“ 

laikraštyje.  

Kadangi Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė buvo reorganizuota 

prijungiant ją prie Utenos regiono vietos veiklos grupės, todėl visi Aukštaitijos bendruomenių 

asociacijos vietos veiklos grupės  turtiniai, neturtiniai įsipareigojimai  perėjo Utenos regiono vietos 

veiklos grupei; o tai ir paramos sutartys su NMA dėl bandomosios integruotos strategijos 

įgyvendinimo bei monitoringo, sutartys dėl vietinio bei tarptautinio bendradarbiavimo ir kt.  

             Dėl šios priežasties strategijos tekste daug kur yra pateikiama Aukštaitijos bendruomenių 

asociacijos veikla, o prieduose yra daug dokumentų (susitikimų protokolų, dalyvių sąrašų, 

straipsnių iš laikraščių kopijų bei nuotraukų kopijų), kurių data yra ankstesnė, nei Utenos regiono 

VVG registracijos data.   
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Strategiją Aukštaitijos bendruomenių asociacijai rengė ŽŪM akredituota institucija Utenos  

regiono bendruomenės fondas. Strategijos lietuviškas ir angliškas variantas( nes ji buvo rengta iš 

2004-2006m. lėšų) buvo pateiktas NMA. Visos išlaidos buvo pripažintos tinkamomis ir 

kompensuotos Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupei. 

Po Utenos regiono vietos veiklos grupės steigimo  parengtoje strategijoje buvo atsisakyta 

tų vietų, kur buvo kalbama apie kitus rajonus įėjusius į Aukštaitijos bendruomenių asociacijos 

vietos veiklos grupės teritoriją. Strategija buvo pakartotinai aptarta įsitikinant ar visų Utenos rajono  

socialinių grupių bei sektorių poreikius ji atspindi. 

Utenos rajono savivaldybė nusprendė skirti šiai naujai įsisteigusiai organizacijai patalpas  

adresu: taikos g.6,  Utena, tel./fax. 8-389-72765, el. pašto adresas: utenosvvg@gmail.com 

Utenos regiono vietos veiklos grupės steigėjai: Alina Plistkova,  a/k 47504140174 

gyvenanti Taikos g. 36-21, Utenoje, Kęstutis Udras    a/k. 36203060590 , gyvenantis Liepų g. 10, 

Leliūnuose, Utenos rajone, Mindaugas Kuodis, a/k. 38301031334, gyvenantis Vaižganto g. 34-10, 

Utenoje, Jolita Umbrasienė a/k. 46305091109 gyvenanti V.Kudirkos 28-11, Utenoje. 2008 metų 

gruodžio 22 dieną  vykusiame steigiamajame susirinkime pasirašyta Utenos regiono vietos veiklos 

grupės steigimo sutartis. 

Pagrindinis Utenos regiono vietos veiklos grupės tikslas-  rengti  ir įgyvendinti kaimo 

plėtros planus bei programas Utenos rajone. 

Utenos regiono  vietos veiklos grupė veikia teritorijoje, apimančioje 9  kaimiškąsias 

seniūnijas. Panevėžio teritorinės statistikos valdybos, Utenos apskrities statistikos poskyrio 

duomenimis, 2008 m. liepos 1 d. Utenos rajone gyveno 47782  gyventojų, iš jų mieste – 32547, 

kaime - 15235.   Utenos rajono teritorija ribojasi su Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, Molėtų, 

Anykščių, Rokiškio rajonais, šalia Vilnius. 

 Teritoriją puošia 186 ežerai; tarp jų yra ir giliausias Lietuvoje Tauragno (60,5m.) ežeras, 

poilsiautojų pamėgti Alaušo, Uteno, Klykių  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 geografinėje ir ekonominėje erdvėje, išsidėsčiusioje geografiniu 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 produktus. 

Eksploatuojant gamtinius ir kultūrinius išteklius galima kurti aktyvaus poilsio, šviečiamojo turizmo, 

kultūrinio turizmo, etninio turizmo ir kaimo turizmo paslaugas, didinti lankomų vietų skaičių. 

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 nederlinga žemė ir turizmo plėtojimas yra vienintelis būdas spręsti aštrias nedarbo problemas 

šioje teritorijoje. 

Deja, rekreacinių išteklių panaudojimo galimybės vertinamos tik patenkinimai dėl jų žemo 

pritaikymo lygio turizmui. Viešosios infrastruktūros stoka – viena pagrindinių kliūčių norint 

efektyviai 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. 

Virš 70 proc. Lietuvos pagrindinių gamtinių rekreacinių išteklių yra sukoncentruota 

saugomose teritorijose. Šiuo metu pagrindinis rekreacinis krūvis tenka regioninių parkų teritorijoms 

(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, 

kadangi Utenos rajono teritorijoje nėra nė vienos saugomos teritorijos direkcijos (tik dalis Utenos 

rajono teritorijos priklauso Aukštaitijos nacionaliniam parkui  bei dalis Labanoro regioniniam  parkui), 

todėl Utenos regiono vietos veiklos grupė planuoja tampriai  bendradarbiauti  su kaimyniniuose 

Ignalinos ir Zarasų  bei Švenčionių rajonuose veikiančiomis  saugomomis teritorijomis: Aukštaitijos 

nacionaliniu  bei Sartų, Gražutės bei Labanoro  regioniniais parkais. 

 

 Utenos regiono vietos veiklos grupės  misija 

 

Misija: Utenos regiono vietos veiklos grupė aktyvina Utenos krašto bendruomenes 

padeda rengti ir įgyvendinti projektus, kurie gražintų gamtą, puoselėtų kultūrą ir skatintų, 

ugdytų bei stiprintų verslumą.  

 

 Utenos regiono vietos veiklos grupės  veiklos tikslai ir uždaviniai: 

1. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas 

Utenos rajono kaimiškose seniūnijose. 

2. Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei 

organizacijų pastangas ieškant tinkamų sprendimų kaimo ir kitų vietovių 

ekonominei ir socialinei gerovei kelti. 

3. Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, 

švietimo, kultūros, socialinės paramos, kitose srityse. 

4. Teikti pasiūlymus vietinėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo ir įgyvendinimo. 

5. Rengti ir įgyvendinti  kaimo plėtros strategijas. 

6. Organizuoti Utenos regiono žmonių švietimą ir  mokymus. 

7. Organizuoti ir teikti paramą bendruomenėms, bendrijoms ir kitoms 

nevyriausybinėms organizacijoms koordinuojant  jų veiklą. 

8. Padėti bendruomenėms, bendrijoms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms 

rengti projektus ir juos įgyvendinti. 

9. Skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir 

tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis Lietuvoje ir užsienyje. 
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1. 2. Atstovavimas Utenos regiono VVG teritorijoje veikiančioms kaimo bendruomenėms, 

socialiniams ir kitiems partneriams, taip pat jų asociacijoms, vietos valdžiai ir verslui  

1 lentelė 

Utenos regiono  vietos veiklos grupės atstovavimas 2009m. 

 

 

Nr. 

Vardas, pavardė Verslinink

ai, 

ūkininkai 

Bendruom

enės, 

NVO 

Viešasis 

sektorius 

Patvirtinantys 

dokumentai 

1. Arvydas Paleckis     Tauragnų krašto 

bendruomenės tarybos 

posėdžio protokolas 

2009-01-23 Nr. 1 

2. Virginija Stukienė    Informacinio centro 

„Užpalėnų krivūlė“ 

valdybos posėdžio 

protokolo išrašas 2009-

01-15 Nr. 1 bei 

delegavimo raštas 2009-

01-15 

3. Gražina Bivainienė 

 

   Kuktiškių seniūnijos 

bendruomenės raštas 

2009-01-06 N.1 bei 

bendruomenės tarybos 

protokolas Nr. 1  

4. Kęstutis Udras    Ūkininko pažymėjimas  

5. Alina Plistkova    Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 2008-12-

24 Nr. 3.14)-S-2924  

delegavimo raštas 

6. Falmira Sinicienė    Vaikutėnų krašto 

bendruomenės tarybos 

posėdžio protokolo 

išrašas 2008-12-26 Nr. 3 

bei delegavimo raštas 

2009-01-22 

7. Judita Musteikytė    Ūkininko pažymėjimas 

8. Nijolė Petrusevičienė    Ūkininko pažymėjimas  

9. Stasė Maigienė     Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 2008-12-

24 Nr. 3.14)-S-2924  
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delegavimo raštas 

10. Nerijus Malinauskas    Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 2008-12-

24 Nr. 3.14)-S-2924  

delegavimo raštas 

11. Egidijus Bukys    Utenos rajono 

savivaldybės 

administracijos 2008-12-

24 Nr. 3.14)-S-2924  

delegavimo raštas 

12. Jolita Umbrasienė    VĮ Utenos regiono 

bendruomenės fondo 

steigėjų ir valdybos narių 

protokolo   2008-11-17 

Nr. 1 išrašas 

13. Vida Juškienė    Informacinio centro 

„Užpalėnų krivūlė“ 

valdybos posėdžio 

protokolo išrašas 2009-

01-15 Nr. 1 bei 

delegavimo raštas 2009-

01-15 

14. Virgilijus Gaižauskas    Ūkininko pažymėjimas 

15. Justas Paškevičius 

 

   Utenos visuomeninių 

jaunimo organizacijų 

sąjungos „Apskritasis 

stalas“ valdybos 

protokolo išrašas 2009-

01-09 Nr.1 bei 

delegavimo raštas 2009-

01-13. Nr.1 

16. Donatas Račinskas    Utenos seniūnijos 

bendruomenės 

delegavimo  2008-12-23 

raštas bei valdybos 

posėdžio protokolas 

2008-12-23 

 

Dokumentų kopijos, apie valdybos narių atstovavimą pateiktos priede Nr. 10.7 
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1.3. Utenos regiono VVG funkcijos, jų suderinamumas su veikla, Utenos regiono VVG 

struktūra 

 

 Utenos regiono vietos veiklos grupė ne pelno organizacija, veikianti kaip juridinis asmuo 

kaimo vietovėje socialinėje, švietimo, mokslo, kultūros sporto ir kitose panašiose srityse ir viešai 

teikianti šių sričių paslaugas kaimo visuomenės nariams. Visa organizacijos veikla yra skirta 

pagrindiniams tikslams įgyvendinti. 

Steigimo sutartis pasirašyta 2008 metų gruodžio 22 dieną  vykusiame steigiamajame  

Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavime. Utenos regiono vietos veiklos grupė registruota 

Juridinių asmenų registre 2009 metų sausio 20 dieną. Teisinė forma – asociacija. Utenos regiono 

vietos veiklos grupės steigėjai yra keturi: Alina Plistkova, Kęstutis Udras, Mindaugas Kuodis, Jolita 

Umbrasienė. 

Iš viso Utenos regiono  vietos veiklos grupėje yra 24 nariai. 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės struktūra: suvažiavimas ir kolegialus valdymo organas 

valdyba bei administracija 

 

Suvažiavimas yra aukščiausias asociacijos organas.  

Suvažiavimo kompetencijai priklauso: 

1. keisti ir pildyti įstatus. Įstatai gali būti keičiami arba papildyti priėmus nutarimą 2/3 

dalyvaujančių susirinkime nariu dauguma. 

2. tvirtinti įstaigos filialo nuostatus; 

3. priimti sprendimą dėl steigėjo teisių suteikimo ar praradimo; 

4. nustatyti privalomas veiklos užduotis; 

5. nustatyti paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus bei jų apskaičiavimo taisykles, 

jeigu to nenustato vyriausybė; 

6. rinkti ir atšaukti asociacijos kolegialų valdymo organą – valdybą ir jos pirmininką; 

7. rinkti ir atleisti vyr. finansininką; 

8. priimti nutarimą likviduoti asociaciją ir/arba filialą. Asociacija ir/arba jos filialas gali būti 

likviduojami priėmus nutarimą 2/3 dalyvaujančių susirinkime nariu dauguma. 

9. tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę; 

10. priimti nutarimą dėl gautų pajamų panaudojimo; 

11. tvirtinti labdaros ir paramos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims nuostatus; 

12. priimti nutarimą dėl asociacijos reorganizavimo. Asociacija gali būti reorganizuojama 

priėmus nutarimą 2/3 dalyvaujančių susirinkime nariu dauguma. 

Eilinį suvažiavimą valdyba privalo sušaukti kasmet per 5 mėnesius nuo eilinių metų 

pabaigos. Neeilinis  suvažiavimas gali būti  šaukiamas valdybos pirmininko, valdybos ¾ narių  

iniciatyva. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jeigu jis nebuvo sušauktas šių įstatų 

nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipiasi valdybos pirmininkas, valdybos narys ar kitas tuo 

suinteresuotas asmuo. Eilinis suvažiavimas šaukiamas valdybos sprendimu. 

   

Kolegialus valdymo organas -valdyba. 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdyba pagal įstatus yra iš  16 asmenų.  

1.  Valdyba  organizuoja bei  strategiškai vadovauja asociacijos veiklai. 

2. Valdybą suvažiavimas renka iš 15 narių ir pirmininko. Valdybos nariai ir pirmininkas renkami 

iš asociacijos narių tarpo ketveriems metams. Kadencijų skaičius neribojamas. 
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3. Suvažiavimas motyvuotu nutarimu gali prieš terminą atšaukti bet kurį valdybos narį ar 

pirmininką. 

4. Bet kuris Valdybos narys ar pirmininkas gali atsistatydinti savo noru, prašymą pateikę 

suvažiavimui. 

5. Jeigu Valdybos veiklos kadencijos metu narių lieka mažiau negu aštuoni valdybos pirmininko 

iniciatyva šaukiamas neeilinis asociacijos suvažiavimas. 

6. Valdybos posėdžiai yra teisėti,  jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių, 

įskaitant Valdybos pirmininką. Valdybos nutarimas priimamas paprasta balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai,  lemia valdybos pirmininko balsas. 

7. Valdybos  kompetencijai priklauso: 

7.1. kaimo plėtros strategijos  rengimas ir įgyvendinimas; 

7.2. asociacijos veiklos programų  sudarymas ir veiklos formų nustatymas; 

7.3. asociacijos struktūros, pareigybių, atlyginimų nustatymo,  projektų rengimas ir pateikimas 

suvažiavimo svarstymui; 

7.4. labdaros ir paramos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims prioritetų ir kriterijų 

nustatymas; 

7.5. dalyvavimo įvairių projektų ir programų įgyvendinime, rekomendacijų rengimas; 

7.6. asociacijos darbo reglamento tvirtinimas. 

8. Valdyba už savo veiklą atsiskaito suvažiavimui ir atsako už padarytus pažeidimus ar už  šių 

įstatų pažeidimus  įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Valdyba dalį jos kompetencijai priklausančių klausimų gali perduoti spręsti suvažiavimui, šiam 

sutikus. 

10. Valdybos posėdžius kviečia Valdybos pirmininkas. 

Vietos veiklos grupės valdybos pirmininke išrinkta Jolita Umbrasienė. 

 

Utenos regiono VVG  administracija, kurios funkcijos yra: 

1. Operatyvią veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Administracija dirba vadovaudamasi 

įstatymais, šiais nuostatais, savo darbo reglamentu, padalinių ir pareigybiniais nuostatais, kitų 

asociacijos organų priimtais nutarimais ir administracijos sprendimais. 

2. Asociacijoje gali būti administracijos vadovas ir vyriausias finansininkas. Vyriausiojo 

finansininko funkcijos pagal sutartį gali atlikti juridinis asmuo. 

3. Asociacijos administracijos vadovą į pareigas skiria ir atlyginimą nustato suvažiavimas 4 metų 

laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas. 

4. Asociacijos administracijos vadovas savo veikloje vadovaujasi asociacijos  įstatais,  

suvažiavimo nutarimais, valdybos sprendimais ir administracijos darbo reglamentu. 

5. Su administracijos vadovu sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo sutartį su administracijos 

vadovu pasirašo valdybos  pirmininkas. 

6. Administracijos vadovas dalyvauja asociacijos valdybos  posėdžiuose su patariamojo balso 

teise, o  suvažiavime su sprendžiamojo balso teise. 

7. Asociacijos administracijos vadovas: 

7.1. savarankiškai vykdo  suvažiavimo ir valdybos pavestas funkcijas bei jų nutarimus, tvarko 

operatyvinius asociacijos ūkinės veiklos reikalus; 

7.2. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigoje; 

7.3. išduoda įgaliojimus kitiems asmenims vykdyti tuos  pavedimus, kurie yra jo 

kompetencijoje; 

7.4.  priima ir atleidžia darbuotojus; 

7.5. teikia svarstyti klausimus suvažiavimui; 

7.6. atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą ir buhalterinės apskaitos tvarkymą 

asociacijoje; 

7.7. rengia nutarimų projektus dėl lėšų paskirstymo, turto naudojimo; 
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7.8. atsako už duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registro įmonei, kitoms 

valstybės institucijoms; 

7.9. skiria darbuotojams nuobaudas ir paskatinimus, bei naudojasi kitomis teisėmis, 

numatytomis darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose. 

7.10. rengia pasiūlymus suvažiavimui dėl turto pirkimo ir pardavimo. 

Utenos regiono VVG administracijos vadovas- Mindaugas Kuodis, finansininkė- Nela 

Kuosienė. 

Utenos regiono VVG revizorė Danutė Simanavičienė 

 

Dokumentai pagrindžiantys  URVVG valdybos sudėtį, administracijos bei revizoriaus išrinkimą 

pateikiami strategijos  prieduose kartu su steigimo dokumentais 

 

1.4. Sprendimų priėmimo Utenos regiono VVG procedūros, galimų interesų konfliktų 

sprendimo būdai 

 

Valdybos  kompetencijai priklauso kaimo plėtros strategijos  rengimas ir įgyvendinimas. 

Sprendimų priėmimo procedūros susijusios su kaimo plėtros strategija bus smulkiai reglamentuotos  

organizacijos valdybos patvirtintose vidaus tvarkose.  

Siekiant išvengti viešų bei privačių interesų konflikto valdybos nariai turės nusišalinti nuo 

vietos projektų vertinimo, jei tų projektų pateikėjai  būtų iš organizacijos, delegavusios valdybos 

narį. 

Be to Utenos regiono VVG turi priėmusi Garbės kodeksą, kuris padeda išvengti konfliktų. 

Utenos regiono VVG Garbės kodeksas: 

 

• Gerbti kito nuomonę 

• Kalbėti po vieną 

• Dalintis informacija 

• Kalbėti čia ir dabar 

• Nėra kvailų minčių 

• Laikytis reglamento 

• Nevėluoti 

• Laikytis duoto žodžio 

• Nekelti tono 

 

Kaip vienas iš galimų sprendimo būdų kilus konfliktui galėtų būti  etikos komisijos 

sudarymas. 

 

1.5. Naujų narių priėmimo į Utenos regiono VVG, išstojimo iš Utenos regiono VVG 

procedūrų aprašymas  

 

Utenos regiono VVG įstatuose numatyta naujų narių priėmimo bei išstojimo iš 

organizacijos procedūra. Nauji Utenos regiono VVG  nariai priimami valdybos nutarimu, pateikę 

dvi tikrųjų Utenos regiono VVG narių rekomendacijas. 

1. Utenos regiono VVG  nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

2. Fiziniai asmenys asociacijos nariais gali būti, jei jie yra veiksnūs ir turi 18 metų. 

3. Utenos regiono VVG nariai turi tokias neturtines teises: 

3.1.  dalyvauti ir balsuoti asociacijos suvažiavime; 

3.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis; 
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3.3. susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos 

veiklą; 

3.4.  bet kada išstoti iš asociacijos. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar 

kitaip asociacijai nuosavybei perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. 

4.  Utenos regiono VVG narių pareigos: 

4.1.  Utenos regiono VVG nariai privalo dalyvauti suvažiavimuose ir organizacijos veikloje. 

Jeigu metus asociacijos narys nedalyvauja organizacijos veikloje, jis iš asociacijos 

šalinamas. 

4.2.  Utenos regiono VVG  nariai privalo laikytis asociacijos įstatų. 

4.3.  Utenos regiono VVG  buveinėje  yra visų  narių sąrašas. 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės  valdymo organo sudėtis išsilavinimo, amžiaus bei lyčių 

atžvilgiu 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdyboje daugiausiai yra įvairių sričių technologų- 

keturi, ekonomistų ir inžinierių- po tris, taip pat yra du mokytojai ir du kultūros specialistai, vienas 

aplinkos apsaugos specialistas, vienas gydytojas bei vienas jaunimo atstovas. 

Pagal išsilavinimą Utenos regiono vietos veiklos grupės valdyboje vienuolika žmonių arba 

69 procentai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, keturi arba 25 procentai turi aukštesnįjį ir tik 

vienas arba 6 procentai turi vidurinį išsilavinimą. Išsami informacija apie valdybos narių sudėtį 

pagal išsilavinimą, profesiją, nurodant darbovietes pateikta priede Nr. 10.4 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos nario amžiaus vidurkis yra 47 metai. Koks 

valdybos narių amžius pagal amžiaus grupes galite matyti 1 paveikslėlyje.  

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis pagal 

amžiaus grupes 2009-2010m.

55 - 64 m. 

19%

18 - 29 m.

6% 30 - 34 m.

6%

35 - 44 m.

19%

45 - 54 m.

50%

 
Pav.1. Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis pagal amžiaus grupes 2009-2010m. 
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Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis 

pagal išsilavinimą 2009-2010m.

Vidurinis 6%Aukštasis 

universitetinis 69%

Aukštesnysis 25%

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis 

pagal lytį  2009-2010m.

Vyrų

44%

Moterų

56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav.2. Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis pagal išsilavinimą 2009-2010m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav.3. Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis pagal lytį 2009-2010m. 

 

Utenos regiono vietos veikos grupės valdybą sudaro 56 procentai moterų ir 44 procentai vyrų arba 

atitinkamai 9 moterys ir 7 vyrai. 

2 lentelė 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis pagal lytį 2009m. 

 

Nr. Vardas, pavardė vyras moteris 

1. Arvydas Paleckis    

2. Virginija Stukienė   

3. Gražina Bivainienė   

4. Kęstutis Udras   

5. Alina Plistkova   

6. Falmira Sinicienė   

7. Judita Musteikytė   

8. Nijolė Petrusevičienė   

9. Stasė Maigienė    

10. Nerijus Malinauskas   

11. Egidijus Bukys   
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12. Jolita Umbrasienė   

13. Vida Juškienė   

14. Virgilijus Gaižauskas   

15. Justas Paškevičius   

16. Donatas Račinskas   

 Iš viso: 7 9 

 Procentai  (%) 44 56 

 

1.6. Informacijos apie Utenos regiono VVG veiklą sklaidos, taikytų ir (arba) planuojamų 

taikyti gyventojų aktyvinimo būdų, konsultacijų galimiems vietos projektų paraiškų 

teikėjams teikimo tvarkos aprašymas 

 

Utenos regiono VVG turi sukauptą gerąją Aukštaitijos bendruomenių asociacijos VVG 

patirtį aktyvinant gyventojus bei rengiant konsultacijas vietos projektų galimiems pateikėjams. Iš 

visų 10 bandomųjų integruotų strategijų įgyvendintų Lietuvoje ABAVVG gavo didžiausią ( 47 

paraiškos vienam kvietimui) vietos projektų skaičių. Utenos regiono VVG planuoja panaudoti jau 

išbandytus būdus aktyvinant gyventojus: 

- Periodiškai rengti spaudos konferencijas 

- Ruošti informacinius straipsnius bei juos talpinti interneto svetainėse bei vietos spaudoje 

- Rengti konferenciją „Seniūnijų diena“ 

- Leisti informacinius lankstinukus, plakatus 

- Rengti susitikimus  kaimo seniūnijose 

- Ir toliau rengti kasmetinį ( jau penkis kartus vykdytą) Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį. 

- Rengti patirties pasidalinimo išvykas į kurias vyktų įvairių kaimo bendruomenių atstovai, 

- Kaimo seniūnijose priimti svečius iš kitų Lietuvos regionų bei užsienio. 

Taip pat planuojame konsultuoti ūkininkus, verslininkus, bendruomenių atstovus Utenos 

regiono vietos veiklos grupės patalpose adresu: Taikos g. 6, Utena  tiesiogiai bei telefonu 8-389-

72765. 

Paskelbus vietos projektų paraiškų surinkimo konkursą kaskart bus sudarytas grafikas ir 

pagal jį pravesti  informaciniai seminarai norintiems teikti vietos paraiškas visose 9 Utenos rajono 

kaimiškose seniūnijose. 

 

1. 7. Utenos regiono VVG (kaip juridinio asmens) kompetencija, gebėjimai ir patirtis 

projektų administravimo, finansų valdymo, bendradarbiavimo su šalies ir (arba) 

užsienio VVG, nevyriausybinėmis organizacijomis srityse 

 

Kaip juridinio asmens Utenos regiono vietos veiklos grupės patirtis nėra didelė, kadangi 

organizacija yra jauna. Tačiau tiek valdybos nariai, tiek administracijos darbuotojai turi patirties, 

nes nuo 2004metų dalyvavo Aukštaitijos BAVVG strategijos bandomosios integruotos strategijos 

rengime, įgyvendinime, kaimo plėtros strategijos 2007-2013m. rengime.  

Utenos regiono vietos veiklos grupė įsisteigė perimdama visus 8 vadybos narius 

atstovavusius Utenos rajoną iš besireorganizuojančios Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos 

veiklos grupės (ABAVVG), taip pat perėmė ir gerąją ABAVVG patirtį. Visi šie 8  valdybos nariai 

(Arvydas Paleckis, Virginija Stukienė, Gražina Bivainienė, Kęstutis Udras, Alina Plistkova, Falmira 

Sinicienė, Judita Musteikytė, Nijolė Petrusevičienė) dalyvavo rengiant ir įgyvendinant Bandomą 
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integruotą Leader strategiją t.y. dalyvavo rengiant ir tvirtinant taisykles vietos projektų paraiškų 

teikėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal bandomąją integruotą strategiją, mokėjimo 

prašymų  registravimo, tikrinimo ir tvirtinimo taisykles, viešųjų pirkimų taisykles, vietos projektų 

paraiškų aprašymų reikalavimus, vietos projektų įgyvendinimo sutarčių formas ir kitus strategijos 

įgyvendinimui reikalingus dokumentus.  

Šie valdybos nariai dalyvavo svarstant ir priimant sprendimus dėl Aukštaitijos 

bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės gautų 47  projektinių paraiškų finansavimo taip pat 

prisidėjo įgyvendinant  22 ( iš gautų 47 vietos projektų) vietos projektus Leader 2004m.-2006m. 

laikotarpiu: Kriaunų kaimo bendruomenė „Kriaunų paplūdimio pritaikymas turizmui, išsaugant 

vietovės gamtinį savitumą“, VĮ Ignalinos rajono turizmo informacijos centras „Šiaurės Rytų 

Aukštaitijos vandens malūnų žiedas“, Obelių bendruomenės centras „Poilsio oazė“, Utenos 

kraštotyros muziejus „Puodžių amato centras- V.Valiušo keramikos muziejuje Leliūnuose“, 

Vaikutėnų krašto bendruomenė „Vaikutėnų menininkų kūrybos sklaida Šiaurės Rytų Aukštaitijoje“, 

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka „Sartų ežero pakrantės renovacija“, 

Antazavės bendruomenės centras „Kaimo bendruomenės telkimas ir aktyvinimas“, Leliūnų 

seniūnijos bendruomenė „Ką išmoksi ant pečių nenešiosi“, Šniukštų kaimo kartų bendrija „Liaudies 

daina ir gamtos grožis- kaimo pasididžiavimas“, Zarasų rajono Samanių bendruomenė „ 

Dvargantis“ „Liaudies amatai Samaniuose, Zarasų rajono Antalieptės kaimo bendruomenė „Senųjų 

tradicijų ir amatų gaivinimas atnaujintuose namuose“, Kuktiškių seniūnijos bendruomenė 

„Ugdykime pilietinę visuomenę per gėrį, grožį, kultūrą“, Informacinis centras „Užpalėnų krivūlė“ 

„Užpalių takas”, Kančiogino bendruomenė „Bendruomeniškumo skatinimas kaime“, Ignalinos 

rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenė „Mielagėnų miestelio vėliavos ir herbo sukūrimas“, 

Ignalinos rajono Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla „Kaimo žmonių ir mokinių sveikos 

gyvensenos ugdymas“, Utenos rajono tautodailininkų klubas „Svirnas“ „Karpinių knygos 

„Mokomės karpyti“ leidyba“, Utenos rajono Daugailių bendruomenė „Per informaciją – į 

bendruomenės sutelktumą, Audrius Gudelis „Vandens turizmo plėtra Aukštaitijos nacionaliniame 

parke“, Ona Vidrickienė „Gamta kaip priemonė jaunų žmonių savimonei formuoti bei skiepyti“.  

3 lentelė 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės bendradarbiavimo susitikimai 

2007-2008m., kuriuose dalyvavo Utenos rajono atstovai tapę Utenos regiono VVG 

nariais/Utenos regiono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo susitikimai 2009m. 

 

Eil. 

Nr. 

Įvykę 

bendradarbiavimo 

susitikimai 

Renginio vieta, dalyvių skaičius Renginyje 

dalyvavusių 

Utenos rajono 

atstovų 

skaičius 

Renginio 

data 

1. Su Estijos VVG Svečių priėmimas Utenos rajono 

savivaldybės salėje.  17 dalyvių 

t.t. 6 iš ABAVVG 

Keturi atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2007-03-08 

2 Su Birštono VVG Išvyka  ir susitikimas su Birštono 

VVG. Birštono savivaldybės salė, 

28 dalyviai t.t.3 iš ABAVVG 

Trys atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

 

2007-03-06 
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3. Su Švedijos 

Sommenbygd VVG 

Išvyka į Švediją , susitikimas su 

Sommenbygd VVG, bei 

dalyvavimas seminare, 40 

dalyvių:t.t.3 iš ABAVVG 

Du atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2007- 03-

16/18 

4. Su Rokiškio rajono 

VVG 

Svečių iš Rokiškio rajono VVG 

priėmimas Utenoje, ABAVVG 

patalpose bei Mirkėnų kaime, 

Utenos rajone, 15 dalyvių 

Aštuoni 

atstovai nuo 

Utenos rajono 

2007-05-24 

5. Su Švedijos 

Gotlando VVG 

Išvyka į Švediją , susitikimas su 

Gotlando VVG, bei dalyvavimas 

seminare, vyko 3 dalyviai  

Trys atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2007-07-

11/12 

6. Su Vokietijos 

Paderborner VVG 

Išvyka į Vokietiją, susitikimas su 

Paderborner VVG atstovais, vyko 

16 dalyvių 

Septyni 

atstovai nuo 

Utenos rajono 

2007-08-

16/22 

7. Su Radviliškio 

rajono VVG 

„Radviliškio 

lyderis“ 

Svečių iš Radviliškio rajono VVG 

priėmimas „Radviliškio lyderis“ 

Utenoje, ABAVVG patalpose bei 

Utenos kraštotyros muziejaus 

salėje, 22dalyviai t.t. 4 iš 

ABAVVG 

Keturi atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2007-09-26 

8. Su Dzūkijos VVG Išvyka į Eičiūnus ( Alytaus 

rajonas) ir susitikimas su 

Dzūkijos VVG , 11 dalyvių iš 

ABAVVG 

Penki atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2007-10-06 

9. Su Italijos VVG Išvyka į Italiją susitikimas su 

Perugijos regiono kaimo turizmo 

ir verslininkų asociacijų bei 

Spoleto savivaldybės atstovais,  į 

išvyką vyko 17 dalyvių 

Septyni 

atstovai nuo 

Utenos rajono 

2007-11-

12/18 

10. Su Telšių rajono 

VVG 

Išvyka į Telšius, susitikimas su 

Telšių rajono VVG, dalyvavimas 

konferencijoje- forume, 45 

dalyviai, iš ABAVVG vyko 7 

atstovai. 

Trys atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2008-01-18 

11. Su Sūduvos VVG Svečių iš Sūduvos VVG 

priėmimas  Utenoje, ABAVVG 

patalpose 16 dalyvių 

Trys atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2008-08-19 

 

 

12. Su Kupiškio VVG Išvyka į Kupiškį ir susitikimas 

Kupiškio VVG ir 

bendruomenėmis 18 dalyvių 

Trys atstovai 

nuo Utenos 

rajono 

2009-03-02 

13. Su Telšių ir 

Kupiškio VVG 

Svečių iš Telšių ir Kupiškio VVG 

priėmimas, išvykos į vietos 

projektus, URVVG įkurtuvių 

Aštuoniolika 

Utenos rajono 

atstovų 

2009-05-22 
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iškilmės, 48 dalyviai 

 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupė palaiko draugiškus ryšius su Estijos VVG. Vis 

stiprėja dar bandomąją integruotą strategiją berengiant užsimezgę bendradarbiavimo ryšiai su 

Švedijos Sjuharad regiono vietos veiklos grupe. Utenos regiono  vietos veiklos grupė yra pasirašiusi 

bendradarbiavimo sutartį su Vokietijos Paderborner VVG. 

Tarptautinio bendradarbiavimo  dalyvių sąrašai, darbotvarkės, straipsnių spaudoje kopijos, 

renginių fotonuotraukos, pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių kopijos  pateiktos priede Nr. 10.9. 

 

1.8. Utenos regiono VVG narių kompetencija, gebėjimai ir patirtis projektų administravimo, 

finansų valdymo, aplinkosaugos, bendradarbiavimo su šalies ir (arba) užsienio 

organizacijomis srityse 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos nariai bei administracijos darbuotojai 

(valdybos pirmininkė, administracijos vadovas bei finansininkė kol  nėra įgyvendinama kaimo 

plėtros strategija paprašyti Utenos regiono vietos veiklos grupės suvažiavimo organizacijoje dirbti 

savanoriškais pagrindais) turi pakankamą kompetenciją, gebėjimus ir patirtį tiek  projektų 

administravimo, tiek finansų valdymo, tiek bendradarbiavimo su šalies bei užsienio VVG bei 

kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis srityse. 

Utenos regiono VVG valdybos pirmininkė Jolita Umbrasienė jau septynis metus 

vadovauja Utenos regiono bendruomenės fondui, turi aukštąjį  išsilavinimą, kėlė kvalifikaciją 

tarptautinio verslo  kursuose, stažavosi užsienyje D. Britanijoje, JAV. Nuo 2002 m. įstaigai pradėjus 

vykdyti nacionalinius bei tarptautinius projektus, aktyviai dalyvavo jų įgyvendinime, vertinime bei 

priežiūroje. Yra vadovavusi 34 projektams, bei dalyvavusi 20  tarptautinių stažuočių. Buvo 

Aukštaitijos BAVVG įgyvendintos bandomosios integruotos strategijos administratorė. 

Pagrindinės valdybos pirmininkės funkcijos kaimo plėtros strategijos įgyvendinime: 

strategijos vykdytojų ir administravimo komandos darbo organizavimas, reikalingos informacijos 

perdavimas darbuotojams; strategijos įgyvendinimo bei lėšų naudojimo tinkamumo priežiūra; 

strategijos  vykdymo komandos narių darbo stebėjimas, kontrolė ir palaikymas; visų reikalingų su 

projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų tvirtinimas; bendravimas su strategijos 

administratoriumi, vietos projektų pateikėjais bei atsakingomis institucijomis; ataskaitų savalaikis 

pateikimas. 

Utenos regiono VVG administracijos vadovas Mindaugas Kuodis turi aukštąjį  

išsilavinimą, turi patirties projektų administravime bei įgyvendinant bandomąsias integruotas 

strategijas, nes dirbo Aukštaitijos BAVVG bandomosios integruotos strategijos sekretoriumi 

referentu, vėliau projekto vadovu.  

 Pagrindinės VVG administracijos vadovo funkcijos: veiklų ir darbų susijusių su šios 

strategijos įgyvendinimu organizavimas ir koordinavimas; su strategijos įgyvendinimu susijusios 

informacijos, strategijos įgyvendinimo ataskaitų ir kitų su strategijos  įgyvendinimu susijusių 

dokumentų parengimo organizavimas ir teikimas valdybos pirmininkui tvirtinti; kitų pavestų su 

strategijos  įgyvendinimu susijusių užduočių vykdymas. 

Finansininkas – Nela Kuosenė turi pakankamą patirtį ne pelno sektoriaus buhalterinės 

paskaitos tvarkyme, Dirbo Aukštaitijos BAVVG įgyvendintos bandomosios strategijos 
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finansininke.  Pagrindinės funkcijos: strategijos finansinės apskaitos tvarkymas, apskaitos 

dokumentų atitikimo buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitų teisės aktų reikalavimams 

užtikrinimas, visų finansinių dokumentų susijusių su strategijos įgyvendinimu rinkimas, ataskaitų 

apie ūkinę ir finansinę veiklą rengimas, informacijos ir pasiūlymų teikimas valdybos pirmininkui 

dėl strategijos įgyvendinimo, atsiskaitymų, apskaitos ir pan. 

Utenos regiono  vietos veiklos grupės kompetencija aplinkosaugos srityje. Valdybos 

sudėtyje yra  ekologijos specialistas – Egidijus Bukys, baigęs LŽŪA 1983m. Hidromelioracijos ir 

žemėtvarkos fakultetą, kvalifikacija- inžinierius hidrotechnikas. Turi darbo patirtį su ES projektais 

įgyvendintais aplinkosaugos srityje. Taip pat dirbęs Utenos apskrities viršininko administracijos 

Kaimo reikalų bei Regioninės plėtros departamento, šiuo metu dirba Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoju. 

Visų valdybos narių ir administracijos darbuotojų gyvenimo aprašymai CV pridedami 

priede Nr. 10.7. 

  

1.9. Utenos regiono VVG narių dalyvavimo strategijos rengimo procese aprašymas 

 

Visi Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos nariai ir nariai aktyviai dalyvavo 

strategijos rengime: susitikimų su bendruomenėmis bei valdžios institucijomis organizavime bei 

diskusijose ir kituose svarbiuose strategijos rengimo procesuose. 

4 lentelė 

 

Utenos regiono VVG narių dalyvavimo strategijos rengimo procese suvestinė lentelė 
 

URVVG nario 

vardas, pavardė/ 

dalyvavimas 

strategijos 

rengime 

Socialinės ir 

ekonominės 

situacijos ir 

kaimo 

gyventojų 

poreikių 

analizė 

Mokomųjų 

seminarų 

seniūnijose 

rengimas, 

konsultavima

sis su 

socialiniais 

ekonominiais 

partneriais 

Strategijos 

įgyvendini

mo darbo 

plano ir 

biudžeto 

parengimas 

Strateginio 

plano 

rengimas, 

vizijos, 

misijos, 

vertybių 

principų 

formulavima

s 

Parengtos 

strategijos 

pristatymas 

visuomenei ( 

konferencijos 

metu bei 

informacijos 

žiniasklaidai 

pateikimas 

Vietinio ir 

tarptautinio 

bendradarb

iavimo 

ryšių plėtra 

1. Arvydas 

Paleckis  

  x x  x 

2.Virginija 

Stukienė 

  x x x x 

3.Gražina 

Bivainienė 

x x x x x x 

4.Kęstutis 

Udras 

x x  x x x 

5.Alina 

Plistkova 

x x  x  x 

6.Falmira 

Sinicienė 

x x  x x x 

1.Judita 

Musteikytė 

   x x x 
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8.Nijolė 

Petrusevičienė 

  x x x x 

9.Stasė 

Maigienė  

 x x x x x 

10.Nerijus 

Malinauskas 

   x   

11.Egidijus 

Bukys 

   x   

12.Jolita 

Umbrasienė 

x x x x x x 

13.Vida 

Juškienė 

 x  x x x 

14.Virgilijus 

Gaižauskas 

x x  x x x 

15.Justas 

Paškevičius 

   x x x 

16.Donatas 

Račinskas 

 x  x x x 

17.Nela 

Kuosienė 

x x x x x x 

18.Aida 

Grigaliūnienė 

x x  x x x 

19.Danutė 

Simanavičienė 

  x x x x 

20.Antanas 

Stunžėnas 

   x x  

21.Odeta 

Bražėnienė 

 x  x  x 

22.Genė 

Adomėnienė 

   x  x 

23.Elena 

Straižienė 

   x x  

24.Mindaugas 

Kuodis 

  x x x x 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės  valdybos nariai strategijos rengimo metu buvo  

pasiskirstę darbo grupėmis: 

Teisės grupė: Arvydas Paleckis, Alina Plistkova, Nijolė Petrusevičienė. 

Ekonomikos ir finansų grupė: Virginija Stukienė, Gražina Bivainienė, Jolita Umbrasienė. 

Ryšių ir informatikos grupė: Kęstutis Udras, Justas Paškevičius. 

Kultūros ir etnografijos grupė: Stasė Maigienė, Falmira Sinicienė, Vida Juškienė. 

Turizmo ir ekologijos grupė: Virgilijus Gaižauskas, Judita Musteikytė. 

Statybos ir architektūros grupė: Nerijus Malinauskas, Egidijus Bukys, Donatas Račinskas. 



20 

 

Ne tik visi 16 valdybos narių, bet taip pat ir kiti organizacijos nariai aktyviai dalyvavo 

strategijos rengime. Valdybos nariai dirbo prie strategijos rengimo, o ten kur pritrūkdavo valdybos 

narių įgūdžių, prisidėdavo kiti organizacijos nariai. Pvz.: strategijos įgyvendinimo darbo planą ir 

biudžetą rengė teisės bei ekonomikos ir finansų grupė o jiems talkino Utenos regiono vietos veiklos 

grupės nariai: Danutė Simanavičienė, Nela Kuosienė, Mindaugas Kuodis. 

 Taip pat kai kurie valdybos nariai: Kęstutis Udras, Vida Juškienė Virginija Stukienė bei 

nariai: Aida Grigaliūnienė, Odeta Bražėnienė kurių atstovaujamos bendruomenės ar kitos 

nevyriausybinės organizacijos vykdė bandomosios integruotos strategijos projektus, aktyviai 

dalyvaudami jų įgyvendinime sukaupė didelę praktinę darbo su vietos projektais patirtį. 

Utenos regiono vietos veiklos grupės narių dalyvavimą strategijos rengime patvirtinantys 

dokumentai  pateikti prieduose Nr. 10.3 , Nr. 10.4, Nr.10.5, Nr.10.6, Nr.10.8 

 

1.10. Utenos regiono VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių dalyvavimo rengiant strategiją, 

vykdyto konsultavimosi su Utenos regiono VVG teritorijos kaimo plėtros dalyviais dėl 

strateginių nuostatų aprašymo 

 

2007m. vasarą vyko susitikimai seniūnijose rengiant naują strategiją, kuri bus 

įgyvendinama 2009-2013m.  

Renginiuose dalyvavę seniūnijose veikiančių bendruomenių, bendrijų nariai, 

verslininkai, ūkininkai, biudžetinių įstaigų darbuotojai diskutavo remiantis SSGG  analizės 

principu: identifikavo savo seniūnijų stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes. Taip pat 

kiekvienoje seniūnijoje buvo apsispręsta į kokią priemonę bus teikiama paraiška vietos projektui. 

 

5 lentelė 

 

Priemonės į kurias planuojama teikti vietos projektus Utenos rajono seniūnijose 

 

Eil. 

Nr. 

Seniūnija Susitikimo 

data 

Priemonė į kurią planuojama teikti paraišką 

1. Daugailių  

seniūnija 

2007-05-29 Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

Žemės ūkio veiklos įvairinimas 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: 

amatų plėtra 

2. Kuktiškių 

seniūnija 

2007-05-28 Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: 

amatų plėtra 

3. Leliūnų seniūnija 2007-06-11 Kaimo jaunimo padėties gerinimas 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: 

amatų plėtra 

4. Saldutiškio 

seniūnija 

2007-06-13 Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra 
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Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: 

amatų plėtra 

5. Sudeikių seniūnija 2007-06-12 Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: 

amatų plėtra 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

6. Tauragnų 2007-06-05 Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

7. Utenos seniūnija 2007-05-25 Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas 

8. Užpalių seniūnija 2007-05-25 Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

9. Vyžuonų seniūnija 2007-06-27 Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: 

amatų plėtra 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai 

 

 Konsultavimosi su socialiniais-ekonominiais partneriais procesą pagrindžiantys, 

parodantys principo „iš apačios į viršų“ laikymąsi, dokumentai (susitikimų dalyvių sąrašų, 

konsultacijų protokolų, nuotraukų, straipsnių kopijos ir kt. pateikti priede Nr. 10.3.) 

Strategijos suderinimui pristatymui ir pritarimui buvo surengta visa eilė susitikimų su 

Utenos rajono bendruomenėmis, valdžios ir verslo atstovais. Patvirtinantys dokumentai pateikiami 

priede Nr. 10.6. 

 

1.11. Utenos regiono VVG įgyvendinti ir (arba) planuojami veiksmai siekiant įtraukti socialiai 

pažeidžiamus ir atskirtus Utenos regiono VVG teritorijos gyventojus į kaimo plėtros procesus 

 

Vietos plėtros strategijos rengimo metu buvo nustatytos šios socialiai pažeidžiamų asmenų 

grupės: jaunimas, moterys, socialinės rizikos šeimos, pagyvenę žmonės, neįgalūs asmenys. Šių 

socialiai pažeidžiamų grupių atstovai rengiant  vietos plėtros strategiją buvo įtraukti į Aukštaitijos 

bendruomenių sąskrydžių organizavimą bei dalyvavimą juose. 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė reorganizuodamasi perdavė 

Utenos regiono vietos veiklos grupei pradėtą formuoti naują bendruomeninę tradiciją: Aukštaitijos 

bendruomenių sąskrydžių organizavimą. Nuo 2004m. pradėtuose rengti Aukštaitijos bendruomenių 

sąskrydžiuose, kurių buvo jau penki, dalyvavo beveik du tūkstančiai dalyvių. 

Tokia organizacijos veikla tai ne tik būdas pristatyti  Utenos regiono vietos veiklos grupę, 

prisistatyti kaimo bendruomenėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, bet būdas sužinoti ir 

apie įvairių organizacijų veikiančių Utenos rajone poreikius bei  tai yra vienas iš  patrauklių būdų 

pritraukiant socialiai atskirtus kaimo gyventojus į VVG veiklą. 

Tiek konsultuojantis su socialiniais ekonominiais partneriais, tiek 2008m. surengtame 

Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje dalyvavusios nevyriausybinės organizacijos (Leliūnų 

seniūnijos moterų bendrijos „Leliūna“, Užpalių moterų bendrijos „Širdžių šiluma“ bei Utenos 

rajono žmonių su negalia sąjungos pasiūlymai), išreiškė pageidavimą, kad į  rengiamą Utenos 
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regiono VVG vietos plėtros strategiją būtų įtrauktos dvi priemonės socialinių sunkumų turinčių 

žmonių poreikiams tenkinti:  

Priemonė „Kaimo jaunimo padėties gerinimas“ ir priemonė „Kaimo gyventojų saugumo 

stiprinimas“. Pirmoji priemonė padės spręsti jaunimo, moterų bei neįgalių asmenų užimtumo 

problemas, taip pat prisidės prie jaunų asmenų pritraukimo į kaimiškąsias vietoves. Bus kuriami 

jaunimo užimtumo centrai, kuriuose bus mokoma amatų. Taip pat bus ugdomos jaunimo kūrybinės 

galios vykdant mokymus, rengiant parodas, plenerus, perduodant jaunimui liaudies tradicijas, bei 

kuriant naujas. Siekiant ugdyti sveikas jaunas asmenybes kaime bus kreipiamas dėmesys ir į 

sportinės jaunimo veiklos organizavimą, įrengiant lauko aikštynus bei rekonstruojant sporto sales 

kaimo mokyklose. 

Antroji priemonė „Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas“ prisidės prie kaimo žmonių 

fizinio bei socialinio saugumo užtikrinimo. Planuojama įrengti apšvietimą prie visuomeninės 

paskirties objektų. Įrengti stebėjimo kameras pagrindinėse žmonių būrimosi vietose, sutvarkyti 

gatves ir šaligatvius. Spręsti susisiekimo problemas įsigyjant transportą bei kompensacinę techniką 

specialių poreikių turintiems žmonėms. Atokiuose Utenos rajono kaimuose  žmonių įkuriant 

laisvalaikio praleidimo centrus, savipagalbos grupes bus mažinama ten gyvenančių žmonių 

socialinė atskirtis.  

Visos  išvardintos socialinės atskirties grupės galės bendra tvarka dalyvauti ir teikti 

paraiškas ir  į visas kitas strategijoje numatytas priemones. 

 

1.12. Utenos regiono VVG veiklos tinkle aprašymas  

 

Utenos regiono vietos veiklos grupė priklauso Vietos veiklos grupių tinklui. URVVG 

atstovauti tinkle yra deleguoti valdybos pirmininkė Jolita Umbrasienė bei administratorius 

Mindaugas Kuodis. URVVG suvažiavimo protokolo kopija  pateikiama prie URVVG steigimo 

dokumentų, o vietos veiklos grupių tinklo nario pažymėjimo kopija-  priede Nr. 10.8. 

 

1.13. Utenos regiono VVG ketinimų bendradarbiauti aprašymas 

 

Utenos regiono VVG yra pasirašiusi tris bendradarbiavimo sutartis. Viena iš jų tarptautinė, 

dvi  pasirašytos su Lietuvos vietos veiklos grupėmis. 

2009-01-15 pasirašytos tuoj po  Utenos regiono vietos veiklos grupės steigimo ( sutartiniai 

įsipareigojimai bendradarbiauti perimti iš Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos 

grupės) ,  bendradarbiavimo sutarties su Vokietijos Sudliches Paderborner Land  VVG  pasirinktos  

bendradarbiavimo sritys: 

- Ekonomika bei  darbo rinkos plėtra, 

-  Švietimas,  

- Atsinaujinančios energijos gamyba.  

 

2009-03-02 pasirašytos bendradarbiavimo sutarties  su Kupiškio rajono VVG esmė- teikti 

abipusę pagalbą, įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programą, keičiantis informacija apie 

naudingą patyrimą, rengti bendrus pasitarimus vietos plėtros strategijų įgyvendinimo metu. 

Pasirinktos bendradarbiavimo  sritys: 

- Kaimo plėtra,  vietinių iniciatyvų skatinimas, 
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- Kultūra bei kulinarinis paveldas. 

 

2009-05-22 pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su Telšių rajono VVG pasirinktos 

bendradarbiavimo sritys: 

- Kaimo plėtra, 

- Organizacijų stiprinimas, 

- Švietimas, kultūra, 

- Tarptautiniai projektai. 

Bendradarbiavimo sutarčių,  bendradarbiavimo renginių, susitikimų sąrašų, nuotraukų, 

straipsnių , renginių programų  kopijos pateikiamos  priede Nr. 10.9. 

 

2009-08-05 pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su Anykščių rajono vietos veiklos 

grupe bendradarbiavimo sritys: 

- Aukštaitijos regiono atstovavimas  Lietuvoje ir užsienyje, 

-  Bendrų projektų, skirtų kaimo plėtrai rengimas, 

- Keitimasis teorine, praktine ir organizacine patirtimi, 

- Bendradarbiavimas ieškant tarptautinių partnerių, 

- Gerosios patirties sklaida Utenos apskrities mastu leidžiamuose leidiniuose. 

 

 

2. Utenos regiono VVG teritorijos situacijos ir poreikių analizės aprašymas 

2.1. Utenos regiono VVG teritorijos vientisumo ekonomine, socialine ir fizine (geografine) 

prasme aprašymas 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupė atstovauja  Rytų  Aukštaitijai, kurios teritorija  

priklauso Utenos apskričiai ir Utenos rajono savivaldybei. Utenos rajono savivaldybės teritorija 

suskirstyta į   9 kaimo seniūnijas: Daugailių  seniūnija, Kuktiškių seniūnija, Leliūnų seniūnija, 

Saldutiškio seniūnija, Sudeikių seniūnija, Tauragnų seniūnija, Utenos seniūnija Užpalių seniūnija, 

Vyžuonų seniūnija. 

 

Pav .4. Utenos rajono seniūnijos  
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IŠSAMIAU APIE SENIŪNIJAS 

 

UTENOS RAJONO DAUGAILIŲ SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pav. 5. Daugailių seniūnijos teritorija 

Seniūnė Giedrė Eimutienė  

Teritorija: 13540 ha, iš jų 33% užima žemdirbystės plotai, 33% miškai, 19% vandenys, 15% 

miesteliai ir gyvenvietės. 

Gyventojai : 1577, iš jų  859 miestelyje ir gyvenvietėse, 45,53% kaimuose, 770 vyrų,  807  moterų,  

Seniūnijoje yra: 

Viena pašto įstaiga – Daugailių paštas,  

Penkios kaimo turizmo sodybos: ,,AlauA.Kubiliaus teigimu, dėl Vyriausybės vykdomos politikos 

tarptautinėse finansų rinkose didėja pasitikėjimas Lietuva, bankuose krinta palūkanos. Premjero 

vertinimu, pagal daugelį šių rodiklių mūsų šalis po truputį grįžtą į prieškrizinę situaciją. Tačiau jis 

pabrėžė, kad į buvusias aukštumas ekonomika sugrįš dar negreit. Esą atsižvelgiant į tai ir toliau 

reikia konsoliduoti biudžetą, mažinti skirtumą tarp išlaidų ir pajamų.  

 

Prislėgs valstybės skolos  

 

Didžiausios opozicinės jėgos - Socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius 

nusiteikęs ne taip optimistiškai. Jo nuomone, 2010-ieji bus stabilizavimosi metai. "Dramatizuoti 

nenorėčiau, nes neigiamos informacijos skleidimas nenuteikia visuomenės ieškoti racionalių 

sprendimų. Tačiau apie gerėjimą kalbėti dar negalėčiau, nes tam sąlygų nesudarys kai kurių kainų 

augimas. Žinoma, išimtys įmanomos, jei Vyriausybė Europos Sąjungos pinigus skirs ekonomikai 

skatinti ir darbo vietoms išsaugoti", - aiškino jis.  

 

Anot A.Butkevičiaus, kiti metai bus sudėtingi, nes komerciniai bankai daugiau nebežada skolinti 

mūsų krašto rinkai, taip pat augs valstybės skolos administravimo išlaidos, greičiausiai didės ir 

fiskalinis deficitas. "Reikia stengtis skolintis kuo mažesniais procentais. Jei skolinsimės su 7-8 proc. 

palūkanomis, po 10 metų turėsime sumokėti tiek, kiek esame pasiskolinę", - perspėjo 

A.Butkevičius.  

 

Didės nedarbas  
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Finansų analitikas Gitanas Nausėda įsitikinęs, kad vienas didžiausių mūsų krašto iššūkių kitąmet - 

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) uždarymas ir brangstant naftai didėsiančios įvairių energetinių 

išteklių sąnaudos. Tačiau ekspertas nemažai vilčių deda į eksporto atsigavimą. "Tai turėtų padėti 

mums lipti iš duobės. Žinoma, tai sunkus kelias, jo įtaka bendriesiems šalies rodikliams bus gana 

ribota. Mūsų rinka bus apsnūdusi, elektros kainos muš kiekvienam vartotojui per kišenę", - 

pažymėjo jis.  

 

G.Nausėda neprognozuoja didelio krašto ekonomikos "susitraukimo" 2010 metais. Tačiau jis 

neįžvelgia ir įspūdingo kilimo galimybių. "Veikiausiai matysime tam tikrą statistinę stabilizaciją. 

Tačiau to nepakaks nedarbo lygiui normalizuoti. Tyrimais nustatyta, kad tam reikėtų 4-5 proc. šalies 

ekonomikos augimo. Todėl ateinančiais metais, gal ir ne taip sparčiai kaip šiemet, bet nedarbas tik 

didės", - aiškino ekspertas.  

 

Laukia nemažai problemų  

 

Finansų analitikė Violeta Klyvienė taip pat sutinka, kad didžiausi krizės sunkumai liko praeityje. 

"Tačiau sakyti, kad problemų daugiau nebeturėsime, dar per anksti. Lietuvos padėtis yra kiek 

mažiau palanki nei Latvijos ar Estijos, nes metų pabaigoje bus uždaryta IAE. Patirsime energetinį 

šoką, pasireikšiantį didėsiančiomis kainomis", - aiškino ji.  

 

V.Klyvienės teigimu, pagrindinis mūsų ekonomikos atsigavimo variklis bus eksportas. Anot jos, 

didžiausios problemos bus susijusios su nesubalansuotu biudžetu, valstybės finansais ir didėjančia 

skola. "Anksčiau ar vėliau paskolas reikės grąžinti. Tai reiškia daugiau blogų naujienų namų ūkiams 

ir įmonėms. Valstybei gali tekti vėl didinti mokesčius ar mažinti išlaidas", - pažymėjo V.Klyvienė.  

 

Kilsime lėtai  

 

Laisvosios rinkos instituto ekspertas Giedrius Kadziauskas netrykšta A.Kubiliaus optimizmu. Anot 

jo, vertinant šiuos metus, ekonomikos smukimas buvo labai didelis. "Ženklų, kad poros mėnesių 

kilimą galėtumėme vertinti kaip kopimą iš duobės, nematome. Tam tikros rinkos, su kuriomis 

susijęs Lietuvos eksportas, atsigauna ir dėl to tam tikros mūsų gamybos šakos jaučiasi geriau. 

Tačiau ar mūsų įmonėms seksis taip pat gerai, kaip iki krizės, sunku pasakyti, nes konkurencija bus 

labai didelė", - teigė jis.  

 

G.Kadziausko nuomone, per šiuos metus Vyriausybė šį tą nuveikė, kad 2010-aisiais galėtumėme 

kiek lengviau atsikvėpti. Anot jo, Lietuva nebankrutavo ir kitais metais turėtų išvengti drastiško 

valstybės biudžeto mažinimo. "Tačiau tai, kad turime tiek daug skolintis ir net dešimtadalis kitų 

metų biudžeto bus skirta skoloms atiduoti bei administruoti - blogas ženklas. Tai reiškia, kad šiemet 

valstybei valdyti ir iš biudžeto finansuojamoms sritims išleidome per daug. Vadinasi, kiekvienam 

gyventojui tenkanti valstybės skola nuo metų pradžios padidėjo keturis kartus", - aiškino 

G.Kadziauskas.šynė“ Salų k., N. Malinausko Salų k., D. Petronienės Ruklių k., P. Ruzgaus Kubilių 

k., I.Vinickienės Garnių k. ; 

Viena mokykla – Daugailių pagrindinė mokykla,  

Viena kultūros įstaiga – Daugailių kultūros centras, 

Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, 

Dvi koplytėlės – Radeikių k. ir Juknėnų k.,  

Nečėnų sentikių  cerkvė (neveikianti), 

Du muziejai: Utenos  Kraštotyros muziejaus filialas - A. ir M. Miškinių literatūrinė ir etnografinė 

sodyba - Juknėnų k., Daugailių krašto muziejus - Daugailių pagr. m-kla, 

Trys A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos filialai: Daugailių mstl., Radeikių k., Juknėnų k.  
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Trys sveikatos priežiūros įstaigos:  Daugailių ambulatorija, Juknėnų medicinos punktas,            

Radeikių medicinos punktas. 

Lankytinos vietos: 

Daugailių piliakalnis - archeologinis paminklas, esantis 300 m. nuo plento Utena – Zarasai, 

datuojamas pirmuoju tūkstantmečiu.1990 m. liepos 15 d. ant piliakalnio pastatytas ornamentuotas 

medinis kryžius pirmajai Daugailių bažnyčiai atminti. 

Daugailių bažnyčia 

Kada Daugailiuose buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, tikslių duomenų nėra. Tačiau išlikusios 

senosios metrikų knygos liudija, kad jau XVII a. pabaigos čia buvusi filijinė bažnyčia. Dabartinę 

Šv. Antano Paduviečio bažnyčią 1883 m. pastatė kunigas Antanas Rumševičius. Nuo 1970 m. 

Daugailių parapijoje triūsia Garbės kanauninkas kun. Petras Baltuška, 2004 liepos 18 d. atšventęs 

kunigystės penkiasdešimtmetį . Kun. P. Baltuška rūpinasi ne tik dvasiniais parapijiečių reikalais, bet 

ir turi sukaupęs turtingą biblioteką. 2004 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 

kun. P. Baltuška apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžiumi. 

 

Paminklas "Dievui ir Tėvynei". Miestelio centre stovi 1938 m. pavasarininkų pastatytas 

paminklas "Dievui ir Tėvynei" skirtas 550 – osioms Lietuvos krikšto metinėms, Katalikiškosios 

jaunimo sąjungos "Pavasaris" 25 – erių metų sukakčiai, Lietuvos nepriklausomybės 20 – mečiui ir 

15 metų Daugailių pavasarininkų kuopos veiklai paminėti. 1938 m. rugsėjo 8 d. šį paminklą 

pašventino J.E. vyskupas M. Reinys 1940 m. liepos 6 – osios naktį nežinomi piktadariai skaudžiai 

išniekino Daugailiuose esantį paminklą. Jie sudaužė metalinę kančią, apdaužė kryžių ir beveik visus 

užrašus. Sovietmečiu paminklą norėta visiškai sunaikinti, tačiau nepajėgta. Prasidėjus Atgimimui, 

Daugailių parapijos klebonas kun. P. Baltuškos dėka paminklas buvo restauruotas, o 2002 m. prie jo 

pritvirtinta plokštė Daugailių krašto partizanams atminti. 2006 m. gegužės 30 d. Daugailiuose 

apsilankęs LR prezidentas Valdas Adamkus šalia paminklo pasodino raudonąjį klevą. 2007 m. 

kraštiečio verslininko Antano Vilūno dėka paminklas buvo atnaujintas.  

Mokyklos muziejus. Išsamesnių žinių apie Daugailius, jų praeitį ir žymiuosius krašto žmones Jūs 

galite rasti Daugailių pagrindinėje mokykloje esančiame Daugailių krašto muziejuje. Muziejus 

įkurtas 1988 m. gegužės 7 d. (vadovė R. Jurkevičienė). Atgimimo metais muziejaus ekspozicija 

buvo atnaujinta. 1993 m. liepos 11 d. mokyklos muziejų pašventino Panevėžio vyskupas J. Preikšas. 

Muziejuje  galima susipažinti su mokyklos ir miestelio istorija, senaisiais leidiniais, pinigais, 

įžymiaisiais Daugailių krašto žmonėmis. Mokyklos muziejus kasmet sulaukia svečių iš įvairiausių 

Lietuvos vietų. Muziejų ir apylinkes lanko moksleiviai, kariai, visuomeninės organizacijos, 

kraštiečiai, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje. Muziejaus svečių knygoje lankytojų įrašai rusų, 

anglų, kinų kalbomis.  

Žymių žmonių gimtosios vietos: 

Daugailai yra žymaus kraštiečio išeivijos veikėjo, muziejininko Broniaus Kviklio, visą savo 

gyvenimą paskyrusio lietuvybės išsaugojimui, tėviškė Poeto J. Šiožinio gimtinė, Antano ir 

Motiejaus Miškinių sodyba Juknėnų kaime 1976 m. Juknėnuose buvę Motiejaus mokiniai 

pastatė jo atminimui skirtą stogastulpį, o 1986 m. iškilo liaudies meistro S. Karanausko stogastulpis 

poetui Antanui Miškiniui.  

Arkivyskupo M. Reinio gimtinė Madagaskaro kaime 1990 m. M. Reinio tėviškėje, Madagaskaro 

vienkiemyje, prie keliuko į sodybą pastatytas medinis kryžius. Kryžiaus projekto autorė R. 

Lukošaitytė, meistras R. Žaliukas. 
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Istoriko Prano Čepėno gimtinė Valaikiuose. Velaikiuose tebestovi Čepėnų gimtoji sodyba. 

Rūpestingai prižiūrimas namas, puikus gamtovaizdis žavi kiekvieną atvykusį prisiliesti prie Čepėnų 

šeimos ištakų. 

Gydytojo, humanisto J. Šimkevičiaus kapas Taukeliuose. Šiuo metu Taukelių kapinaitėse 

gydytojo J. Šimkevičiaus amžinojo poilsio vietą ženklina liaudies meistro S. Karanausko ąžuolinis 

stogastulpis. 

 

Seniūnijoje veikiančios visuomeninės organizacijos: 

Daugailių mokyklos bičiulių draugija – pirmininkas A. Vilūnas, Daugailių sveikatingumo ir sporto 

rėmimo fondas – pirmininkas S.Dervinis, Daugailių bendruomenė – pirmininkė A. Grigaliūnienė  

svetainė – www.daugailiai.lt, Radeikių krašto bendrija – pirmininkas Z. Gasiulis, Juknėnų kaimo 

bendruomenė- pirmininkė Laima Isakienė 

 
Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją  įtraukti  vandentiekio 

rekonstrukcijos darbai Daugailiuose Ežero gatvėje, Radeikių gyvenvietės vandens 

nugeležinimo įrenginiai. 
  

UTENOS RAJONO LELIŪNŲ SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 6. Leliūnų seniūnijos teritorija 

Seniūnė Lina Petronienė 

Leliūnų seniūnija yra Utenos rajono vakarinėje dalyje. Ribojasi su Utenos miestu, Utenos, 

Kuktiškių ir Vyžuonų (Utenos r.) seniūnijomis, Molėtų ir Anykščių rajonais. 

Plotas: 16 244 ha. Iš jų: 2829 ha užima miškai, 346 ha - vandens telkiniai.  

Ežerai: Aknystėlis (29 ha), Anglinis (7 ha), Apšlavas (39 ha). Atabradinis (1 ha), Balinskių (Dilio), 

Ežeraitis (1 ha), Gilužis (8 ha), Ilgis (45,6 ha), Kermežys (16 ha), Kigelis (7), Kigys (9 ha), 

Kriogžlys (2 ha), Pagirinis (4 ha), Papiškiai (1 ha), Pavieškelis (1 ha), Talys (22 ha), Utenaitis (5 

ha), Versmynas (30 ha), Vidurinis (1 ha). Didžiausias ežeras - Vidinkstas (113 ha), jo ilgis - 2,4 km, 

didžiausias gylis - 5,9 m. 

Valstybiniai miškai: Ąžuolijos (308 ha ), Pakalnių (270 ha), Medinių (107 ha). 

Per seniūnijos teritoriją eina valstybiniai keliai: Zarasai-Kaunas ir Vilnius-Utena. Vietinės reikšmės 

kelių ilgis 237,8 km. 

http://www.daugailiai.lt/
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Gyventojai 

Seniūnijoje gyvena 2946 gyventojas (2002 m. sausio 1 d. duomenys). Iš jų:  

vyrų - 1392, 

moterų - 1554. 

Leliūnų miestelyje - 541, Antalgės kaime - 576, Pakalnių kaime - 381, Ažugirių kaime - 133, 

Jasonių kaime - 186, Narkūnų kaime - 121, Šilinės kaime - 86.  

Likusiuose 112 kaimų gyvena 922 žmonės. 29 kaimuose iš viso nelikę gyventojų. 

Žymios  vietos 

Piliakalniai: 

Antalgės, Aknystėlės, Narkūnų, Pakalnių, Sūngailiškio, Vitkūnų, Vosgėlių.  

Pilkapiai: 

Aknystėlės, Maželiškių, Padborkos. 

Kapinės: 

neveikiančios: Medinių, Mirkėnų, Stabulankių, Vaitkūnų, Antalgės, Ažugirių I, Ažugirių II, 

Vozgėlių, Velbiškių, Bulinskių, Budreikėlių, Bajoriškių, Narkūnų, Vieteikių, Liveikių, Jasonių, 

Avižienių, Viskėnų, Vieteikių (Ignapolio); 

veikiančios: Pakalnių ir Leliūnų.  

Senkapiai: 

Aknystėlės, Antalgės, Ažugirių, Maželiškių, Narkūnų, Vaitkūnų, Viskėnų.  

Architektūros paminklai: 

Avižienių dvaro tvartas, Leliūnų dvaro sodyba.  

Dailės ir kultūros paminklai: 

Pakalnių triaukštė koplytėlė su skulptūromis, Antalgės kryžius (1972m), Cyviškių kryžius, Leliūnų 

kapinėse Juodzevičių kapo antkapinis paminklas, Pakalnių kaimo kapinių Antano Deveikio 

stogastulpis, Jasonių k. Pr. Vilčinskio kapas (stogastulpis). 

Keramikos muziejus (Leliūnų mstl.) 

Gamtos paminklai ir draustiniai 

Vosgėlių akmuo (1968 m. paskelbtas geologiniu gamtos paminklu); 

Pakalnių ąžuolas (1997 m. paskelbtas saugomu objektu);  

Pakalnių geomorfologinis draustinis (plotas 420 ha);  

Ąžuolijos botaninis zoologinis draustinis (68,2 ha). 

 

Lankytinos vietos 

Važiuojant Pakalnių - Alantos vieškeliu, 3 km nuo Utenos dunkso greta vienas kito Narkūnų 

piliakalniai su aiškiai išlikusiais pylimais, aikštelėmis ir senovės gyvenvietės liekanomis. Šie 

piliakalniai siejami su kunigaikščio Utenio vardu, todėl vienas vadinamas "Utenio pilimi", o kitas 

"Utenio kapu". Legendomis apipintas ir papėdėje esąs slėnis, vadinamas "Laimės slėniu". Narkūnų 

piliakalnis tyrinėtas archeologų 1835 m. Pr. Vilčinskio, 1959 m. - Utenos kraštotyros muziejaus. 

1975-1978 m. čia rasta dviejų laikotarpių kultūriniai sluoksniai, metalo lydymo krosnelių liekanų, 

liejimo formų, keramikos dirbinių (I tūkstantmetis). Šiais metais ant piliakalnio vyko Valstybės 

dienos šventė. 

Pakalnių kaime (buvusioje dvaro vietoje) auga ąžuolas, kuris 1960 m. paskelbtas gamtos paminklu. 

Jo skersmuo - 1,8 m, aukštis - 17 m. Važiuojant keliu Pakalniai — Leliūnai, dešinėje kelio pusėje 

stūkso Pakalnių piliakalnis, nuo kurio atsiveria graži Pakalnių miestelio, Vidinksto ežero panorama. 
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Ant piliakalnio 1918 m. buvo pastatytas (nugriautas 1963 m., vėl atstatytas 1989 m. ir vėl nugriuvo 

1999 m.) 18 metrų medinis kryžius. Dabar jo vietoje atstatytas mažesnis kryžius (aut. P. Kaziūnas). 

Piliakalnio aikštelėje palaidoti keli žuvę partizanai. Piliakalnį tyrinėjo 1836 m. P. Vilčinskis, 1989 

m. - 1991 m. Lietuvos istorijos institutas. Rasta keramikos dirbinių, stulpavietės, įgilinto židinio 

dalis ir kt. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio - II tūkstantmečio pradžia. Radiniai saugomi 

Utenos kraštotyros muziejuje. 

Leliūnų miestelyje kviečiame aplankyti vienintelį keramikos muziejų Lietuvoje. Eksponatus surinko 

ir muziejų įkūrė tautodailininkas V. Valiušis. Muziejuje nuolat veikia tautodailininkų meno 

parodos. 

Tarp Ažugirių ir Antalgės kaimo, važiuojant į Uteną, kairėje kelio pusėje pamatysime rodyklę 

"Sūngailiškio piliakalnis", pavažiavus keliuku buvusioje dvarvietėje rasime gražiai įrengtą 

"Sūngailiškio" medžiotojų klubo narių poilsiavietę. 

Pravažiavus pro Antalgės kaimą ir pasukus į kairę, Dirvoniškio kaime yra viena iš gražiausių 

apskrities ir Lietuvos D. ir V. Neliupšių sodyba, kuri pasižymi introdukuota augalų gausa. Tai tarsi 

nedidelis botanikos sodas. 

Jasonių kaimo kapinaitėse pastatytas S. Karanausko stogastulpis Pr. Vilčinskui. 

Turizmas 

Poilsiautojus priima: 

Birutė Klimašauskienė -  Pakalnių k. (Vidinksto ežeras, gražios apylinkės). 

Alvydas Valiukas  - Mirkėnų k. (Prie Ilgio ežero). 

Alvydas Juciūnas - Padborkos k. (Apšlavo ežeras). 

 

Veikiančios bendruomenės 

Leliūnų seniūnijos bendruomenė 

Leliūnų seniūnijos bendruomenė savarankiška, ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, 

telkianti Leliūnų seniūnijoje gyvenančius ir iš šio krašto kilusius žmones. 

Bendruomenė bendradarbiauja su rajono savivaldos institucijomis, Lietuvos respublikos 

valstybinėmis įstaigomis, Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis ir kitomis organizacijomis ir 

pavieniais asmenimis. 

Leliūnų seniūnijos bendruomenės žmonės didžiuojasi savo gražia gamta, įžymiais žmonėmis, 

gyvenančiais Leliūnų seniūnijoje. Džiaugiasi kiekvienu geru darbu, nauja pažintimi. Nori bendrauti 

ir bendradarbiauti. 

Leliūnų seniūnijos bendruomenės pirmininkas Kęstutis Udras 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją  įtraukti Leliūnų seniūnijos 

Utenėlės gyvenvietės vandentiekio sutvarkymo darbai, bei sodininkų bendrijos vandentiekio 

sutvarkymo darbai. 
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UTENOS RAJONO SUDEIKIŲ SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 7. Sudeikių seniūnijos teritorija 

 

Seniūnas: Virgilijus Gaižauskas 

Seniūnijos plotas - 10820 ha.  

Seniūnijoje iš viso 59 kaimai ir viensėdžiai: Alaušai, Alinauka, Alkai, Armališkės, Avietynė, 

Baltakarčiai, Bandeliškis, Barbarauka, Bikuškis, Bikūnai, Bradesai, Cyžiškės, Garneliai, Girelė, 

Daugilis, Juozapava, Juliškis, Juškėnai, Juodiškis, Kamisarauka, Karveliškis, Kavoliškis, Kirkliai, 

Kruopiškis, Kuzmiškis, Liepkalnis (Ubagai), Lukniai, Musteikiai, Naujakiemis, Nemuniškis, 

Nolėnai,  Norvaišai, Novosiolkos, Pusbėdis, Padbuožė, Pauolis, Pilveliai, Petroniškis, Rudupys, 

Ramavydiškės, Ruzgiškės I, Ruzgiškės II, Saterečius, Samanė, Sidabrinė, Sirutėnai, Skrebulė, 

Sudeikiai (mstl.), Sungailiai, Sprakšiai, Stasiškės, Šaltupis, Šeimyniškiai (km.), Šeimyniškiai (vnk.), 

Toleikiai, Vaiskūnai, Viešeikiai, Verbūnai, Voverynė.  

Didžiausi: Sudeikių mstl. (2002 m. sausio 1 d. gyveno 474 gyventojai), Sirutėnų k. (2002 m. sausio 

1 d. gyveno 186 gyventojai). 

Tarp kalvų tyvuliuoja įvairaus dydžio ir formos ežerai ežerėliai - iš viso 22. 

Vienas iš didžiausių - Alaušas. Ežero dubenį juosia kalvotas - daubotas reljefas. Vietomis nežymius 

plotus užima smėlingos, žvyringos terasos. Ežeras pratakinis, į jį įteka nedideli Alksnos, Šiekštelės 

ir Giedrelio upeliai iš gretimų ežerėlių. Iš šiaurinio ežero galo išteka upelis Alauša - kairysis 

Šventosios intakas (8.8 km ilgio). Pakrantės sausos, upelių dalyse truputį užpelkėjusios. Ežeras 

ištysęs iš pietų į šiaurę. Ilgis - 5.9 km, didžiausias plotis - 2.7 km, vidutinis - 1.8 km, plotas - 

1071,8 ha, didžiausias gylis - 42 m, vidutinis - 12 m. Ežero baseino plotas 55 kv. km. Ežere yra 

dvi salos, kurių bendras plotas - 5.25 ha. Tai vienas iš nedaugelio Lietuvos ežerų, kur tebegyvena 

skaniausios žuvys - seliavos. Be jau minėto Alaušo ežero, yra dar ir mažesnių, ypač šiaurės vakarų 

ir šiaurės rytų kryptimi: Šiekštys, Alksnas, Bradasas, Lankos, Bradasėlis, Labinis ir kt. 

Gyventojai 

Seniūnijoje 2002 m. sausio 1 d.  gyveno 1449 žmonės.  

Per 10 metų (nuo 1993 iki 2002) gyventojų sumažėjo nuo 1584 iki 1449, tai yra - 135 žmonėmis. 

Pagal tautybę - 97 proc. gyventojų - lietuviai.  

Kitų tautybių: 21 rusas, 11 lenkų, 2 baltarusiai, 2 latviai, 1 vengras. 
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Lankytinos vietos: 

Architektūros paminklas. 

Ilgame, siaurame pusiasalyje, įsiterpusiame į Alaušo ežerą iš vakarų pusės, jau 17 a. švytėjo 

Bikuškio dvaro pastatai. Dabar jie restauruoti. Dvaro savininkai čia organizuoja menininkų 

simpoziumus, dailininkų ir skulptorių plenerus. 

Archeologijos paminklai: 

Armališkių piliakalnis, Bikūnų piliakalnis, Kirklių akmuo su iškalta pasaga, Nolėnų akmuo, 

vadinamas Laumių stalu, Skaistašilio pilkapiai I, vadinami Švedkapiais, Skaistašilio pilkapiai 

II,Nolėnų piliakalnis, Baltakarčių piliakalnis, Bikūnų piliakalnis ir senkapis, Alkų kaime - 

Alkakalnis, Daugilių gynybiniai įtvirtinimai, vadinami Pylimu, Kirklių senkapiai, Petroniškio 

senkapiai, Luknių senkapiai. 

Apie sunkius ir permainingus Sudeikių krašto laikus, apie žymius sudeikiečius, garsinusius 

ir garsinančius mūsų kraštą, pasakoja Sudeikių pagrindinėje mokykloje įrengti istorinis — 

etnografinis ir memorialinis žymių kraštiečių muziejai. 

Galima aplankyti 1920-1921 m. Sudeikiuose klebonavusio ir mirusio kunigo-poeto Juozo Šnapščio-

Margalio kapą Šv. Mergelės Marijos bažnyčios šventoriuje. 

Sirutėnų kaimo gyventojo skulptoriaus sodyboje įkurtas varpų muziejus. 

 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją įtraukti Sudeikių seniūnijos 

Sirutėnų gyvenvietės vandentiekio sutvarkymo darbai bei Sudeikių miestelio infrastruktūros 

sutvarkymas.  

 

UTENOS RAJONO KUKTIŠKIŲ SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 8. Kuktiškių seniūnijos teritorija 
 

Seniūnė Gražina Bivainienė. 

Seniūnijos adresas- Aukštaičių g.1, Kuktiškės, Utenos rajonas, LT-28347; telefonas- 8-389-33367; 

faksas- 8-389-33367; el. pašto adresas- kuktiskes@utena.sav.lt;  

Pagrindiniai faktai: 

Seniūnijos teritorija:-apie 6000 ha, (plotas netikslus, nes nėra tiksliai paskaičiuotas Tauragnų 

seniūnijai perduotas plotas), iš jų:53 %  užima žemdirbystės plotai, 22% miškai, 0,02 % vandenys, 

mailto:kuktiskes@utena.sav.lt
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0,01 %  miesteliai ir gyvenvietės,0,01  %  pramonės įmonės ir keliai, 24,96 % kitos paskirties 

plotai. 

Seniūnijos gyventojai: 929.žmonės , iš jų  56  % miesteliuose ir gyvenvietėse, 44 %  kaimuose, 432 

vyrai , 497moterys ,97   % lietuvių, 1 %   lenkų,  1  % rusų, - % baltarusių, 1 %  kitų tautybių 

gyventojų. 

 Seniūnijoje yra: 

Kuktiškių paštas; 

V. Leleivos kaimo turizmo sodyba; 

Kuktiškių pagrindinė mokykla ( joje yra ikimokyklinio ugdymo grupė); 

Kuktiškių kultūros centras; 

Kuktiškių  Šv. Jono krikštytojo bažnyčia; 

Utenos A. ir M Miškinių viešosios  bibliotekos Kuktiškių filialas; 

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos  Raudoniškio filialas; 

Kuktiškių medicinos punktas; 

Architektūros paminklai – Šv. Mykolo Arkangelo skulptūra, Obeliskas Vytautui Didžiajam;  

Istorijos  ir archeologijos paminklai- Gimžiškių piliakalnis; Asmalų kaimavietė ir senovės 

gyvenvietė; Kačiūnų piliakalnis ir senovės gyvenvietė; 

Archeologijos paminklai-Kuktiškių pilkapiai-0,7 ha;  Pavyžinčio pilkapiai- 1,1 ha.Seniūnijoje 

švenčiamos šventės: 

Tradicinė, tik Kuktiškių seniūnijai būdinga šventė: Šv. Jono atlaidai; 

Naujos, bet vietinių žmonių priimtos ir pamėgtos šventės: Kraštiečių šventė, Kaimo kapelų šventė, 

Vasaros palydų šventė. 

Seniūnijoje veikia- Kuktiškių seniūnijos bendruomenė 

Saugomos teritorijos 

Kuktiškių veikiančios kapinės, Buitūnų, Liepiniškių, Kačiūnų, Jauniškių, 

neveikiančios Ryliškių kapinės, Avižieniškio Žydų kapinės, Papirčių, Gimžiškių, Kuktiškių, 

Pavyžinčio pilkapiai, Asmalų senkapiai ir senovės gyvenvietė, Kačiūnų piliakalnis ir senovės 

gyvenvietė. 

Bažnyčia 

Švento Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia. 

Rašoma, kad pirmoji bažnyčia Kuktiškėse pastatyta 1604 m. Tikriausiai ji buvo medinė, tačiau  

buvo ne kartą perstatyta. 1644 m. čia stovėjo medinė bažnyčia, kurią 1689 m. pašventino Vilniaus 

vyskupas. Nuo 1991 m. Kuktiškių bažnyčios klebonas yra monsinjoras Juozas Čeberiokas prie 

Kuktiškių bažnyčios 1930 metais pastatytas Mykolo Arkangelo paminklas. Vėliau šis paminklas 

buvo nugriautas ir sunaikintas, o 1991 metais  atstatytas Kuktiškių apylinkės žmonių lėšomis. 

Lankytinos vietos 

Gyčio Petkevičiaus sodyba Buitūnų kaime. Sodyboje įvairius retus medžius, vaismedžius, krūmus 

sodino garsus agronomas Stanislovas Petkevičius (gimė 1908 m. - mirė 1989 m.). Sodyboje iškasti 

5 tvenkiniai, vienas - su sala viduryje. Surinkta daug akmenų, senovinių daiktų. Visi senoviniai 

daiktai laikomi  klėtyje. Sodyba gražiai tvarkoma. Gyventojų poilsiui įrengta poilsiavietė prie Gėlio 

ežero. Seniūnijoje yra upių, ežerų. UPĖS: Krašuona, Vyžinta. EŽERAI: Alksnas, Liminas, 

Vyžintas, Pelakys, Jauniškis, Kerėpla, Striupys, Vincelis, Bliūdelis, Zaltys, Nodežeris, Neveržėlis, 

Piliakalnis, Laukinis, Zimajys, Gėlys, Žvinglys, Gilužis. 
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Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją  įtraukti Kuktiškių seniūnijos 

Kuktiškių gyvenvietės vandentiekio sutvarkymo darbai. 

 

UTENOS RAJONO  SALDUTIŠKIO SENIŪNIJA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 9. Saldutiškio seniūnijos teritorija 

 

Seniūnas Bronius Šliogeris 

Seniūnijos teritorija: 11460ha, iš jų 44% užima žemdirbystės plotai, 39% miškai, 3,2% vandenys, 

2,5% miesteliai ir gyvenvietės, 5% pramonės įmonės ir keliai, 6,3% kitos paskirties plotai. 

Seniūnijos gyventojai: 1250 gyventojų, iš jų 36%,  miesteliuose ir gyvenvietėse,  64% kaimuose, 

571 vyras, 679 moterys, 98,7% lietuvių, 0,2% lenkų, 1% rusų, 0,1% kitų tautybių gyventojų. 

Seniūnijoje yra: 2 kaimo pašto įstaigos, 2 kaimo turizmo sodybos (Vilijos Čepulienės sodyba 

Pliauškečių kaime, Gražinos Krugiškienės sodyba Antakalnio kaime), 1 švietimo įstaiga 

(Saldutiškio pagrindinė mokykla) , 2 kultūros namai (Saldutiškio kultūros namai, Kirdeikių kultūros 

namai),  2 bažnyčios (Šv. Jono krikštytojo bažnyčia Kirdeikių kaime ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

bažnyčia Saldutiškyje), 2 muziejai (Kirdeikių krašto muziejus, Kirdeikių kaime ir Vilkų muziejus 

Indubakių kaime), 2 bibliotekos (Saldutiškio biblioteka ir Kirdeikių biblioteka), 2 sveikatos 

priežiūros įstaigos (Saldutiškio ambulatorija, Kirdeikių med. punktas). 

 

Seniūnijoje švenčiamos šventės: 

Tradicinės, tai  Šv. Jono atlaidai ir Joninių šventė Kirdeikių kaime, Saldutiškio seniūnijoje, Utenos 

rajone, Atsimainymo atlaidai ir Kraštiečių šventė Saldutiškio miestelyje, Utenos rajone, Šv. Antano 

atlaidai ir ansamblių šventė Saldutiškio miestelyje, derliaus šventė Kirdeikių kaime ir Saldutiškio 

miestelyje. 

Seniūnijoje veikia trys bendruomenės: „Saldutiškio krašto bendruomenė“ Saldutiškio miestelyje, 

Utenos rajone, vadovė Violeta Deveikienė. „Kirdeikių krašto bendruomenė“  Kirdeikių kaime, 

Utenos rajone vadovė Loreta Cigelskienė. VĮ „Ramūno ateljė“, Indubakių kaime, Saldutiškio 

seniūnijoje, Utenos rajone vadovas Ramūnas Abukevičius. 

Trumpas pasakojimas apie Dryžių piliakalnio atsiradimą. 

Jis pasakoja, kad labai seniai čia, šiame krašte, gyvenęs labai žiaurus ponas, kuris be saiko 

išnaudodavęs žmones. Kartą, kai baudžiauninkai anksti baigę darbą norėjo skirstytis, ponas juos 
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sulaikė ir, nežinodamas kokį darbą duoti, iš pykčio liepė kepurėmis supilti kalną. Baudžiauninkai 

ėmėsi darbo. Nešė  žemes iš įvairių vietų ir supylė didžiulį kalną. Ponas grūmojo žmonėms, kad ne 

tokį kalną supylė. Užėjo didelė audra, nulygino kalno viršūnę, o virsdamos žemės, kalne palaidojo 

ir patį poną. 

Lankytinos vietos 

Saldutiškio seniūniją iš vienos pusės apima Labanoro regioninis parkas, o iš kitos pusės - 

Aukštaitijos nacionalinis parkas. 

Poilsiavietės: 

 3 prie Aiseto ežero;1 prie Lamėsto ežero; 1 prie Ukojo ežero;1 prie Pakaso ežero; Gražinos 

Kriugiškienės kaimo turizmo sodyba Antakalnio kaime. 

Architektūros, archeologijos paminklai:  

 Stasiūnų etnografinis kaimas; Meilės alėja; Saldutiškio ambulatorija; Saldutiškio dvaro 

rūmai; Saldutiškio parkas; Indubakių akmenų draustinis; Dryžių piliakalnis; 

 11 neveikiančių kapinių; Saldutiškio kultūros namai (buvę šaulių namai); 

 paminklas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (l918m.) dešimtmečiui paminėti; Vajelių 

geologinis draustinis Indubakių dubenuotas akmuo; 

 kino režisieriaus P. Abukevičiaus sodyba su buvusiu vilkų rezervatu; 

 paminklas S. Gimžauskui, senas geležinkelio vandens bokštas; 

kunigo Breivos statyti Kirdeikių parapijos namai, kuriuose šiuo metu veikia Saldutiškio seniūnijos 

Kirdeikių kultūros namai. 2002 metais Kirdeikių kultūros namuose įrengtas Kirdeikių krašto 

muziejus. 

 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją  įtraukta Kirdeikių mokyklos-

darželio rekonstravimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. 

 

 

UTENOS RAJONO TAURAGNŲ SENIŪNIJA 

 

 

Pav. 10. Tauragnų seniūnijos teritorija 
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Seniūnas  Alvydas Danauskas 

 

Bendras seniūnijos plotas 21600 ha, iš jų 27 proc. užima žemdirbystės plotai, 50 proc. miškai, 8 

proc. vandenys ir 15 proc. kitos paskirties plotai. 

Seniūnijoje gyvena 1,6 tūkst. gyventojų, iš jų  - 54,5 proc. miestelyje ir gyvenvietėse, 45,5 proc. 

kaimuose ir viensėdžiuose. Iš viso 753 vyrai ir 859 moterys. Lietuviai sudaro 96,46 proc., lenkai – 

0,5 proc., rusai – 2,67 proc. ir kitų tautybių – 0,37 proc. 

Seniūnijoje yra dvi pašto įstaigos: viena Tauragnų miestelyje, (Valė Šuminienė) ir Sirvydžių kaime 

(Ona Vaičiūnienė). 

Yra penkios kaimo turizmo sodybos: Tauragnuose – Jono Maniušio ir Povilo Gimtučio, Inkartų 

kaime – Rasos Umarienės ir Jūratės Rakauskaitės, Rūgšteliškio kaime – Antano Lagunavičiaus. 

Tauragnų seniūnijoje yra viena mokykla – Tauragnų Eugenijos Šimkūnaitės pagrindinė mokykla 

(direktorė Eugenija Kamarauskienė) ir mokykloje esantis vaikų darželis. 

Tauragnuose yra kultūros centras (koordinatorė Jūratė Šinkūnienė, meno vadovė Ligita Balčiūnienė, 

režisierius Vygantas Varneckas). 

Seniūnijoje yra du muziejai: vienas mokykloje,  o  kitas kultūros centre (Veronika Gimbutienė). 

Taip pat yra trys bibliotekos: mokykloje (Laimutė Čepukienė), kultūros centre (Nijolė Šuminienė), 

Klykių kaime (Ona Šyvienė). 

Seniūnijoje yra dvi bažnyčios ir viena cerkvė. Tauragnų miestelyje - Šv. Jurgio bažnyčia, pastatyta 

1969 m. ir Daunorių švenčiausios Jėzaus Širdies bažnyčia, pastatyta 1934 m. Šeimaties kaime 

veikia stačiatikių cerkvė. 

Seniūnijoje yra ambulatorija (Arvydas Paleckis) ir Klykių medicinos punktas (Genovaitė Žičkienė). 

Miestelyje yra vaistinė (Jūratė Paleckienė). 

 

Lankytinos vietos:  

Tauragnų krašto muziejus,  Eugenijos Šimkūnaitės muziejus, Šuminų, Strazdų, Vaišnoriškės kaimų 

etnografinės sodybos, senove dvelkiančios Varniškių ir Šiaudiniškio kaimų sodybos, akmuo 

,,Mokas“, Taurapilio piliakalnis, Varniškių ąžuolas, Varniškių liepa, Tauragno ežeras – giliausias 

Lietuvoje (60,5 m), Piliakalnio ežeras – aukščiausias virš jūros lygio Lietuvoje (198,9 m), Papirčių 

piliakalnis – aukščiausias kalnas Utenos rajone (245,9 m). 

 

Pilkapiai: Tauragnų, Taurapilio, Antabaltės, Duobulės, Daunorių, Minčios, Šeimaties, Varniškių, 

Tautiškio, Stučių, Skroblaus.  

 

Piliakalniai: Antabaltės, Kalvių, Kamšos, Klykių, Papirčių, Rukšėnų, Sėlės, Šeimaties, Tauragnų, 

Taurapilio, Urviškių. 

Gamtos paveldo objektai: Šeimaties akmuo „Mokas”, Šeimaties akmuo „Mokiukas”, Žiezdrių 

akmuo su „Velnio pėda”, Stūglių akmuo, Šimkūnų akmuo su dubeniu, Žiezdrių kaimo Laumės 

akmuo, Šuminų pušis, Varniškių ąžuolas, Varniškių liepa, Varniškių šaltinis. 

 

Architektūra: Minčios vandens malūnas, Strazdų penkių sodybų kaimas, Šuminų septynių sodybų 

kaimas, Vaišnoriškių dviejų sodybų kaimas, Varniškių dviejų sodybų kaimas, Šiaudiniškio trijų 

sodybų kaimas, Tauragnų buvusio dvaro sodybos fragmentai, Šeimaties pradinė mokykla. 
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Dailė: Stogastulpis su Nukryžiuotojo skulptūra Pilkenių kaime, 1857 m. padirbtas Teofilio Tilvyčio 

senelio Justino Tilvyčio, antkapinis paminklas Tauragnų kapinėse, koplytstulpis su Jono Nepamuko 

skulptūra Sėlės kaime, Kaboriškių kryžius su arkangelo Šv. Mykolo, Šv. Marijos ir Šv. Dominyko 

skulptūromis, padirbtomis 1920 m. Adolfo Ivanausko. 

 

Seniūnijoje švenčiamos šventės: Tauragnų miestelyje – Šv. Petro ir Povilo atlaidai. Švenčiamos 

naujos, bet vietinių žmonių priimtos ir pamėgtos šventės – Joninės, miestelio šventė. 

 

Seniūnijoje veikia ne pelno siekiančios organizacijos: Tauragnų krašto bendruomenė (pirmininkė 

Danguolė Grabauskienė), Tauragnų konsultavimo-ugdymo centras (koordinatorė Aldona Kirkienė), 

mokykloje veikiantis ,,Žiniuonės“ klubas (Aldona Tartilienė), medžiotojų klubas ,,Tauragnai“ 

(Alvydas Danauskas). 

 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją  įtraukti Pilkenių kaimo 

vandentiekio renovacijos darbus  bei įrengti apžvalgos ratą ant  vaizdingo Papirčių 

piliakalnio. 

 

 

UTENOS RAJONO UTENOS SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 11. Utenos seniūnijos teritorija 

 

Seniūnas  Algirdas Žukas 

Seniūnijos teritorija: 14600 ha, iš jų 3410 ha miškai. 

Seniūnijos gyventojai: 2613 žmonių, iš jų 57,8 proc. miesteliuose ir gyvenvietėse, 42,2 proc. 

kaimuose, 1561 vyrų, 1052 moterų, 97,7 proc. lietuvių, 0,1 proc. lenkų, 0,9 proc. rusų,  0,04 proc. 

baltarusių, 1,2 proc. kitų  tautybių gyventojų.  

Seniūnijoje yra šios įstaigos: 

1. AB Lietuvos paštas Utenos filialas Vaikutėnų paštas; 

2. Vaikutėnų pagrindinė mokykla; 

3. Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos Biliakiemio skyrius; 
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4. Utenos pagrindinės mokyklos Pačkėnų skyrius. 

5. Utenos kultūros centro Pačkėnų kultūros centras; 

6. Utenos kultūros centro Biliakiemio kultūros centras; 

7. Utenos kultūros centro Vaikutėnų kultūros centras; 

8.A.ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Pačkėnų biblioteka; 

9. A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Biliakiemio biblioteka; 

10. A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Vaikutėnų biblioteka. 

11. V.Į Utenos VSPC  Biliakiemio medicinos  punktas; 

12. VĮ Utenos VSPC Vaikutėnų medicinos  punktas; 

13. VĮ  Utenos VSPC Pačkėnų medicinos punktas. 

Utenos seniūnijoje yra Biliakiemio Šv. Mergelės Marijos vardo bažnyčia  

Biliakiemis 

Šv. Mergelės Marijos parapijos bažnyčia 

Biliakiemis yra už 8 km nuo Utenos ir tiek pat nuo Tauragnų. 2000 m. pradžioje čia buvo 166 

gyventojų 1731 m. k. priklausė Kuktiškių dvarui. Tikintys važiuodavo melstis už 7 km. esančią 

Kuktiškių bažnyčią. 1937 m. Kurijos bažnytinių turtų valdymo taryba leido kaime statyti koplyčią. 

Statyba rūpinosi Utenos kun. Jonas Asminavičius. Statybos darbai prasidėjo 1937 m. gegužės mėn. 

1940 08 11 bažnyčia buvo pašventinta. Bažnyčios projekto autorius – Zarasų aps. inž. Pranas 

Indriūnas. Statė vietinis k. statybininkas Jonas Grinius su pagalbininkais. Lėšas skyrė Genė 

Trinkūnaitė, Kotryna Ramonaitė. Iš Juozapo Vilūno už 3 tūkst. Lt. nupirktas 6 ha žemės sklypas. 

Albertas Vilūnas paskyrė 1 ha, Jonas Žilėnas 1,5 ha žemės. Žemes pardavus gauta 600 Lt. 

Bažnyčios ir ūkinio pastato statybai išleista 12258 Lt. Bažnyčia medinė, su trimis navomis, dideliais 

langais, bokštas nesimetrinis. Bažnyčios dydžiai: plotas 25X10 m², aukštis iki lubų – 8 m., bokštas 

– 18 m. Sienos apkaltos lentomis, pripildytos spalių. Stogas dengtas cinkuota skarda. Čia kunigavo 

J. Asminavičius, Kriminskas, nuo 1964 – iki 1987 m. kunigas literatas, dailininkas Petras 

Markevičius. 1942 m. bažnyčią aplankė Panevėžio vysk. K. Paltarokas. Dabar administratorius 

Povilas Klezys. 

Spitrėnų Šv. Mergelės  Marijos, Taikos karalienės bažnyčia. Dabar administratorius Povilas 

Klezys. Bažnyčia priklauso Utenos dekanatui. 

Kaimo turizmo sodybos: 

Juozas Kačinskas, Droničėnų k., Utenos sen., Utenos r., 

Bronius Maniušis, Miškiniškio vnk., Utenos sen., Utenos r., 

Vidų sodyba, Katlėrių k., Utenos sen., Utenos r.,  

 

 Seniūnijoje veikiančios bendruomenės: 

1. Pačkėnų krašto bendruomenė įsikūrė 2003metų vasario 15 d. Bendruomenės pirmininkas buvo 

Dainius Simuntis, pavaduotoja Genė Adomėnienė. Nuo 2006 metų  bendruomenės pirmininkė Dana 

Žigienė. Adresas: Pačkėnų k., Utenos rajonas.  

2. Vaikutėnų  krašto bendruomenė įsikūrė 2003 metų balandžio 12 d. Bendruomenės pirmininkė 

Falmira Sinicienė. Adresas: Vaikutėnų k., Utenos rajonas.  

3. Utenos seniūnijos bendruomenė įsikūrė 2004 m. lapkričio 24 d. Bendruomenės pirmininkas 

Donatas Račinskas. Adresas: Biliakiemio k., Utenos rajonas.   

Tarybiniais metais Jotaučių dvaro rūmai buvo tarybinio ūkio raštinė, be to rūmuose buvo kultūros 

namai, parduotuvė ir gyveno kelios šeimos. Dabar Jotaučių dvaro didžioji dalis priklauso Utenos 
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rajono savivaldybei. Parduotuvės ir kultūros namų patalpos tuščios. Rūmuose gyvena trys šeimos. 

Dvi iš jų kaip savivaldybės būtų fondo bute, dar vienas butas tuščias, neremontuotas. Akmeniniai 

ūkiniai pastatai privatizuoti, bet nenaudojami. Aplink Uteną nėra gražių dvarų, kuriuose galime 

būtų įkurti kempingą, etnokultūros centrą. Jotaučių dvaras yra 5 km. nuo Utenos prie labai seno ir 

turistams labai įdomaus Sankt- Peterburgo –Varšuvos trakto. Iš dvaro vieškelis veda į Minčią, 

Aukštaitijos nacionalinį parką. Jotaučių dvaras su aplinkine teritorija galėtų tapti ne tik turistų 

lankoma vieta, bet ir mokymo baze. Rūmuose reikėtų įrengti etnokultūros centrą, buities muziejų, o 

ūkiniuose pastatuose Rytų Aukštaitijai būdingų žemės dirbimo inventoriaus, arklinio transporto 

priemonių, pakinktų muziejų. Antras aukštas ir visi šeši butai galėtų būti panaudoti kaip viešbučio 

kambariai, seminarų konferencijų mokymų dalyviams, parduotuvės patalpos buities muziejui, o 

dabartinė kultūros namų salė su repeticijų kambariais galėtų tapti mokymų, seminarų auditorija. Čia 

galėtų vykti žemės įvairūs mokymai. Apie rūmus reikėtų sutvarkyti išlikusi parką, išvalyti 

tvenkinius. Ūkiniai pastatai be muziejui skirtų patalpų tiktų turistų ar seminaro dalyvių saugiam 

transporto priemonių parkavimui. 

 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją įtraukti Utenos Biliakiemio 

kultūros centro renovacijos bei Jotaučių dvaro atnaujinimo darbus. 

 

UTENOS RAJONO UŽPALIŲ SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 12. Užpalių seniūnijos teritorija 

Seniūnas Vytautas Jurka 

Gyventojai 

Seniūnijoje yra 68 kaimai, kuriuose 2002 m. sausio 1 d.  gyveno 2476 žmonės. 

Užpalių miestelyje ir kaime gyveno 1026 gyventojai. 

Didesnės gyvenvietės: 

Kaniūkai - 221 gyventojas, Vilučiai - 194 gyventojai, Kaimynai - 128 gyventojai,  

Ilčiukai -112 gyventojų. 

Aukščiausia vieta: Trumpalių kalnas - 180 m virš jūros lygio. 

Žemiausia vieta: Šventosios vaga ties Vėželių kaimu - 80 m virš jūros lygio. 

Didžiausias ežeras: Paštys - 67 ha. 
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Didžiausia upė: Šventoji - 23 km seniūnijos teritorijoje. 

Miškų: 4248 ha - 24%. 

Naudmenų: 11310 ha - 65%. 

Vandenų: 211 ha - 1%. 

Gyvenviečių: 1600 ha - 9%. 

Kelių ilgis: 285 km, rajoninių - 54 km, vietinių - 231 km. 

 

Lankytinos vietos  

Piliakalniai 

Užpalius juosia gynybinių piliakalnių sistema. Įspūdingiausias Šeimyniškių piliakalnis, buvusi pilis 

X-XV a. Tai buvo vienas stipriausių įtvirtinimų. Kalavijuočiai nesugebėjo užimti pilies iki 1433 

metų, ji buvo paimta tik vidaus kovų metu. Senovės didybę primena Užpalių, Lygamiškio, 

Likančių, Žaibiškių piliakalniai. Archeologiniai paminklai - neįtvirtintos Kaniūkų ir Galinių 

gyvenvietės. Prie Lygamiškio (Genupio) piliakalnio prigludęs mitologinis akmuo „Laumės valtis“. 

Seniūnijoje yra 34 kapinės. Dauguma neveikiančios, bet Užpalių kapinėse 3 ha plote yra 

reikšmingų paminklų. Vienas iš tokių - stogastulpis 1863 metų sukilėliams ir jų vadui P. 

Červinskiui, pastatytas 1986m. (aut. Stasys. Karanauskas). Paminklas su Jono Nepomuko bareljefu 

(aut. Stasys. Karanauskas), paminklas lakūnui J. Namukui (1992), prie pat kapinių rymo iš 

monolitinio akmens paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę (1994 m.). Prie mokyklos pasitinka 

stogastulpis įžymiems užpalėnams. Meno paminklas yra saugomas ir Užpalių bažnyčioje - taurė iš 

XVII amžiaus. 

Architektūriniai paminklai 

Klebono Silvestro Grubinsko rūpesčiu Užpalių varpinė statyta 1847 metais. Buvo įkelti trys puikūs 

varpai. Didysis svėrė 317 kg, šerdis - 18,8 kg. Liejimo metai - 1893. Neilgai šaukė tikinčiuosius 

varpai, caro žandarai juos nukabino. Lietuvos nepriklausomybės metais skambėjo du varpai. 

Pokario metais jie tylėjo. Tik po Stalino mirties, 1953 metais, pakvietė tikinčiuosius Šv. Kalėdų 

šventei. 

Užpalių dvaro rūmų ansamblis (1802 m.) - architektūros paminklas, dabar mokyklos 

bendrabutis.   

Kiekvieną atvykėlį į Užpalius pasitinka miestelio aikštėje paminklas Šv. Florijonui, 

pastatytas 1930 m., pokariu nugriautas, atstatytas 1991 metais.  

Užpalių malūnas (1836 m.) ir užtvanka. Dabar užtvanka remontuojama, planuojama įrengti 

elektros jėgainę. Neaišku, kada atgis malūnas. Architektūros paminklas ir Z. Vaškelienės namas 

Bajorų kaime iš XIX amžiaus.   

Šalimais į dangų du bokštus kelia Užpalių bažnyčia, statyta 1894 m. Šventoriuje yra akmens 

skulptūrų. Viduryje nedidukas varpo formos paminklas primena, kad Užpaliai jau nuo 1233 metų 

skaičiuoja savo amžių, kad 1792 metais tapo laisvu miestu su savo herbu, sustingusiu akmenyje, ir 

kad jau įžengė į trečią tūkstantmetį. 

Užpaliai išsidėstę abiejose Šventosios pusėse. Todėl tiltas būtinas. Pasakojama, kad 

senais laikais tiltas buvo ne dabartinėje vietoje, bet apie 500 metrų į pietus iš ąžuolo rąstų, kurių 

liekanos aptinkamos ir dabar. Vėliau statytą, taip pat medinį tiltą sudegino Pirmojo pasaulinio karo 

metu traukdamiesi rusai. 1930 metais per vasarą pastatytas dabartinis tiltas. Per karą, užpaliečių 

pasakojimu, jį bandė subombarduoti traukdamiesi tiek rusai, tiek vokiečiai, bet, laimei, nė viena 
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bomba nepataikė. Griovė namus, išrausė duobes, o tiltas išliko. Nors ir siauras prasilenkti 

mašinoms, senelis tiltas sąžiningai jau aštuntą dešimtmetį jungia krantus, jungia žmones. 

 

Ypač įdomus ir retas reiškinys -  Šeimyniškių žvyrduobės atodanga su konglomerato 

luitais. Tai nuostabios, gamtos sukurtos, žvyro ir molio lydinio skulptūros. Ši vieta paskelbta 

gamtos paminklu. Seniūnijos teritorijoje yra ir Vaiskūnų geomorfologinis draustinis, kuriame 

saugomas unikalus kalvotas reljefas. 

Užpalių apylinkių ežerai: Didžiausi ežerai - Paštys, Mominys, Pilašius, kiek mažesni 

- Kunigiškių, Čiaunas, Dumblys, Ilgys, Žvirgždas, Žvirgždelis. 

 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją įtraukti Užpalių Kaimynų 

kaimo vandentiekio renovacijos darbus bei naujų informacinių leidinių apie Užpalius leidybą.  

 

 

UTENOS RAJONO VYŽUONŲ SENIŪNIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 13. Vyžuonų seniūnijos teritorija 

 

Seniūnas Audrius Remeikis 

Gyventojai 

Seniūnijoje gyvena 2229 žmonės.  

Gyventojų pasiskirstymas: 

Pagal lytį: moterų - 1162, vyrų - 1067. 

Pagal amžių: iki 16 m. - 331, darbingo amžiaus - 936, pensinio amžiaus - 962. 

Pagal tautybę: lietuviai - 2147, lenkai - 30, rusai - 31, kitų tautybių - 21. 

Vyžuonų seniūnija nuo Utenos nutolusi 12 km į šiaurės vakarus. Seniūnijos centras -Vyžuonų 

miestelis. Jame gyvena apie 650 gyventojų. Miestelyje yra bažnyčia, seniūnija, paštas, kultūros 

namai, mokykla, vaikų darželis, bendrosios praktikos gydytojos kabinetas, 5 parduotuvės, pieno 

supirkimo punktai, girininkija, žemės ūkio bendrovė "Demetra", žemės ūkio kooperatyvas 

"Jodasta", veterinarijos paslaugų įmonė. Seniūnijos teritorijoje veikia apie 13 įmonių, yra vaikų 

globos namai, reabilitacijos centras, Utenos pensionatas, kurie įsikūrę Atkočiškės kaime. 

Seniūnijos teritorijoje yra 32 kaimai. 



41 

 

Didesni kaimai: 

Šiaudinių, turintis 316 gyventojų,  

Grybelių - 166,  

Vyžuonėlių - 122,  

Vyžuonų vienkiemyje - 91. 

 Seniūnijoje yra :  

1 paštas – Šilo-4, Vyžuonos; 1 motelis Kauliniškio  km.; 1  nakvynės namai Kauliniškio km.;  1 

pagrindinė mokykla, ikimokyklinė grupė, Šilo-6, Vyžuonos; Vyžuonų kultūros centras, Šilo-4, 

Vyžuonos; Romos Katalikų Švento Jurgio bažnyčia, Br.Radzevičiaus – 23, Vyžuonos; sentikių 

cerkvė Stalnioniškio km.; 1 muziejus, Vyžuonų pagrindinė mokykla, Šilo-4, Vyžuonos; 

A.Indrašiaus sodyba- muziejus, Dariaus ir Girėno – 65; 2 bibliotekos,- Šilo -4, Vyžuonos ir 

Šiaudinių km.; Vyžuonų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Šilo-4, Vyžuonos; 2 

architektūros paminklai: Švento Jurgio bažnyčia ir Vyžuonų kapinių vartai; 5- archeologinis 

objektas,- senoji Galelių gyvenvietė, Galelių (Mieileikių) senkapis, Vyžuonų pilkapis, Sparakšių 

pilkapis, Šiaudinių piliakalnis; Vyžuonų ozas; 2 dvarvietės,- Vyžuonėlių ir Vyžuonų dvaras Plaušų 

km.; 1, 2 veikiančios (Vyžuonų katalikų ir Stalnioniškio sentikių) 10 neveikiančios kapinės 

(Grybelių, Antakalnių, Biliūnų, Kaliekių, Šiaudinių, Pašilių, Dusynių, Sprakšių, Srarkų, Vyžuonų 

Žydų). 

Ežerai ir upės:  

Dusyno ežeras, Girbio ežeras, Lydekio ežeras, Balčio ežeras, Starkų ežeras. Prateka Vyžuonos ir 

Šventoji upės.  

Didesni miškai: 

Vyžuonų šilas, Skaistašilis, Margavonės miškas. 

Lankytinos vietos 

Kartuvių kalnas, čia stovi paminklas Vytautui Didžiajam,Vyžuonėlių parkas, Rašytojų kalnelis, 

Vyžuonų kapinės. Čia palaidoti Bronius Radzevičius ir Antanas Masionis, A.Indrašiaus sodyba 

Vyžuonų miestelyje, Vyžuonų šilo botaninis draustinis, Vyžuonų ozas, Šiaudinių piliakalnis, 

Vyžuonų parkas, Dubenuotas akmuo 

Architektūros paminklai 

Vyžuonų Šv. Jurgio bažnyčia, kapinių vartai, paminklas Vytautui Didžiajam, paminklas A. Šapokai, 

Grybeliuose, Sentikių cerkvė, poilsiavietė prie Balčio ežero  

Seniūnijoje veikiančios bendruomenės: 

Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“, vadovė Elena Straižienė,  

Sprakšių kaimo bendruomenė, vadovė Laimutė Zaborskienė, 

Vyžuonėlių kaimo bendruomenė, vadovė Biruta Stankelienė 

Į 2007-2013 metų finansavimo programą ir rengiamą strategiją  įtraukti Vyžuonų  seniūnijos 

Vyžuonų gyvenvietės centro vandentiekio ir Šiaudinių kaimo vandentiekio sutvarkymas bei 

Kaliekių gyvenvietės vandentiekio įrengimo darbai. 
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Utenos rajono gamtiniai ištekliai, jų vertinimas 

 

Utenos rajono savivaldybės teritorija išsidėsčiusi Aukštaičių aukštumos šiaurės vakarinėje 

dalyje. Tai aukštumų ir kalnelių bei tankių miškų ir vaizdingų ežerų kraštas. Pietrytinė Utenos 

rajono dalis su gražiausiais pušynais, ežerais ir upeliukais patenka į Aukštaitijos nacionalinį parką.  

Svarbūs draustiniai yra Stabulankių ir Vajelių geologiniai, Pakalnių ir Vaiskūnų 

geomorfologiniai, Žiezdrių kraštovaizdžio, Balčių telmologinis. 

 Aukščiausia vieta – Piliakalnio kalnas (246 m). Upių nedaug (teka Šventoji ir jos intakas 

Vyžuona, Buka, Pliaušė ).  

Ežerų yra net 186. Lyg plati upė giliai tarp slėnių įsigraužęs Tauragnas, giliausias (60,5 m) 

ir aukščiausias virš jūros lygio (165 m) iškilęs Lietuvos ežeras. Čia ir Alaušas, garsėjantis vandens 

skaidrumu ir ilgais atabradais. Čia tarp pušynų pasiklydęs, net 16 km ištysęs Aisetas ir daugybė kitų 

ežerų ir ežerėlių.  

Auga Minčios, Vyžuonų, Dvarašilio, Varniškių, Daunorų, Užupio ir kiti miškai 

(daugiausia pušynai), į pietus nuo Kuktiškių ir Saldutiškio prasideda Labanoro giria.  

Žemės ūkio naudmenos užima 50,7 % savivaldybės teritorijos, miškai – 31,9 %, keliai – 

2,1 %, užstatyta teritorija – 2,8 %, vandenys – 4,9 %, kita žemė – 7,7 %. 

Daug piliakalnių (Narkūnų, Užpalių, Kalvių, Andreikėnų ir kt.), dvarų sodybų (Užpalių, 

Bikuškio, Avižienių) ir parkų. Lankytojus traukia Strazdų, Šuminų, Vaišnoriškių, Varniškių  

etnografiniai kaimai. Architektūriniu požiūriu įdomios Užpalių Šv. Trejybės, Vyžuonų Šv. Jurgio ir 

kitos bažnyčios. Verta pamatyti buvusią arklių pašto stotį. 

Rajone yra vienas miestas – Utena, ir 8 miesteliai – Daugailiai, Kuktiškės, Leliūnai, 

Saldutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Užpaliai ir Vyžuonos. 

Tik šeštame šio amžiaus dešimtmetyje pradėta suvokti, kad visuomenės dalyvavimas yra 

būtinas, siekiant realių permainų aplinkosaugos, socialinėje, ekonomikos ir kt. srityse. 

Tai reiškia, jog piliečių įtaka valdžiai neturi apsiriboti vien balsavimu rinkimuose- žmonės 

turi burtis į visuomenines organizacijas ir dalyvauti sprendimų priėmimo procese. 

Aplinkosauga yra ypatinga pilietinės veiklos sritis, kai visuomenė privalo oponuoti ne tik 

valdžiai, bet ir pati sau, kadangi kiekvienas žmogus yra gamtinių išteklių vartotojas, o vartojimas 

yra pagrindinė ekologinės krizės priežastis. 

Kraštas, kur veikia Utenos regiono  vietos veiklos grupė yra vienas ežeringiausių  

Lietuvoje. Todėl šias vietas gausiai lanko tiek Lietuvos, tiek užsienio poilsiautojai bei turistai. 

Krašte šiuo metu pramonė vystosi lėtai, tačiau Utenos mieste pramonės vystymosi tempai 

didėja. Anksčiau buvo intensyvesnė žemės ūkio veikla, kuri, esant didesnėms sąnaudoms nei 

pajamoms, pastaraisiais metais mažėja, lieka tik asmeniniai ūkiai. Šis neišvengiamas  procesas 

atnešė ir naujų aplinkosauginių problemų – žemės ūkio įmonių statinių liekanos, pamatai darko 

kraštovaizdį, daro jį nepatraukliu.  

Utenos regiono vietos veiklos grupė dirba teritorijoje, kuri apima dalį etnografinio Rytų 

Aukštaitijos regiono. Jis yra labai reikšmingas  ir gausiausiai  lankomas Lietuvos turistinis regionas, 

pasižymintis vaizdingais kraštovaizdžiais, kultūros ir istorijos paminklų gausa ir patogia turizmui 

geografine padėtimi (ribojamės su Zarasų, Ignalinos, Švenčionių, Molėtų, Anykščių, Rokiškio 

rajonais, šalia Vilnius).  
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Vienas svarbiausių turistų traukos centrų – Aukštaitijos nacionalinis parkas, įkurtas 

1974m. Čia savita gamta: retos faunos ir floros rūšys. Ežeruose gausu žuvų, miškuose – grybų, 

uogų ir žvėrių, todėl į šį regioną plūsta ne tik pasyvūs poilsiautojai, bet ir žūklės mėgėjai, uogautojai 

bei grybautojai.  

 Mūsų krašto ežeruose prasideda daug vandens trasų, gausu poilsio namų, priklausančių 

įvairioms įstaigoms, organizacijoms, privatiems asmenims. Prie pat Utenos, ant Klovinių užtvankos 

kranto, galima išvysti unikalų Vestuvių kalną, kurį puošia liaudies meistrų sukurtos medinės 

skulptūros, vaizduojančios vestuvių apeigas ir jų dalyvius.  

 Vietos gyventojai pasiruošę priimti kaimo turizmo mėgėjus.  

 Turtinga Utenos rajono biologinė įvairovė yra labai svarbi ekologiniam ES tinklui 

“Natura 2000”. Kai kurios čia aptinkamos  gyvūnų ir augalų rūšys , Vakarų Europos šalyse yra visai 

išnykusios arba labai retos.  

Teritorijoje, kurioje veikia Utenos regiono vietos veiklos grupė  galima būtų išvardinti visą 

eilę kultūros vertybių, paveldo objektų, kaip antai: Golūbiškio, Utenio, Taurapilio ir Ginučių 

piliakalniai ir kiti archeologiniai, architektūriniai ir istoriniai paminklai. 

Geografinis vientisumas sąlygoja šios teritorijos kultūrinius, socialinius bei ekonominius 

panašumus. Čia graži gamta, bet nelabai derlingos žemės. URVVG akcentuoja bei skatina mūsų 

regiono ekologinio ir kultūrinio turizmo plėtrą bei ūkio veiklos įvairinimą, alternatyvų tradiciniam, 

nuostolingam ūkininkavimui (žemdirbystė, pienininkystė ir kt.). Taigi, šis faktorius aiškiai kreipia 

URVVG link ekologinio ir kultūrinio turizmo infrastruktūros plėtros, naujų verslų kaime skatinimo 

[alternatyvių įprastinei žemdirbystei bei pienininkystei].  

Įgyvendinant Utenos rajono strategiją, daugeliu aspektų (geografiniu ir ekologiniu, 

turistiniu ir ekonominiu, ūkiniu ir infrastruktūriniu, istoriniu ir archeologiniu, kultūriniu ir dialekto 

požiūriais) derėtų išsaugoti ir puoselėti vientisą Šventosios ir Žeimenos upių baseino teritoriją, jos 

gamtinę vienovę ir kultūrinį identitetą. Utenos rajono pietrytinį kampą kerta dviejų didelių upynų – 

Šventosios ir Žeimenos takoskyra. Ji vingiuoja apytiksliai iš pietvakarių į šiaurės rytus per 

Kuktiškes, Raudoniškį, Ryliškius, Klykius, Sirvydžius ir Antilgę. Šventoji ir jos intakai drenuoja 

apie tris ketvirtadalius Utenos rajono ploto, o likusi teritorija maitina Žeimenos upyno aukštupius. 

Vidutinis upių tinklo tankis yra apie 0,8 km/km², t.y. į vieną juostą surištų upių ir upelių bendras 

ilgis siektų 1000 km. Per metus upeliais nuteka vidutiniškai 0,3 km³ vandens – šitiek jo “pagamina” 

Utenos rajono žemė. Dar kita tiek vandens į šiaurinį rajono pakraštį atplukdo Šventoji iš svetur – 

Zarasų ir Rokiškio rajonų. 

 

Kulinarinis paveldas 

 

Jeigu Jums įdomu, ką valgo vietiniai gyventojai ? Pasidairykite kulinarinio paveldo ženklo 

ir jis parodys Jums vieteles -  parduotuves, kavines, restoranus,  maisto gamintojus ir perdirbėjus,- 

kur rasite ką nors pagaminto pagal mamų ir močiučių receptus iš Utenos regione išaugintų žaliavų. 

Europos kulinarinio paveldo tinklas ir buvo sukurtas tam, kad turistai be vargo galėtų 

paragauti  regioninių  patiekalų visoje Europoje. Kulinarinio paveldo koncepcija sukurta 1995 m. 

Pietryčių Skonėje, Švedijoje, ir Bornholmo saloje, Danijoje. Idėja buvo tokia patraukli, kad 1998 m. 
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susikūrė Europos regionų kulinarinio paveldo tinklas. Dabar tinklo veikloje dalyvauja jau daugiau 

kaip 20 regionų. 

 Aukštaitijos regionas į tinklo veiklą įsijungė 2001 metais. Tada buvo 13, o  dabar jau 

dalyvauja virš 26 narių. Tai  maisto perdirbimo įmonės ir kavinės, alaus ir vyno gamintojai, kaimo 

turizmo sodybos. Aukštaitijos teritorijoje, kur veikia Utenos regiono vietos veiklos grupė yra 4 

tokie objektai:  

Kaimo turizmo sodyba “Alaušynė” 

Kavinė-  baras “Abu” 

UAB “Utenos mėsa” 

"Šiaudinių mėsinė"  

Utenos rajono kulinarinio paveldo tinklo narių adresus rasite tinklalapyje www.culinary-

heritage.com 

 

Nuo senų senovės sakoma: kaip valgo, taip ir dirba 

 

Lietuviai visuomet mėgo skanų ir sotų maistą. Nuo senų senovės sakoma: kaip valgo, taip 

ir dirba. Aukštaitijos virtuvė garsi savo paprastumu. Patiekalui skonį suteikia pats produktas, kai 

kada pagardinamas įvairiais uždarais. 

Ruginė duona – vienas iš seniausių ir pagrindinių maisto produktų Aukštaitijoje, valgomas 

kasdien pusryčiams, pietums ir vakarienei. Yra dvi tradicinės duonos rūšys – paprasta rauginta ir 

plikyta. Rauginta duona kepama nuo seniausių laikų, o plikyta duona kepama tik nuo 20 a. pradžios. 

Bulvės laikomos antrąja duona ir valgomos ištisus metus. Populiariausi bulvių patiekalai 

yra cepelinai, vėdarai, bulviniai blynai. Pieno produktai buvo populiarūs nuo senovės. Labiausiai 

paplitęs yra lietuviškas baltas sūris, šviežias ar džiovintas, rūgštus, saldus ar paskanintas kmynais. 

Labiausiai vartojama mėsa visada buvo kiauliena – šviežia, sūdyta ar rūkyta. Ypač  

mėgstamos įvairiausios rūkytos dešros. Populiari ir aviena, jautiena, veršiena, elniena, 

briediena, šerniena, kiškiena ir paukštiena. Seniausi tradiciniai gėrimai yra midus (gaminamas 

naudojant natūralų medų), gira ir alus. Mėgstamas ir obuolių bei uogų vynas. Aukštaitija garsi 

įvairiais blynais. 

Utenos rajono gamtos,  kultūros bei kulinarinio  paveldo objektų svarba vietos 

gyventojams 

 

1. Rekreacijos ir kulinarinio paveldo plėtojimas sudaro sąlygas Utenos regiono svečiams iš 

Lietuvos ir užsienio susipažinti su gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Rekreacija, 

kaip ūkio šaka, suteikia vietiniams kaimo gyventojams galimybę gauti papildomų 

pajamų. 

2. Kasmet didėjantis turistų skaičius skatina rekreacinių išteklių  intensyvesnį naudojimą, 

organizuoja ir skatina pažintinę rekreaciją. Kuriasi naujos kaimo turizmo sodybos, 

plėtojami tradiciniai amatai. 

3. Saugant gamtinį kraštovaizdį,  kuriasi rekreacinė infrastruktūra numatytose ir 

suplanuotose urbanizuoti didelėse teritorijose. Vietiniai gyventojai gali pasirinkti kokios 

http://www.culinary-heritage.com/
http://www.culinary-heritage.com/
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turizmo rūšies atstovams teikti paslaugas: auto turistams, dviratininkams ar pėstiesiems. 

Be to gali pasirinkti kokią produkciją galėtų teikti kulinarinio paveldo objektams. 

4.  Atsiranda galimybė puoselėti etnokultūrą, tradicinę kaimo gyvenseną, skatinti rekreacinį 

verslą, patalpų nuomą.  

5. Atsiranda ir stiprėja poreikis bendradarbiauti atskiriems kaimo plėtros subjektams. 

 

 

2.2. Utenos regiono VVG teritorijos socialines ir ekonomines situacijos analizė (VVG 

teritorijos ekonominių, socialinių, aplinkos, kultūrinių ir fizinių (geografinių) požymių 

aprašymas) 

 

Utena – viena seniausių Lietuvos vietovių. Šiuo metu tai apskrities centras, kuriame 

gyvena 33890 gyventojų. Utenos atsiradimas siejamas su Narkūnų piliakalniais, Karaliaus 

Mindaugo laiške Kryžiuočių ordinui paminėtais 1261 metais. Legendos byloja, jog čia kunigaikštis 

Utenis pastatė medinę pilį, todėl gyventojai jo vardu pavadino ne tik miestą, bet ir aikštę, stadioną, 

laikraštį, futbolo komandą. Šiandien Utena tituluojama Rytų Aukštaitijos sostine, turinčia aukso 

spalva spindintį herbą-pasagą-laimės simbolį. Šalyje ir už jos ribų Uteną garsina graži gamta, geros 

sąlygos turizmui vystyti, turtingas kultūrinis paveldas, senos liaudies menų ir amatų tradicijos, AB 

“Utenos trikotažas”, AB “Utenos alus” ir kitų įmonių produkcija. Utena susigiminiavusi su Preili 

(Latvija), Chelm (Lenkija), Trebon (Čekija), Litkoping (Švedija) ir Pontinia (Italija) miestais bei 

dalyvauja Euroregiono “Ežerų kraštas”, apimančio Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos pasienio 

rajonus, veikloje. 

Utenos krašto geologinė ir geomorfologinė sandara ilgą laiką buvo silpniausiai pažinta 

Lietuvoje. Šiaurės rytų Lietuvoje mažai buvo pragręžta gilesnių gręžinių. Vidutinio mastelio 

(1:200.000) geologinė nuotrauka atlikta vėliausia. Utenos rajono geologinės sandaros pažinimui 

labai daug davė stambaus mastelio (1:50.000) grupinė geologinė nuotrauka atlikta prieš 15 metų. 

Buvo įvertintos Utenos apylinkių geologinės ir geomorfologinės sąlygos, išryškinti statybinių 

medžiagų (smėlio ir žvyro) perspektyvūs plotai ir požemio vandens horizontai. Turint patikimą 

faktinę geologinę medžiagą, įmanomos tikslesnės geologinės ekspertizės. Jos reikalingos 

naudingųjų iškasenų paieškoms ir žvalgybai, požemio vandens racionaliam eksploatavimui ir 

patikimai apsaugai, gamtosaugai ir kraštotvarkai, planavimui ir projektavimui. 

Ežerai 

Visų Utenos rajono ežerų su ežerais, esančiais rajonų sandūroje, plotas yra apie 46 km². 

Ištekliai labai koncentruoti, nes, pavyzdžiui, tik Alaušo daliai tenka 23% visų ežerų ploto, o šešių 

ežerų, didesnių kaip 100 ha (Aiseto, Alaušo, Indrajų, Tauragno, Uteno ir Vidinksto) daliai – net 

58% visų ežerų ploto. Vieno ha arba didesnių ežerų yra net apie 145, o didesnių kaip 10 ha – 62.  

Visų ežerų kranto linijos ilgis yra apie 340 km, o jų duburiuose sukauptas vandens tūris siekia 

beveik 0,4 km
3
. Tiesa, šie ir anksčiau minėtieji statistiniai rodikliai yra šiek tiek padidinti, nes 23 

ežerai, telkšantys administracinių rajonų sandūroje, buvo priskirti tik Utenos rajonui. 

 

 



46 

 

Miškai 

Senovėje Utenos apylinkėse augo dideli miškai, per kuriuos nebuvo kelių, o su kitomis 

vietomis buvo susisiekiama upėmis. Tačiau nuo seno vyko lauko (grūdo) ir miško kova. Miškai 

deginti ir ruošti lydymai. Saldutiškio girininkijoje yra Lydymo miškas. Vėliau miškai kirsti, 

kuriantis kaimams, dvarams, miesteliams. Miškai niokoti per karus, suirutes. Kito ir rajono 

miškingumas. 1998 01 01 buvo 29,3%. Miškų plotas – 36 tūkst. ha Valstybinių miškų buvo 4,5, 

privačių – 8,2 ir 23,3 tūkst. ha privatizuotinų miškų. Utenos urėdijoje (Utenos  rajone) auga 20,3 

tūkst. ha pušynų, 9,4 tūkst. ha eglynų, 12,5 tūkst. ha beržynų. 2,5 tūkst. ha juodalksnynų, 1,8 tūkst. 

ha drebulynų, 11,6 tūkst. ha baltalksnynų – iš viso 60,5 tūkst. ha medynų. Pagal 1985 m. atliktos 

miškotvarkos apskaitą, 67,1 tūkst. ha miško plote buvo 10, 52 mln. m³ medienos. Po žievėgraužio 

tipografo pakenkimų iškirtus pažeistus eglynus, privatininkams parduodant medieną, šis kiekis 

sumažėjo. Tačiau miškai augina ne tik medieną. Jų pavadinimai pasakoja apie čia augančius 

medžius. Ąžuolijos, Ąžuolyno miškai yra Utenos girininkijoje. Bandeliškių miškas mena čia buvus 

būdas – XIV–XVIII a. miško verslo įmones, kuriose ruoštas terpentinas, ąžuoliniai tošiai, degutas, 

derva, pelenai, potašas. Liepyno, Eglyno, Pušynėlių, Skaistašilių, Šilelių, Šilinės miškai nurodo čia 

augančių medžių rūšis, Sėlės miškas – iki XIII a. čia gyvenusius sėlius, Gyvatyno miškas Radeikių 

girininkijoje – čia šliaužiojančias gyvates, Varniškių – varnų gausumą, Kregždynas – urvines 

kregždes, Degulių – išdegusį mišką. Nykstant kaimams ir viensėdžiams, miškai išsaugojo jų 

pavadinimus. Miškai vilioja ne tik grybų, uogų derliais, bet tinka žmonių poilsiui, ypač ežeringose 

ir miškingose rajono vietovėse. Spalvingi gėlynai, samanų patalai, medžių ir krūmų žiedai, vaisiai – 

gražiausia miško puošmena. Miškai – tai žaliosios šventovės, kuriose nedera elgtis nepaisant 

gamtos dėsnių. 

Gyvūnija 

Kadaise Lietuva buvo girių šalis. Dabartiniame Utenos rajone po ledynmečio epochoje 

riaumojo mamutai, o gal ir raganosiai. Jų kaulų rasta Lietuvoje. Čia užklysdavo ir šiauriniai elniai, 

ir pirmieji Lietuvos gyventojai – klajokliai, medžioję šiuos žvėris. Kai užteko lemingų – veisėsi ir 

poliarinės lapės. Net saigos bėgiojo, susispietę į pulkelius. Miškuose žvengė miškiniai arkliai – 

tarpanai, kuriuos matė Didysis Lietuvos Kunigaikštis Vytautas ir kt. Trakuose juos laikė žvėryne. 

Galėjo būti ir stumbrų, nes kadaise miškų čia užteko. Na, o taurus mena Tauragnų miestelio ir 

Tauragnų miško pavadinimai. Stambiausius žvėris medžiojo kunigaikščiai. Jų pilys buvo 

Narkūnuose ir Šeiminiškiuose. Po miškus sliuogino ir rudieji lokiai, slampinėjo erniai, vaikus vedė 

vilpišiai (miškinės katės). Ar ne jas mena Katiškių miškas Aukštaitijos nacionaliniame parke. Nuo 

aukštų medžių be garso lėkė ištempę odos raukšles voverės skraiduolės.  

Dabar miškuose gyvena kiti žvėrys. Didesniuose Minčios, Ažvinčių miškuose, Labanoro 

girioje nereti briedžiai, pasitaiko lūšių. Taip pat įsikūrė čia atvežti taurieji elniai, stirnos gana 

dažnos ir nedideliuose miškuose. Kartais ir vilkai užklysta. Lapės vaidijasi su usūriniais šunimis, 

bebrai stato užtvankas. Mikliai po medžius kopinėja miškinės kiaunės, kartais nuskriausdamos 

voveres. Šernai, išėję į laukus, paknisa bulves, žaloja vasarojų.  

Didelė kanopinių žvėrių kaimenė ima kenkti miško kultūroms, lapuočiams, todėl jie 

medžiojami. Bet maloniausia, keliaujant per miškus, pamatyti raguotus elnius. Net Dievaragių 

miškas yra Aukštaitijos nacionaliniame parke. Dar smagiau rudenį, rujos metu, pamatyti 
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besigalynėjančius briedžius ar tauriuosius elnius, o žiemą miške išvysti baltakaklį juodu uodegos 

galiuku baltąjį kiškutį, mamuto laikų amžininką. 2000 m. rajono miškuose buvo 195 briedžių 

patinų, 167 patelės, 126 jaunikliai, 115 tauriųjų elnių patinų, 186 patelės, 64 jaunikliai, 1034 

stirninai, 1299 stirnos, 369 jaunikliai, 618 šernų, 2053 pilkųjų, 3846 baltieji kiškiai, 7 vilkai, 473 

lapės, 298 bebravietės. Paukščių karalijoje esama tetervinų, jerubių, išgirsi ir meletas bei 

marguosius genius, taukšinčius stipriais snapais pūvančių ar džiūstančių medžių kamienus. Ir 

juodieji gandrai miškų glūdumoje peri vaikus, ežeruose nardo įvairios antys, laukiai, gulbės. 

Bet gausiausia čia giesmininkų paukščių net mažuose miškeliuose, nuo ankstyvo pavasario 

skambiausiomis melodijomis džiuginančių ne tik šio krašto gyventojus, bet ir poilsiautojus, turistus, 

keliaujančius po ežeringą, miškingą Utenos kraštą. 

Pramonė verslas ir investicijos 

Utenos regiono pramonės bei verslo išsivystymo lygis yra santykinai žemas. Pagal 

pagrindinius ekonominio lygio išvystymo rodiklius apskritis ženkliai atsilieka nuo šalies vidurkio, 

praktiškai visų regiono savivaldybių (išskyrus Utenos rajono) rodikliai yra labai žemi. Išskirtinas 

itin žemas materialiųjų bei tiesioginių užsienio investicijų lygis regione, investicijos pasiekia tik 

stambias pramonės įmones.  

Nors regione yra pramoninių teritorijų, pasižyminčių pakankama inžinerine infrastruktūra, 

tačiau jų investicinis patrauklumas pakankamai žemas.           

Regiono įmonių poreikis investicijoms labai mažas. Didelė dalis regiono smulkaus ir 

vidutinio verslo įmonių savo veiklą vykdo pirminio apdirbimo, tranzitinių sandorių bei užsakymų 

vykdymo srityse, kurios pasižymi veiklos neapibrėžtumu, joms didelę įtaką turi rinkos 

konjunktūriniai svyravimai bei veikos teisinio reglamentavimo pasikeitimai. Verslo įmonės stokoja 

strateginių pasirinkimų ir ilgalaikių veiklos planų.  

Regiono finansiniai resursai, sukaupti vietiniuose bankų filialuose bei kitose finansinėse 

institucijose, vietos verslui ir pramonei naudojami tik maža dalimi, o pagrindinės finansinių resursų 

panaudojimo kryptys yra apyvartinio kapitalo finansavimas. Tai kelia grėsmę įmonių 

konkurencingumui, mažina šių įmonių galimybes panaudoti ES struktūrinės paramos galimybėmis.  

Pažymėtinas verslo subjektų skaičiaus mažėjimas, žemas naujai įsisteigusių įmonių 

adaptavimosi ir įsitvirtinimo rinkoje lygis. Įmonių pelningumo lygis žemas, nėra vidinių resursų bei 

potencialo veiklos plėtrai, tuo pačiu – ir naujų darbo vietų kūrimui. Dominuoja žemo technologinio 

lygio verslo įmonės (išskyrus stambias regiono pramonės įmones, sugebančias investicijų pagalba 

modernizuotis ir savo veikloje taikyti šiuolaikines technologijas). 

Šiai dienai praktiškai nėra išnaudojamas regione esantis pramonės ir verslo potencialas, 

regionas pralaimi konkurencinėje kovoje dėl investicijų pritraukimo. Augantis tam tikrų gamybos 

sektorių (maisto, tekstilės pramonė, medienos apdirbimas) verslo įmonių konkurencingumas ir 

veiklos plėtra leidžia tikėtis didesnio investicinio aktyvumo, ypač išnaudojant regiono geografinę 

padėtį (artumas šalia rytinių ES sienų), magistralinių kelių ir geležinkelio tinklą, didelį dėmesį ir 

skiriamus finansinius srautus dėl IAE uždarymo.  

Pagrindinės priežastys, lemiančios žemą regiono investicinį patrauklumą yra šiai dienai 

esama teritorinė tiesioginių užsienio investicijų koncentracija šalies sostinėje bei didžiuosiuose 

šalies miestuose, ribotos regiono verslininkų galimybės ir pasirengimas partnerystei su užsienio 

investuotojais, kvalifikuotų darbuotojų, sugebančių naudotis šiuolaikinėmis technologijomis 
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stygius, nėra sukurta šiuolaikiška verslo infrastruktūra  regione, nepakankami verslo institucijų bei 

vietos administracijos veiksmai investicijų bei verslo partnerių paieškos srityje.     

Regione sukurta verslo paramos infrastruktūra, kuri, atsižvelgiant į IAE uždarymo 

problematiką, yra plėtojama ir stiprinama naujomis institucijomis. Verslo paramos sistema 

orientuota į vietos smulkaus ir vidutinio verslo aptarnavimą.   

 

Darbo rinka  

 

2008 m.  gruodžio 1 d. Utenos darbo biržos klientais tapo 1598 asmenų, tai yra 12,6 proc. daugiau 

negu prieš mėnesį ir 31,6 proc. daugiau, negu 2007 m. gruodžio 1 d.  Utenos darbo biržoje 

įregistruoti asmenys sudarė 5,3 proc. Utenos rajono darbingo amžiaus gyventojų. Darbo jėgos 

pasiūlos – paklausos kaita per dvejus paskutinius metus pateikta  paveikslėlyje.  

 
Pav. 14 . Darbo jėgos pasiūla ir paklausa Utenos rajone 2008-2008m. 

 

Siekiant numatytų tikslų ekonominės politikos kryptimis turėtų būti spartūs bei tolygūs 

konvergencijos (pagalbos regionams, kurių plėtra atsilieka) tempai ir stabili makroekonominė 

aplinka, skaidrus valstybės ir politinis susitarimas dėl vykdomų reformų, gilesnė ekonominė 

integracija su Europos Sąjunga. Yra pagrindo teigti, kad ekonominis augimas daugmaž auga 

tolygiai, tačiau lėtėjimo tikimybė didėja. Tai rodo susidariusi įtampa darbo biržoje, augantis 

pernelyg didelis vartojimas, kurio labai didelė dalis finansuojama ateities pajamų sąskaita, didelis 

neapibrėžtumas nekilnojamojo turto rinkoje.  

Finansų ir turto rinkose yra pokyčių, veiksiančių realų ūkio aktyvumą,- nuoseklus Europos 

centrinio banko pinigų politikos pozicijos griežtinimas ir nekilnojamojo turto kainų kitimas. 

Lietuvoje natūralus ūkio plėtros sulėtėjimo ciklas prasidėjo 2008 metais. Tačiau išlieka 

neapibrėžtumas dėl ūkio augimo sulėtėjimo masto ir laiko. Egzistuoja rizika, kad BVP augimo 

lėtėjimas 2009 metais bus staigesnis nei buvo numatyta anksčiau, o BVP augimo pagreitėjimas 

įvyktų 2011-2012 metais. 

Pagal valiutų valdybos principus fiksuotas euro ir lito kursas užtikrina, kad vidutinė 

daugiametė infliacija išliks artima euro zonos infliacijai. Brangus kuras, akcizų didinimo 

įsipareigojimai, 2006–2008 metais buvusi infliacija nėra racionalus pagrindas formuoti ilgalaikius 

infliacijos lūkesčius.  
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Vidutinė metinė infliacija 2009 metais sudarys iki 5,4 procento, 2010 metais – apie 3,6 

procento. Centrinį scenarijų gali koreguoti neracionalūs sprendimai, kurių pavyzdžiu 2008 metais 

tapo nekilnojamo turto sektorius ir alkoholio gamybos sektorius. 

 Akcizų tarifų didinimas 2008 metais infliaciją tiesiogiai padidino apie 0,9 procento, tačiau 

per pirmuosius 2008 metų mėnesius pastebėta, kad pasinaudojus akcizų didinimo pretekstu 

prekyboje išnaudota proga kainas pakelti dvigubai daugiau nei būtina siekiant kompensuoti akcizų 

tarifų padidinimo poveikį.  

Dėl neracionaliai didelių kainų smuko tiek alkoholio gamybos, tiek ir prekybos 

nekilnojamuoju turtu apimtys. Didesnė nei planuota infliacija nulemtų gamybos apimčių mažėjimą. 

 

 

6  lentelė 

 

2007–2010 m. prognozuojami makroekonominiai rodikliai 

 

Rodiklis 2007 2008 2009 2010 2011 

BVP augimas (proc.) 8,9 3,5 -4,8 -0,2 4,5 

Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų 

indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. 
5,8 11,2 5,4 3,6 -0,1 

Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio 

augimas, proc. 
20,5 20,0 4,3 2,4 3,2 

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt 1802,4 2162,9 2256,3 2308,0 2386,5 

 

Investicijos. Utenos rajono savivaldybės taryba 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-

141 patvirtinto Investicijų skatinimo Utenos rajono savivaldybėje metmenis. Šis dokumentas 

nustato investavimo Utenos rajone sąlygas, investuotojų teises ir investicijų apsaugos priemones 

visų rūšių investicijoms, kurios viršija 0,5 mln. Lt.  

Investicijų metmenys buvo patvirtinti siekiant pagerinti Utenos rajono investicinę aplinką 

ir sukurti efektyvią tiesioginių vidaus ir užsienio investicijų skatinimo sistemą. Joje prioritetinėmis 

laikomos tiesioginės investicijos, kurios yra susijusios su aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų 

sektorių plėtra arba didelės pridėtinės vertės produktus kuriančių įmonių gausinimu. 

 

Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) yra svarbus regiono vystymosi rodiklis, jų 

pagalba į regioną pritraukiamos papildomos lėšos, naujos technologijos bei sudaromos sąlygos 

verslo konkurencingumui didinti. Tiesioginės užsienio investicijos sudaro galimybę regione 

gaminamai produkcijai prilygti pasauliniams standartams.  
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Pav. 15. Tiesioginės užsienio investicijos Utenos rajono savivaldybėje, mln. Lt 

2008 m. TUI Utenos rajono savivaldybėje sudarė 281,1 mln. Lt, o TUI suma 1 Utenos 

rajono savivaldybės gyventojui sudaro 5869 Lt, Lietuvoje – 10279 Lt. 2004-2008 m. laikotarpiu 

tiesioginės užsienio investicijos išaugo 1,23 karto (Lietuvoje per šį laikotarpį augimas sudarė 2,59 

karto).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 16.  Tiesioginių užsienio investicijų dinamika 1 gyventojui, metų pradžiai, litais 

 

2006 metais materialinės  investicijos Utenos rajono savivaldybėje sudarė 156,4 mln. Lt. 

Materialinių investicijų dinamika kiekybine išraiška savivaldybės teritorijoje pateikta  6 lentelėje. 

          

7 lentelė 

 

Materialinių investicijų Utenos rajono savivaldybėje dinamika, mln. Lt 

 

2002 2003 2004 2005 2006 

86,6 116,4 136,8 124,4 156,4 

         

Utenos rajono savivaldybėje materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui, 2006 

m. sudarė 3,2 tūkst. Lt (žr. 7 lentelė). Per 2002-2006 m. laikotarpį šis rodiklis išaugo 44 %. 

Augančios materialinių investicijų apimtys rodo verslo konkurencingumo augimo tendencijas. Visgi 

Utenos rajono savivaldybėje 1-am gyventojui tenkančių materialinių investicijų rodiklis yra 36 % 
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mažesnis nei vidutiniškai Lietuvoje, tai rodo nepakankamą jos ekonominį konkurencingumą 

materialinėms investicijoms pritraukti. 

 

8 lentelė 

Materialinių investicijų 1 gyventojui dinamika, litais 

 

Metai 2002 2003 2004 2005 2006 

Utenos r. sav. 1734 2346 2779 2549 3224 

Lietuvoje 2342 2512 3523 4540 5044 

 

Utenos mieste būtina tobulinti techninę, ekonominę ir socialinę infrastruktūrą, nes 

atsilikimas šioje srityje mažina savivaldybės patrauklumą bei konkurencingumą. Stambūs 

investuotojai paprastai renkasi teritorijas su išvystyta fizine infrastruktūra, tuo tarpu regionai su 

menkai išvystyta infrastruktūra praranda galimybę didinti ekonominį potencialą bei gerinti žmonių 

gyvenimo kokybę. 

 

Infrastruktūra 

 

Siekdama pagerinti gyventojų gyvenimo kokybę ir sudaryti palankias sąlygas verslo 

plėtrai, savivaldybė investuoja į susisiekimo infrastruktūrą. Didžioji dalis rekonstrukcijai reikalingų 

lėšų yra dengiama iš ES struktūrinių fondų, likusioji dalis finansuojama iš valstybės ir savivaldybės 

biudžeto, tačiau turimų finansinių resursų neužtenka kokybiškai ir greitai infrastruktūros plėtrai. 

2008 metais Utenos r. Daugailių miestelyje įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, Tauragnų 

miestelyje sutvarkytas skveras, rekonstruota miestelio apšvietimo infrastruktūra, įrengta asfalto 

danga Kaimynų- Butiškių kelio atkarpoje (1 km), pradėtas Radeikių gyvenvietės gatvių 

asfaltavimas, kuris numatytas užbaigti 2009 metais. 

 

Tradicinis žemės ūkis 

 

Tradicinio žemės ūkio būklė Utenos rajone yra prasta. Tai sąlygoja žemas dirvų našumo 

balas, mažas žemės ūkio kultūrų derlingumas, prastas ūkių techninis bei technologinis lygis. 

Tradicinio žemės ūkio plėtrą riboja poreikis dideliems kapitaliniams įdėjimams, norint pasiekti bent 

minimalų rentabilumo lygį. Tam regiono ūkiai nėra pasirengę. Pastaruoju metu  kaime pradėta 

netradicinė žemdirbystė, ekologinis ūkininkavimas, alternatyvūs verslai atveria naujas perspektyvas 

kaimo plėtrai. 

Utenos, Zarasų, Ignalinos rajonai  pasižymi vienomis nederlingiausių šalyje žemių. 

Neatsitiktinai tradicinio žemės ūkio veiklos apskrityje pasižymi mažesniu konkurencingumu ir 

investicine grąža. Tai atspindi tokie rodikliai kaip žemės ūkio subsidijų dalis bendrajame ūkininkų 

pelne (2003 m. Utenos apskrityje sudarė net 47,6 proc., kai tuo tarpu šalies mažesnio nei 32 balai 

žemės našumo ūkių grupės vidurkis buvo 43,5 proc.) ir investicijų lygis (2003 m. Utenos apskrities 

ūkiai investavo mažiausiai tarp visų šalies apskričių: 1000 Lt nuosavo žemės ūkio turto čia teko vos 

25 Lt investicijų, kas buvo net 10 kartų mažiau nei pirmaujančioje Marijampolės apskrityje). 
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   Socialiniai veiksniai  

 

Panevėžio teritorinės statistikos valdybos, Utenos apskrities statistikos poskyrio 

duomenimis, 2008 m. liepos 1 d. Utenos rajone gyveno 47782  gyventojų, iš jų mieste – 32547, 

kaime - 15235. Demografinė situacija Utenos rajone dėl progresuojančio gyventojų senėjimo yra 

sudėtingesnė negu visoje Lietuvos Respublikoje. Gyventojų senėjimas - tai priežastis, dėl kurios 

mirtingumo koeficientas Utenos rajone kasmet didėja, todėl Utenos rajone išlieka gyventojų 

skaičiaus mažėjimo tendencija 

Rytų Aukštaitijos gyventojų tankumas yra  mažiausias Lietuvoje ir sudaro 27,5 gyventojo 

kvadratiniam kilometrui( šalies vidurkis 52.8 gyventojų/ km
2
 ). Be to šis regionas turi rimtų 

demografinių problemų, kadangi gimstamumas yra mažesnis už šalies vidurkį, o mirštamumas net 

3,2 gyventojų (tenkančių 1000) didesnis nei šalies vidurkis. Naudota statistinė informacija pateikta 

priede Nr.10.2. 

Daugiausiai gyventojų gyvena Utenos rajono kaimiškoje teritorijoje, tačiau yra ryški jų 

mažėjimo tendencija, kadangi per keturis metus gyventojų skaičius sumažėjo 563 žmonėmis. 

Lyginant su kaimyniniu Zarasų rajonu Utenoje  šis mažėjimas buvo beveik du kartus mažesnis. 

Būtina pabrėžti, kad gyventojų amžiaus struktūroje yra aiški disproporcija tarp vaikų, darbingo ir 

pensinio amžiaus žmonių. Charakteringa Utenos rajono ypatybė, kad pensinio amžiaus žmonių dalis 

tarp visų gyventojų 2008 m. buvo 21,7 % ir yra didesnė lyginant visos šalies mastu -19,6 %, o 

darbingo amžiaus gyventojų dalis tarp visų gyventojų (62,2  %) yra artima šalies lygiui (62,4 %). 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Utenos apskrityje 2006 m.  – moterų – 77,68 metai, vyrų – 

64,37. Visų Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2007 m. buvo 70,92, vyrų – 

64,87, moterų – 77,2.  

Socialinių pašalpų išmokėjimas paskaičiavus vienam gyventojui analizuojamame Utenos 

regione yra beveik tris kartus didesnis nei šalies vidurkis ir sudaro 32.5 lito gyventojui. 

Utenos rajone gyventojų mirtingumas 2007 m. išaugo - jis sudarė 15,5 atvejų 1000 -čiui 

gyventojų, 2006 m.  – 13,9. 

Lietuvoje mirčių struktūra būdinga daugeliui ekonomiškai išsivysčiusių šalių ir jau daugelį 

metų nekinta. Tas pats pasakytina ir apie Utenos rajoną. 2007 m. 56,2 proc. visų mirčių priežastys 

buvo kraujo apytakos sistemos ligos, 18,7 proc. piktybiniai navikai ir 9,5 proc. traumos bei 

apsinuodijimai.   

Per 2002-2007 metus pastebimas santuokų skaičiaus tenkančio 1000 gyventojų didėjimas 

Utenos apskrityje, tačiau lyginant su Lietuvos vidurkis yra gerokai mažesnis. Lyginant su 

kaimyninių Zarasų ir Ignalinos rajonų padėtimi  daugiausiai santuokų įregistruojama Utenos 

savivaldybėje.  

Daugiausiai ištuokų  vyksta 1000 gyventojų kaimyniniuose rajonuose:  Ignalinos rajone-  

3,6 Zarasų rajone 3,5, tai viršija Lietuvos vidurkį. Ištuokų skaičius Utenos rajone yra mažesnis nei 

Lietuvos vidurkis. 

Pastaruoju metu Europoje akcentuojamos mišrios socialinių paslaugų rinkos kūrimas, tai 

yra savivaldybės nesteigia naujų įstaigų ar jų padalinių, o ieško ir skatina nevyriausybinių 

organizacijų dalyvavimą ir privačių paslaugų teikėjų atsiradimą socialinių paslaugų rinkoje. Tuo 

tarpu Lietuvoje išlieka į savivaldybei priklausančių įstaigų plėtrą orientuotas paslaugų modelis. 

Tačiau asmeniui, kuris ieško socialinės pagalbos, nesvarbu, kur teikiamos socialinės paslaugos. Jam 

svarbu, kad būtų išspręsta jo ar jo šeimos problema. 
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Utenos rajono savivaldybės gyventojai į savivaldybės socialines įstaigas kreipiasi netekę 

darbo, praradę darbingumą, gyvenamą vietą, pajamas ar kitais atvejais. Gyventojai kreipiasi į tas 

įstaigas, apie kurias jie turi daugiausiai informacijos. Neretai tai būna Savivaldybės administracija 

arba nevyriausybinės organizacijos. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius ir socialinio tinklo 

kūrimąsi sąlygoja tiek išorės aspektai, tiek vidiniai veiksniai. 

Išorės veiksniai. Socialinių paslaugų poreikiui ir tinklo plėtojimui įtakos turi politiniai 

veiksniai ir jų pokyčiai, veikiantys socialinės apsaugos politiką Lietuvoje: Lietuvos Respublikos 

įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą.  

2002 m. pradėta socialinių paslaugų sistemos reforma, kuria siekiama užtikrinti pakankamą 

pažeidžiamų grupių apsaugą plėtojant socialines paslaugas ir taip padidinti socialinės pagalbos 

efektyvumą.  

2006 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Socialinių paslaugų įstatymas, kuriame didelis 

dėmesys skiriamas socialinių paslaugų infrastruktūrai, efektyviam socialinės globos organizavimui, 

paslaugų  kokybei. Planavimo objektas yra socialinės paslaugos, kurias savivaldybė planuoja savo 

teritorijos gyventojams ir kurių teikimą finansuoja iš savo biudžeto bei LR valstybės biudžeto 

specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams. 

Vidiniai veiksniai.  Utenos rajone nemažą gyventojų dalį sudaro pagyvenę ir seni asmenys 

(22 proc. visų rajono gyventojų). Atsižvelgiant  į Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų 

paslaugų pokyčius nuo 2007 m. iki 2008 m. pabaigos,   galima teigti, kad ir toliau didės pagalbos 

namuose paslaugų poreikis šiai gyventojų grupei. Todėl numatoma ir toliau plėsti socialinių 

paslaugų tinklą pagyvenusiems asmenims.  

Nors nemažai Utenos rajono gyventojų gyvena kaime, beveik visos socialinių paslaugų 

įstaigos yra susitelkusios Utenos mieste. Netolygus socialinių paslaugų įstaigų išdėstymas apsunkina 

socialinių paslaugų prieinamumą ir teikimą klientams, kurie gyvena toliau nuo rajono centro. 

Kaime gyvenantiems potencialiems socialinių paslaugų gavėjams socialinės paslaugos 

neprieinamos ir dėl susisiekimo. Ši problema labai apsunkina ir kaimo gyventojams socialines 

paslaugas namuose teikiančių lankomosios priežiūros darbuotojų darbą. Toliau plėtojant socialines 

paslaugas Utenos rajone,  prioritetu išlieka nestacionarių paslaugų plėtra kaime.  

Utenos rajone dar nepakanka socialinių paslaugų socialinės rizikos asmenims: 

alkoholikams, benamiams, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų.  Jiems reikalinga psichologų pagalba, 

prarastų socialinių įgūdžių įtvirtinimas ir kita parama. 

       

2008 m. vykdant Utenos seniūnijos projektą pagal Socialinių paslaugų  infrastruktūros 

plėtros 2004-2006 m. programą,  įsteigti  Savarankiško gyvenimo namai - Socialinių paslaugų centro 

padalinys. Namai įkurti Pačkėnų kaime, Utenos sen., juose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos 

asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės intensyvios priežiūros. Savarankiško gyvenimo 

namuose sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkyti savo asmeninį ( šeimos) gyvenimą iš dalies 

padedant socialiniam darbuotojui.  Namuose įrengtuose 6 butuose gyveno 4 šeimos ir 5 vieniši 

asmenys. Iš viso per 2008 m.  apgyvendinimo savarankiškuose namuose paslaugą gavo 16 asmenų.  

2009 m. numatoma apgyvendinti 20 asmenų, tačiau poreikis yra didesnis, todėl būtina plėsti 

socialinių paslaugų tinklą socialinės rizikos asmenims.  

2008 metais Utenos rajone buvo 153 socialinės rizikos šeimos (2007 metais-147 šeimos), 

kuriose auga 365 vaikai (2007 metais – 342 vaikai).  Socialines paslaugas šioms šeimoms teikia  

Utenos rajono socialinių paslaugų centras, su šeimomis dirba  12 socialinių darbuotojų. Įvedus 
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socialinių darbuotojų etatus visose seniūnijose ir  glaudžiai bendradarbiaujat su Vaikų teisių 

apsaugos skyriumi bei Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centru,  socialinis darbas su 

šiomis šeimomis suaktyvėjo. Todėl vis mažiau vaikų apgyvendinama Utenos Vaikų socialinės 

paramos ir ugdymo centre: 2005 m.-63 vaikai, 2006 m. -27 vaikai, 2007 m. -23 vaikai, tačiau 2008 

m. – 27 vaikai. Daugumai šių vaikų buvo nustatyta trumpalaikė socialinė globa, 16 vaikų vėl grįžo 

gyventi į biologines šeimas. 

Pastebima mažėjimo tendencija šeimų, kurios norėtų globoti vaikus, netekusius tėvų globos 

ir galimybės sugrįžti į savo šeimas. Tai sąlygoja nuolatinės  globos nustatymo vaikų globos namuose 

skaičiaus didėjimą. Jeigu 2005 m. vaikų globos namuose nuolatinei globai  buvo apgyvendinti 2 

vaikai, tai 2006 m. – 3 vaikai, 2007 m. - 6 vaikai, 2008 m. – 3 vaikai. 

Nepalankios demografinės tendencijos – gimstamumo mažėjimas, šeimos struktūros 

kitimas (daugėja šeimų, kuriose yra tik vienas iš tėvų, dažniausiai – motina), visuomenės senėjimas, 

didėjanti jaunų žmonių emigracija sąlygoja socialinių problemų gausėjimą, didesnį formalios ir 

neformalios globos poreikį, dėl kurio auga socialinių paslaugų paklausa ir tuo pačiu išlaidos 

socialinei apsaugai. 

Rajone socialinės paslaugos pagal poreikius atskiroms socialinėms žmonių grupėms yra 

teikiamos nepakankamai, jų organizuojama mažiau nei nustato šalies socialinių paslaugų išvystymo 

normatyvai, tačiau 2009 m. socialinės paslaugos bus teikiamos didesniam skaičiui gyventojų, ypač 

gyvenančių kaime. 

Utenos regiono vietos veiklos grupė planuoja įgyvendinant kaimo plėtros strategiją 

prisidėti  inicijuos projektus, kuriuos įgyvendinant bus plečiamos pagalbos į namus paslaugos 

seniems ir pagyvenusiems asmenims, kurie iš dalies gali savimi pasirūpinti, siekiant sumažinti senų 

žmonių socialinę atskirtį, vykdant neįgalių žmonių integraciją į visuomenę, dirbant prevencinį darbą 

su socialinės rizikos šeimomis bei asmenimis.   

Utenos rajono savivaldybėje neįgaliesiems  teikiamų socialinių paslaugų poreikis yra 

tenkinamas, kadangi rajone aktyviai veikia 4 Utenos rajono savivaldybei pavaldžios socialinių 

paslaugų įstaigos, 3 viešosios įstaigos, 6 visuomeninės neįgaliųjų organizacijos, tačiau atsiranda 

poreikis naujoms socialinių paslaugų rūšims.  

Utenos rajone sergamumas, lyginant su kitais rajonais, nėra didžiausias, nors, kaip ir visoje 

šalyje paskutinius 2 dešimtmečius turėjęs tendenciją didėti - tiek pagal iš viso užregistruotų 

susirgimų skaičių ambulatorinę pagalbą teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tiek 

pagal naujai užregistruotus susirgimus, tenkančius 1000-iui suaugusiųjų, nuo 2001 metų pradėjo po 

truputį mažėti. Ryškus sergamumo augimas nuo 1997 iki 2001 metų sietinas su sveikatos draudimo 

pradžia Lietuvoje – pradėta tiksli sergamumo, apsilankymų apskaita Valstybinės ligonių kasos 

(VLK) informacinėje sistemoje SVEIDRA. Vėliau, nusistovėjus situacijai, pastebima netgi tam tikra 

sergamumo mažėjimo tendencija. Utenos rajono gyventojų sergamumas 2007 metais 1001-iui 

gyventojų pateikiamas 9 lentelėje. 

9 lentelė 

 

Utenos rajono gyventojų sergamumas 2007 m. (1000-iui, SVEIDROS duomenimis) 

 

Vietovės 

pavadinimas 

Suaugusieji nuo 18 m.   Vaikai (0-17 m.)  

Iš viso 

užregistruota 

Naujai 

užregistruoti 

Iš viso 

užregistruota 

Naujai 

užregistruoti 
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susirgimų susirgimai susirgimų susirgimai 

Iš viso Lietuvoje 1786,5 952,9 2285,4 1859,3 

Utenos rajonas 1070,0 616,4 1913,6 1601,7 

 

 Sergamumo struktūroje vyrauja sergamumas kvėpavimo sistemos, kraujo apytakos 

sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis, taip pat traumos, apsinuodijimai 

ir kiti išorinių priežasčių padariniai.  

Utenos rajone, lyginant su kitais rajonais, palanki infekcinių ligų epidemiologinė situacija: 

mažas mirtingumas nuo infekcinių ligų, mažas sergamumas tuberkulioze, pvz., 2006-2007 m. 

sergančiųjų aktyvia tuberkulioze išaiškinta atitinkamai 39,2 ir 27,0/100000-čiui gyventojų. 

Lietuvoje atitinkamai 61,8 ir 58,6 /100000-iui gyventojų.  

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro duomenimis, 2005-2007 m. nustatyti 

tik pavieniai sifilio ir gonorėjos atvejai. ŽIV nešiotojų 2003-2007 m., AIDS centro duomenimis, 

buvo nustatyta po 1 naują atvejį ir šiuo metu yra 4, iš jų 1moteris, 3 vyrai. 1 užsikrėtė vartodamas 

intraveninius narkotikus, 2 - heteroseksualių, 1 -homoseksualių lytinių santykių metu. AIDS atvejų 

nediagnozuota. 

Pagal suaugusiųjų traumų ir apsinuodijimų skaičių Utenos rajonas yra aštuntoje vietoje 

(tarp rajonų). O vaikų iki 17 m. traumų 2007 m. buvo užregistruota 127,31/1000 gyventojų, tai 

ketvirtas rodiklis tarp savivaldybių po Širvintų rajono, Vilniaus ir Neringos miestų. Nuo 1991 m. iki 

2005 m. vaikų gavusių traumas skaičius išaugo beveik 4 kartus. 

Pakitus psichikos sveikatos tarnybos organizacinei struktūrai (susikūrus psichikos 

sveikatos centrui), paslaugos pasidarė prieinamos, išaiškinama daugiau psichikos sutrikimų. Ypač 

jų padaugėjo 1998 - 1999 m. Vėliau šis sergamumas šiek tiek mažėjo. 2007 m. įregistruota 45,7 

naujų psichikos ligų atvejų 100000-ių gyventojų (2006 m. – 61,9). Lyginant kelerių metų duomenis, 

pastebima nedidelė sergamumo psichikos sutrikimais mažėjimo tendencija.  

Išaugo sergamumas ir ligotumas priklausomybės ligomis, tačiau čia, deja, oficialioji 

statistika prasilenkia su realia padėtimi. 2007 m. Utenos rajone užregistruota 72,7 atvejų /100000 

gyventojų, iš jų 39,2 atvejų. alkoholinių psichozių ir 42,5 atvejų. narkomanijos ir toksikomanijos. 

Sergamumas ir ligotumas piktybiniais navikais tolygiai didėja. 2007 m. rajone 

užregistruota 311 naujų susirgimų, t.y. 647,89 atvejų/100000 gyventojų (2006 m. 271 naujas atvejis, 

sergamumas 560,8/100000 gyventojų). Daugiausia užregistruota tarp vyrų priešinės liaukos, 

plaučių, trachėjos, bronchų, odos ir skrandžio, tarp moterų - krūties, odos, gimdos kūno, kaklelio, 

kiaušidžių, gaubtinės žarnos vėžio. Piktybiniais navikais dažniau serga vyresni žmonės, taigi 

tikėtina, kad ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, ir ateityje daugės onkologinėmis ligomis 

sergančių žmonių. Nuo piktybinių navikų 2007 m. mirė 146 asmenys (2006 m. – 131). 

 

Gyventojų pajamos.  Nuo 2006 m. liepos 1 dienos sumažintas gyventojų pajamų 

mokestis nuo 33 iki 27 proc., dėl to padidėjo gyventojų pajamos ir sumažėjo darbo ir kapitalo 

apmokestinimo disbalansas. Nuo 2008 m. sausio 1 d. gyventojų pajamų mokestis dar sumažėjo ir 

sudarė 24 proc. Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 21 proc. dydžio gyventojų pajamų 

mokesčio tarifas. 

Minimali mėnesinė alga nuo 2006 m. liepos 1 d. buvo pakelta iki 600 Lt, nuo 2008 metų  

minimalus darbo užmokestis padidintas iki 800 litų.  
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Statistikos departamento duomenimis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Utenos 

apskrityje 2006 metais buvo 1388,7 Lt,  2007 metais - 1540,1 Lt, o vidutinio mėnesinio darbo 

užmokesčio ir indeksų kaita 2008 m. ketvirčiais pavaizduota 10 lentelėje.  

                                                                                                                                              

 10 lentelė 

Vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis 
1
 ir indeksai, 2008 m. ketvirčiais 

 

  

Vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis, Lt 

Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio indeksai 

ankstesnis ketvirtis ═ 

100 

Atitinkamas praėjusių 

metų ketvirtis ═ 100 

bruto neto bruto neto realusis bruto neto 
realusi

s 

L
ie

tu
v
o
je

 

2
0
0
8
 I

 k
et

v
ir

ti
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Šalies 

ūkis 
2151,3 1650,6 104,8 108,1 104,5 123,8 126,3 114,2 

Valstybė

s 

sektorius 

2178,5 1670,5 107,0 110,2 106,6 123,0 125,6 113,6 

Privatus 

sektorius 
2135,8 1639,3 103,6 106,9 103,4 124,3 126,8 114,6 

2
0
0
8
 I

I 
k
et

v
ir

ti
s 

Šalies 

ūkis 
2236,8 1713,1 104,0 103,8 100,7 122,5 125,2 111,7 

Valstybė

s 

sektorius 

2287,2 1749,8 105,0 104,7 101,6 123,8 126,5 112,8 

Privatus 

sektorius 
2208,0 1692,0 103,4 103,2 100,1 121,7 124,4 111,0 

Utenos 

apskrit

is 

2008 I ketvirtis 1937,9 1494,8 106,1 109,2 105,6 125,0 127,2 115,0 

2008 II ketvirtis 2017,3 1553,5 104,1 103,9 100,8 125,5 127,8 114,0 

1
 Be individualių įmonių. 

 

Kaimo plėtra ir aplinkosauga 

  

Atsižvelgiant į nepalankias sąlygas apskrityje intensyviai plėtoti tradicinį žemės ūkį, viena 

pagrindinių Utenos apskrities kaimo plėtros krypčių – netradicinių žemės ūkio veiklų plėtotė ir 

alternatyvių verslų kaime vystymas. Apskrities kaimo vietovėse sparčiai atgyja senųjų amatų 

tradicijos, auginamos vaistažolės, prieskoniniai, dekoratyviniai augalai, veisiami stručiai, fazanai, 

kailiniai žvėreliai, vystomas agroturizmas, verčiamasi ekologine žemdirbyste ir gyvulininkyste. 

Vienas iš būdų paspartinti alternatyvių verslų kaime plėtotę - pritraukti Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų investicijas į Utenos regiono kaimo plėtrą, ekonominės veiklos ir alternatyvių 

verslų skatinimą.  
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Tuo tarpu pastarojo finansinio instrumento įtaka Utenos apskrities kaimo plėtrai vertintina 

kaip labai silpna ir nepasiteisinusi, ypač vertinant regioninei plėtrai labai svarbią SAPARD kryptį 

“Ekonominės veiklos plėtra ir alternatyviu pajamu skatinimas”. Deja, šia parama Utenos kaimo 

gyventojai pasinaudojo labai ribotai: iš septyniolikos Utenos apskrities subjektų teiktų paraiškų 

buvo patvirtintos vos septynios.  

Kaip  SAPARD, taip ir 2004-2006 m. BPD atveju, pastebimas per mažas Utenos apskrities 

pareiškėjų aktyvumas pritraukiant investicijas ekonominės veiklos sektoriams kaime įvairinti, 

kaimo turizmui ir amatams vystyti. Kaip ir SAPARD atveju, į didžiausią paramos dalį, beveik du 

trečdalius fondų, pretenzijas pareiškė penkios apskritys: Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Klaipėdos ir 

Panevėžio. Utenos apskritis, kartu su likusiomis apskritimis į šią joms ypatingai svarbią paramą 

pretenduoja vangiai. Lygiai tą patį galima teigti apie ypatingai jai svarbų „Ekonominės veiklos 

įvairinimo“ fondą.   

Utenos kraštas pasižymi gamtinių ir rekreacinių resursų gausa. Kai kurie iš jų (pvz., 

miškai) yra tapę tradicinėmis miško verslo ir perdirbimo pramonės šakomis. Šioje srityje regiono 

įmonės turi gerą įdirbį, naudodamos šiuolaikines technologijas gali pasiekti aukštą 

konkurencingumo lygį.  

Išskirtinas turistinis regiono potencialas, kuris pastaruoju metu vis labiau panaudojamas. 

Sparčiai vystosi kaimo turizmo sektorius. Kaimo turistų lankytojų srautai sudaro sąlygas sodybų 

plėtrai, naujų objektų atsiradimui.  

 

Aplinkos apsauga.  

Nagrinėjant aplinkos apsaugos sritį, būtina paminėti, kad Utenos rajono savivaldybės 

teritorijoje įdiegta konteinerinė atliekų tvarkymo sistema, įrengtos antrinių žaliavų surinkimo 

aikštelės, per 2000-2007 metų periodą uždaryti bei rekultivuoti visi smulkūs sąvartynai ir užterštos 

teritorijos, neatitinkantys aplinkosaugos keliamų reikalavimų ir 2008 metų vasario 1 d. atidarytas 

modernus, visus ES reikalavimus atitinkantis regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas. Šalia 

regioninio sąvartyno buvo pastatytos ir jau veikia didelių ir pavojingų atliekų priėmimo bei 

kompostavimo aikštelės.  

Iki 2009 m. pabaigos bus įgyvendintos šios veiklos: 

 nutiesta 20 km naujų vandentiekio ir 38 km nuotekų tinklų; 

 rekonstruota 8,6 km vandentiekio ir 1,9 km nuotekų tinklų; 

 pastatytos 10 nuotekų ir 4 vandens tiekimo siurblinės. 

 Projekto vertė 12,0 mln. eurų. Projektą finansuoja Sanglaudos fondas. 

 

Kaimo turizmas 

Kaimo turizmas – viena iš alternatyvios veiklos rūšių kaime, kurianti darbo vietas kaimo 

vietovėse ir teikianti gyventojams papildomų pajamų. Teisę teikti maitinimo, apgyvendinimo, 

poilsio ir kitas kaimo turizmo paslaugas turi fiziniai asmenys – ūkininkai ir privačių namų valdų 

savininkai kaimo sodybose. 

Pastaraisiais metais vis sparčiau augantis kaimo turizmas tampa rimtu konkurentu 

kurortams bei viešbučiams ir gana pigia alternatyva poilsiautojams. Ši šaka ekspertų nuomone yra 

perspektyvi kaimo alternatyviųjų verslų lyderė. Tai patvirtina ir faktas, kad kaimo turizmo sodybų 

skaičius Lietuvoje pastaraisiais metais sparčiai augo. Turizmo paslaugų ir išteklių registre 2001 

metais buvo įregistruotos 203 sodybos, 2002-aisiais – 288, 2003 metais – 355, o 2004-aisiais– 450. 
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Utenos regionas, neturėdamas daug oficialių poilsio įstaigų, tokių kaip viešbučiai ir poilsio 

namai, garsėja didele kaimo sodybų gausa ir įvairove. Apskrityje veikia didžiausia įregistruotų 

šalies kaimo turizmo sodybų dalis -  net 38,6 proc. Kitų apskričių dalys gerokai mažesnės: Alytaus 

(15,2 proc.), Vilniaus (15,6 proc.), Klaipėdos (9,5 proc.). 

 

 

 

  
Šaltinis: Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 

Pav.17. Grafikas. Kaimo turizmo sodybos pagal apskritis, 2005 m. 

 

Remiantis 2005 m. vasario mėn. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos išleisto 2005 metų 

kaimo turizmo sodybų katalogo "Atostogos Lietuvos kaime 2005" duomenimis, didžiausiu kaimo 

turizmo sodybų skaičiumi Utenos apskrityje (išskyrus miestietišką Visagino savivaldybę) pasižymi 

Ignalinos ir Zarasų rajonai (atitinkamai 31,8 proc. ir 28,4 proc. visų apskrities sodybų).  

 

 

Anykščių r.

11,4%

Ignalinos r.

31,8%

Molėtų r. 

15,9%

Utenos r.

12,5%

Zarasų r.

28,4%

 
Šaltinis: Lietuvos kaimo turizmo asociacijos kaimo turizmo sodybų katalogas "Atostogos Lietuvos kaime 2005" 

Pav.18. Grafikas. Kaimo turizmo sodybų pasiskirstymas tarp Utenos apskrities rajonų, 2005 m. 
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Utenos kaimo turizmo sodybų lankytojų skaičius pastaruoju metu nuolat auga ir sudaro 

didžiausią dalį visoje šalyje.  2004 metų rugpjūčio mėn. duomenimis, Aukštaitijos regiono sodybose  

apsistojo 14,8 tūkst. poilsiautojų, kai tuo tarpu Žemaitijos - 13,4 tūkst., Dzūkijos - 8 tūkst. 

Poilsiautojų skaičius apskrities kaimo turizmo sodybose 2004 metais išaugo ne tik dėl didėjančio 

Lietuvos gyventojų susidomėjimo šia poilsio rūšimi, bet ir dėl didesnio užsieniečių, norinčių pažinti 

Lietuvą – naująją ES narę, skaičiaus. Jei 2003 metais užsieniečiai kaimo turizmo sodybose sudarė 

2–3 proc. poilsiautojų, tai 2004 metais – dešimtadalį. Kaip visame pasaulyje, taip ir Utenos krašte, 

dažniausiai poilsiautojai kaimo turizmą derina su kitomis poilsio rūšimis: kultūriniu ar nuotykiniu 

turizmu. Kaimo turizmo sodybose turistai paprastai apsistoja savaitgaliui arba savaitei. 

Utenos rajonas yra palanki, tačiau ne visiškai išnaudojama aplinka turizmui. Utenos 

rajonas yra dalis Rytų Aukštaitijos regiono, kuris yra antras pagal reikšmingumą (po pajūrio) 

turistinis regionas Lietuvoje. Rajone yra 186 ežerai. Giliausias (60,5m) ir aukščiausias virš jūros 

lygio (165m) Lietuvoje – Tauragno ežeras, garsėjantis vandens skaidrumu – Alaušo ežeras. Prie kai 

kurių iš šių ežerų yra įsikūrusios kaimo turizmo sodybos, keletas iš jų gali patenkinti paties 

išrankiausio svečio poreikius. Pagal registruotų kaimo turizmo sodybų skaičių Utenos rajonas      

(39 turizmo sodybos) užima trečią vietą Lietuvoje, tačiau sodybose turistams trūksta įvairesnių 

laisvalaikio praleidimo formų, kol kas nepakankamas turizmo specialistų ir sodybų šeimininkų 

užsienio kalbų mokėjimas, o tai stabdo užsienio turistų srautą.  

Utenos rajone yra daug valstybės saugomų teritorijų: Aukštaitijos nacionalinis parkas, 

Labanoro regioninis parkas, septyni draustiniai, vienuolika valstybės saugomų gamtos paveldo 

objektų. Ąžuolijos botaninį-zoologinį draustinį ir Vyžuonų botaninį draustinį bei penkis gamtos 

paveldo objektus saugo Utenos rajono savivaldybė. Tačiau Utenoje nepakankamai suformuota 

aktyvaus turizmo (poilsio) infrastruktūra.  

Turizmo plėtrai ženklią įtaką daro nauji turizmo objektai, generuojantys turistų srautus 

(pvz., Leliūnų keramikos muziejus, kur patys poilsiautojai gali žiesti ir degti keramikos dirbinius), 

kuriama turizmo infrastruktūra (dviračių takai, vandens trasos ir kt.). 

Aktyvaus turizmo (poilsio), sportinio turizmo infrastruktūros trūkumas, laisvalaikio ir 

pramogų paslaugų stoka, augančio pragyvenimo lygio tendencijos, sezoniškumas neigiamai veikia 

turizmo plėtrą. Reikia kurti viešąją  turizmo infrastruktūrą ir paslaugas, kurios pritrauktų privačias 

investicijas ir užtikrintų ilgalaikių darbo vietų sukūrimą, steigti naujus turizmo traukos centrus, 

panaudojant gamtos, kultūros ir paveldo objektus. 

 

Etnografiniai kaimai  

 

Ežeringame krašte nuo seno be miško naudojimo svarbiu verslu buvo ir žvejyba: žuvys 

gaudytos žiemą ir vasarą, gyvos traukiniais gabentos net į didžiuosius miestus. Ligi šiol dar išliko 

tradicijos gaudyti žuvį tinklais, ir ypač – po ledu traukiamu tinklu virves vyniojant ant 

vadinamosios bobos. Senieji miškų kaimų žmonės, gyvenę tik truputį geriau už dzūkus, prie 

žemdirbio darbų ir iš ūkio gaunamo pelno prisidurdavo ir žūklaudami, medžiodami, vėžiaudami, 

lupdami luobą, varydami terpentiną, skobdami luotus ar dirbdami valtis. 

Unikalus yra Baluošo kraštovaizdžio draustinyje telkšantis Baluošo ežeras. Ežero 

pakrantėse prisiglaudę etnografiniai Strazdų, Šuminų kaimai, auga vešlus kadagynas. Prie Būkos 

upės įsikūręs dar vienas etnografinis Vaišnoriškių kaimas. Visus šiuos tris kaimus sieja Didysis 

sielių kelias, kuriuo iš Ažvinčių girios į Neries upę buvo plukdomi sieliai. 
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Aukštaitijos nacionaliniame parke išsidėstę Ažvinčių girios, Minčiagirės, Knyčio ir 

Žeimenos botaniniai zoologiniai draustiniai, kurių miškuose, pelkėse, paupių pievose auga ypač reti 

augalai, sutinkami įdomūs gyvūnai.  

(Ignalinos rajonui priklauso 50% parko teritorijos, Utenos rajonui-25%, Švenčionių 

rajonui-25%. Parko direkcija yra Palūšės kaime, Ignalinos rajone). 

Utenos rajono teritorijoje tyvuliuoja ir giliausias Lietuvoje Tauragno ežeras (60,5 m). 

Ežerai jungiasi protakomis ir upeliais, todėl čia palankios sąlygos pažintiniam vandens turizmui. Iš 

Tauragno ežero išplaukus upėmis galima nuplaukti į Kuršių marias. 

Taip pat čia esama vaizdingų Tauragno( visai netoli yra Varniškių etnografinis kaimas), 

Uteno, Kiaunos kraštovaizdžio draustiniai, kuriuose gamtinės vertybės puikiai dera su išlikusia 

etnine kaimų struktūra ir archeologiniais objektais.  

 

2.3. Utenos regiono VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių tyrimo metodai ir 

poreikių analizė 

 

Gyventojų anketavimas  

2004-2005 metais Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė  atliko 

tyrimą, kuriuo buvo siekiama ištirti Šiaurės Rytų Aukštaitijos kaimo išteklius, gyventojų poreikius 

ir jų tenkinimo galimybes. Pagrindinis informacijos rinkimo metodas – anketinė apklausa.  

Tyrimas apėmė ABAVVG atstovaujamo teritorijos - Utenos, Rokiškio ir Zarasų rajonų 

kaimo vietoves. 2004-2005m. vykdyto pirmojo anketavimo metu buvo išplatinta 2000 anketų, grįžo 

1399, Antrosios apklausos metu išplatinta 1000 anketų, grįžo 663.  

Pirmosios autorius- Vilniaus Valstybinio universiteto dėstytojas Arūnas Poviliūnas. 

Anketa buvo  išanalizuota Vilniaus Universiteto  sociologijos fakultete.  

Antrosios anketos autorius Lietuvos  Žemės Ūkio Universiteto dėstytoja Vilma 

Atkočiūnienė. Anketa išanalizuota Lietuvos Žemės Ūkio universiteto ekonomikos fakultete.  

2006-2008 metais rengiant naują strategiją buvo parengta anketa, kuri buvo išplatinta po 

visą Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės teritoriją. Anketos autorė  

akredituota konsultantė Danguolė Bražėnienė ( konsultantė priklauso Utenos regiono bendruomenės 

fondo konsultantų grupei).  Buvo išplatinta 1600 anketų. Grįžo 865 anketų, atsakymai buvo 

apibendrinti. Tame tarpe iš Utenos rajono buvo surinkta ir apibendrinta per 400 anketų.  

 

SSGG analizė 

Metodologija pritaikyta išsiaiškinti pagrindinėms bendruomenių problemoms bei padėti 

bendruomenėms priimti kolektyvinius sprendimams. Metodologija paruošta JAV Antioch instituto 

darbuotojų.  

Praktikuota Lenkijoje, Slovakijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje nuo 2001m.. 

Tai klasikinė SSGG analizė paremta grupės dinamika, bei  atlikta „minčių lietaus“ 

metodu. Pasitelkus profesionalius moderatorius bei protokoluotojus. Privalumai ir inovacija, tai, kad 

kiekvienas diskusijos dalyvis turi galimybę balsuoti, klijuodamas lipdukus prie jam aktualiausios 

problemos, prieš tai surašius jas ant didelio bloknoto lapo. Taip atrenkamos 5 pagrindinės 

problemos.  

Antrame balsavime klijuojant lipdukus išsiaiškinama, kurioms strategijos priemonėms 

pritaria SSGG analizė dalyviai. Išsami informacija pateikiama  2.4  skirsnyje SSGG analizė. 
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Susitikimai  seniūnijose 

Rengiant bandomąją integruotą strategiją buvo  apmokyti didelių ir mažų grupių 

moderatoriai ir protokoluotojai –  vykdytojai išvyko į Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos 

veiklos grupės seniūnijas. Buvo diskutuota remiantis SSGG  analizės principu: identifikuotos 

seniūnijų stiprybės, silpnybės, grėsmės ir galimybės. Kad būtų taupomas susitikimų dalyvių laikas, 

seniūnijos buvo sugrupuotos po dvi. Buvo išnuomota 16 vietų transporto priemonė, kuria vienos 

seniūnijos atstovai vykdavo į kitą. Susitikimuose buvo dirbama atskiromis darbo grupėmis, darbo 

rezultatus pristatant bendrose sesijose. 

 

Bendra uteniškių ir zarasiškių išvyka į Ukmergės rajoną 

Utenos ir Zarasų rajonų bendruomenių vykdomi projektai leido žmonėms iš abiejų rajonų 

susipažinti, susidraugauti. Kartu buvo vykta į Ukmergės rajono Tolučių ir Petronių bendruomenes, 

kur buvo susipažinta su sėkmingai įvykdytais eksperimentinės Partnerystės programos projektais.  

Tolučių ir Petronių kaimo bendruomenių atstovai buvo pakviesti dalyvauti Utenos rajono 

bendruomenių sąskrydyje Vaikutėnuose.  

 

Susitikimai  rajonų   seniūnijose 

2007m. ir 2008m. vasarą vyko susitikimai seniūnijose rengiant naują strategiją, kuri bus 

įgyvendinama 2009-2013m.  

Renginiuose dalyvavę seniūnijose veikiančių bendruomenių, bendrijų nariai, verslininkai, 

ūkininkai, biudžetinių įstaigų darbuotojai diskutavo remiantis SSGG  analizės principu: identifikavo 

savo seniūnijų stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes. Taip pat kiekvienoje seniūnijoje buvo 

apsispręsta į kokią priemonę bus teikiama paraiška vietos projektui.  

 

Seniūnijų diena 

Konferencija Seniūnijų diena: kaimo plėtra ir Leader+ pobūdžio priemonė, kurios rengėjai 

buvo Utenos apskrities viršininko administracija, o iniciatoriai Aukštaitijos bendruomenių 

asociacijos vietos veiklos grupė vyko du metus iš eilės. 2006m. joje buvo pristatyta parengta 

bandomoji integruota  strategija bei pažintinėje išvykoje į Švedijos Sjuharad krašto vietos veiklos 

grupę įgyta patirtis. Taip pat kavos pertraukos metu buvo ragaujamos uogienės atsivežtos iš 

Švedijos bei Aukštaitišku būdu  pagamintos uogienės. 2007m. surengtoje Seniūnijų dienoje be 

Aukštaitijos vietos veiklos teritorijoje veikiančių seniūnijų, bendruomenių atstovų dalyvavo ir LR 

Žemės ūkio ministerijos  bei Lietuvos Žemės ūkio universiteto atstovai, kurie pristatė kaimo plėtros 

galimybes 2007-2013 metams. 

 

Anketinio tyrimo apibendrinimas 

Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupė atliko tyrimą, kurio tikslas – 

pakartotinai ištirti Aukštaitijos kaimo išteklius, poreikius, ir jų tenkinimo galimybes. Anketa  buvo 

skirta Utenos, Zarasų, Ignalinos rajonų ir Rokiškio  Obelių, Jūžintų, Kriaunų seniūnijų kaimo 

žmonėms apklausti.  

 Svarbu buvo išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria kaimo gyventojai savo 

gyvenamoje teritorijoje. Respondentų atsakymai buvo sekantys (žr. 19 pav.). 
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alkoholis
 

Pav. 19. Respondentų patiriamos problemos gyvenamoje teritorijoje 

 

Kaip rodo tyrimo rezultatai, pagrindinė kaimo problema yra alkoholizmas. Logiškai seka 

laisvalaikio praleidimo problema ir trečia – nedarbas. Mažiausia problema – prastos gyvenimo 

sąlygos. 

Aktualu, rengiant strategiją, yra susipažinti, kokius poreikius tiriamiesiems  sunkiausia 

patenkinti (žr. 20 pav.). 

 

    
Pav. 20. Poreikių patenkinimo galimybės 
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Kaip rodo respondentų atsakymai, sunkiausia yra gauti kokybiškas sveikatos, medicinines 

paslaugas. Toliau pažymima, kad gyventojams yra sunku susisiekti su atokiomis vietovėmis arba 

tolimesnėmis. Kaimo gyventojai pažymi ir tai, kad nėra saugu gyventi jų seniūnijose. 

Kadangi, respondentai nurodė labai svarbias problemas, aktualius, nepatenkinamus 

poreikius, svarbu yra žinoti jų nuomonę apie tai, kas gi, turėtų spręsti visas šias iškilusias 

problemas. Tiriamųjų atsakymai pasiskirstė sekančiai (žr. 21 pav.) 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 21. Respondentų nuomonė apie tai, kas galėtų spręsti jų problemas 

 

Atsakymai parodė,  kad didžiausią atsakomybės dalį, sprendžiant gyventojų problemas, 

turėtų prisiimti seniūnija ar savivaldybė. Tačiau respondentai neatmeta tokios galimybės, kad 

problema turėtų spręsti visi kartu: gyventojai, institucijos, NVO.  

Kadangi, organizacijų, grupių, sprendžiančių kaimo bendruomenių problemas, yra  ne 

viena ir jos dažnai turi skirtingą viziją, supratimą, perspektyvą, svarbu buvo žinoti, kaip išvardintas 

perspektyvas kaimo gyventojai vertina (žr. 11 lentelė). 

11 lentelė 

Grupių, sprendžiančių kaimo bendruomenių 

problemas, perspektyvų įvertinimas 

 

Eil. 

Nr. 

Perspektyvos  Balų sk. 

1. Didelės privačios fermos ir ūkiai netrukdo gyvenviečių gerbūviui 55 

2. Privačių ūkių įkūrimas skatina kaimo gyvenviečių plėtra 76 

3. Smulkus kaimo verslas yra geriausias kaimo gyventojų pajamų šaltinis 60 

4. Didesnis valdžios kišimasis užtikrina sėkmingą kaimo plėtrą 29 

5. Privačios finansinės investicijos nebūtinos kaimo bendruomenių vystymui 31 

6. Valstybės finansuojami darbuotojai yra reikalingi kaimo bendruomenės 

vystymuisi 

153 

7. Užsienio darbdaviai, finansinės investicijos, nuosavybė būtų naudingi kaimo 

bendruomenės vystymuisi 

89 

8. Kaimo bendruomenių vystymuisi būtinas visų turimų išteklių ir talentų 

susivienijimas 

117 

Kas turėtų spręsti   kaimo problemas?

16%

17%

26%
13%

2%

26%

Gyventojų iniciatyvos Kaimo bendruomenės Seniūnija, savivaldybė

Valstybė NVO Visi kartu
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9. Šeimų tarpusavio pagalba – svarbus žingsnis kuriant kaimo bendruomenę 129 

10. Kaimo bendruomenė negali viena išspręsti ekonominių problemų 128 

11. Svarbiausia – kiekvieno žmogaus asmens gerovė  109 

12. Svarbiausia – bendruomenės gyvenimo kokybė 97 

13. Svarbiausia – galimybė ugdyti kaimo žmonių verslumą 52 

 

Šie respondentų atsakymai parodė, kad pirmenybę atiduotų tai organizacijai, kuri rūpintųsi 

valstybės finansuojamais žmonėmis, nes respondentų nuomone, šie žmonės turi įtakos 

bendruomenių vystymui. Taip pat, organizacijai, kurios akiratyje, pirmiausia, yra šeimų tarpusavio 

pagalbos vystymas bei supratimas, kad kaimo bendruomenės vienos negali išspręsti visų iškilusių 

ekonominių problemų. 

Tačiau nepaisant to, kad šiuo metu sprendžiama daug įvairiausių uždavinių, susijusių su 

kaimu, jo vystymu, jo gyventojais, poreikiais, dar lieka neišspręstų problemų. Šios problemos 

pačios įvairiausios. Todėl paprašėme respondentų tuos uždavinius įvertinti ir nurodyti pačius 

svarbiausius. Apklausoje dalyvavusių kaimo gyventojų atsakymai pasiskirstė sekančiai (žr. 22 pav.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 22. Svarbiausi uždaviniai, kuriuos reikia spręsti 
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Patys svarbiausi uždaviniai, nurodyti respondentų, logiškai sutapo su nepatenkintais 

poreikiais: medicininio aprūpinimo užtikrinimas, infrastruktūros kokybės gerinimas, nedarbo 

mažinimas, policijos darbo kokybės gerinimas. Matome, kad kontrolinis klausimas tik išryškino ir 

patvirtino, kad šie kaimo gyventojų poreikiai iš tiesų iki galo nepatenkinti. 

 

     

Aktualiausia priemonė
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Žemės ūkio veiklos įvairinimas

Parama verslo kūrimui ir plėtrai
Kaimo turizmo veiklos skatinimas

Kaimo paveldo išsaugojimas ir modr.
Kaimo atnaujinimas ir plėtra

 
Pav. 23. Aktualiausia individualiai pasirenkama priemonė 

 

Anketoje respondentams buvo nurodyta, kad jos tikslas – paruošti naują strategiją. Todėl, 

išsiaiškinę tiriamųjų problemas, paklausėme, kokiai priemonei projektą individualiai teiktų jie 

patys. 24 pav. rodo, kad kaimo gyventojai pirmenybę atiduoda kaimo atnaujinimui ir jo plėtrai, 

toliau teiktų projektus kaimo paveldo išsaugojimui ir kaimo turizmui skatinti.       

 

    

Svarbiausia priemonė bendruomenei
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Pav. 24. Bendruomenių sprendimai renkantis priemonę 
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Atsakymai rodo, kad tiek individualūs, tiek bendruomeniniai sprendimai didelio skirtumo 

neturi, todėl galime daryti prielaidą, kad kaimo žmogui būdingas bendruomeniškumo jausmas, kas 

turi įtakos kaimo plėtrai, jo atnaujinimui, žmonių tarpusavio santykiams. Ar tiki žmonės Lietuvos 

kaimo geresne ateitimi? Respondentų  atsakymai buvo šie (žr. 25 pav.) 

 

Žmonių nuomonė apie ateitį kaime

36%

48%

11%
5%

Tikiu,kad situacija pagerės Gal pagerės,bet tai bus negreit

Nemanau, kad pagerės Manau, gali tik pablogėti

 
Pav. 25.  Žmonių nuomonė apie ateitį kaime 

 

Net 48 proc. apklaustųjų tiki, kad situacija pagerės, tačiau to pagerėjimo dar teks palaukti. 

O 36 proc. tiki tvirtai, kad viskas bus gerai. Tik 5 proc. mano, jog situacija kaime gali tik blogėti.       

Respondentų atsakymai paskatino paklausti, ar jie yra patenkinti  gyvenimu savo 

seniūnijoje. atsakymai buvo šie (žr. 26 pav.) 

 

Pasitenkinimas gyvenimu savo seniūnijoje

27%

61%

6% 3% 3%

Visiškai patenkintas

Patenkintas iš dalies,bet kitur gyvent nenoriu

Nesu patenkintas, bet neturiu kitų galimybių

Nesu patenkintas, žadu  keisti gyvenamąją vietą

Nesu patenkintas, bet kitur taip pat tas pats
 

Pav. 26.  Respondentų pasitenkinimas gyvenimu savo seniūnijoje 
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61 proc. respondentų yra iš dalies patenkinti gyvenimu kaime, tačiau kitur gyventi 

nenorėtų, 27proc. respondentų yra visiškai patenkinti savo gyvenimu dabartinėje vietoje, 6 proc. 

apklaustųjų nurodo, kad nėra patenkinti, tačiau neturi kitų galimybių,  

Tyrime dalyvavo įvairaus išsilavinimo gyventojai (žr. 27 pav.) 

 

Respondentų išsilavinimas

3%

27%

43%

27%

Pradinis Vidurinis Spec.vidurinis Aukštasis

 
Pav. 27.  Respondentų išsilavinimas 

 

Paveikslas rodo, kad 43 proc. respondentų sudaro gyventojai su aukštesniuoju 

išsilavinimu, 27 proc. su viduriniu ir 27 proc. su aukštuoju išsilavinimu. Tik 3 proc. tiriamųjų 

sudarė gyventojai su pradiniu išsilavinimu. 28 pav. matome koks respondentų statusas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pav. 28.  Respondentų statusas 

 

Tyrime dalyvavo 64 proc. biudžetinių įstaigų darbuotojai, 18 proc. ūkininkų, 7 proc. 

bedarbių, 5 proc. nenurodė savo užsiėmimo, po 3 proc. pasiskirstė verslininkai ir nvo darbuotojai. 
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Narystė NVO

27%

73%

Taip Ne

 
Pav. 29. Respondentų narystė NVO 

 

Visų respondentų buvo paklausta apie narystę nvo, nes dalyvavimas visuomeninių 

organizacijų veikloje parodo žmonių pilietinę brandą. Tačiau tik27 proc. respondentų (žr. 11 pav.) 

nurodė esą nvo nariais. sunku daryti prielaidą dėl šio skaičiaus, bet nepaisant tokio  fakto, matome, 

kad žmonių keliamos problemos yra aktualios, jie galvoja ne tik apie save, bet ir apie visą 

bendruomenę, jiems rūpi gyvenamoji vieta bei jos išsaugojimas. 

Visos respondentų išsakytos mintys padės kurti naująją strategiją, kurios rezultatai dar 

labiau prisidės prie kaimo plėtros, amatų vystymo, turizmo skatinimo. 

 

2.4. SSGG analizė 

 

Pateikiama apibendrinta SSGG analizė: 

1) Utenos rajono geografinė padėtis, infrastruktūros  ir kaimo plėtros aspektai, 

 

Stiprybės 

 

 Patogi geografinė padėtis- tranzitiniai keliai pasienio link;  

 Utenos rajoną kerta magistraliniai keliai; 

 Utenos rajonas turi išskirtinius gamtos ir rekreacinius (miškai, ežerai) išteklius 

 Platus kaimo turizmo sodybų tinklas, pakankamas jų lankomumas sezono metu;  

 Rajonas patrauklus turizmui, daug tradicinių maršrutų bei lankomų objektų, susiformavę turistų 

srautai   

 Rajone veikia stambios maisto ir tekstilės pramonės įmonės; 

 Išvystyti atskiri pramonės sektoriai: maisto pramonės, tekstilės, medžio apdirbimo; 

 Rajono gyventojai aktyviai dalyvauja individualioje prekybinėje veikloje (padėvėtų automobilių 

prekyba, jų reeksportas), sukurta pakakama šio verslo infrastruktūra;  

 Suformuota verslo paslaugų infrastruktūra; 

 Susiformavusios veikiančios pramonės zonos su pakankama inžinerine infrastruktūra - 

potencialios galimybės verslo įmonių steigimui ir plėtrai; 
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 Rajone suformuota fizinė infrastruktūra, pastatyti modernūs vandenvalos, šilumos ūkio 

įrengimai; 

 Išvystyta transporto kelių infrastruktūra; 

 Santykinai žemas oro taršos rodiklis. 

 

Silpnybės 

 

  Daugelyje įmonių naudojamos senos technologijos, didelės darbo sąnaudos bei žemas darbo 

našumas;  

  Nepakankamas materialinių ir tiesioginių užsienio investicijų lygis rajone neleidžia vykdyti 

įmonių modernizavimo ir techninio atnaujinimo; 

 Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių darbuotojams stinga žinių marketingo, vadybos, finansų 

valdymo srityje;   

 Silpnai panaudojami bankų ir kitų finansinių institucijų resursai, žemas kreditų panaudojimo 

investavimui lygis; 

 Žemas gyventojų, ypač kaimiškosiose teritorijose, verslumo lygis; 

 Turizmo infrastruktūra išvystyta fragmentiškai;  

 Silpnas paslaugų sektoriaus (maitinimas, apgyvendinimas, pramogos) išvystymas; 

 Turizmo sektoriui būdingas vasaros sezoniškumas.  

 Žemas smulkių įmonių gaminamos produkcijos konkurencingumo lygis, trumpas naujai 

įsisteigusių įmonių gyvavimo ciklas ir mažos plėtros galimybės be startinių pozicijų 

sustiprinimo investicijomis bei subsidijomis;  

 Žemas kooperacijos tarp smulkaus ir vidutinio verslo įmonių lygis, nėra susiformavusios 

stambių įmonių tiekimo grandinės; 

 Santykinai nederlingos žemės; 

 Silpni žemės ūkio produkcijos gamintojų kooperaciniai ryšiai;  

 Nuostolinga tradicinė žemės ūkio veikla nenašiose rajono žemėse, lėtas ūkių stambėjimo ir 

modernizavimosi procesas; 

 Nėra parengti bendrieji teritoriniai plėtros planai; 

 Kaimo vietovėse yra nedidelis procentas kelių su pagerinta danga; didelę dalį vietinio 

susisiekimo maršrutų sudaro labai prastos kokybės žvyrkeliai; 

 Prasta vietinių kelių būklė ir priežiūra; 

 Ribotos savivaldybės finansinės galimybės skirti lėšų  kelių priežiūrai bei asfaltavimui; 

 Kaimo vietovėse silpnai išvystyta telekomunikacijų sistema, prastos ryšių linijos (arba jos nėra 

įrengtos) neleidžia plėtoti informacines technologijas; 

 Dalis elektros įrenginių pasenę, reikalingas modernizavimas, prastas ir susidėvėjęs paskirstymo 

linijų tinklas; 

 Nekontroliuojamų sąvartynų gausa; 

 Nėra įdiegta antrinių žaliavų perdirbimo sistemos; 

 Vandenvalos ir nuotekų problemos kaimiškose seniūnijose; fiziškai nusidėvėję vandens tiekimo 

įrenginiai; 

 Prasta šiluminių tinklų vamzdynų būklė; 

 Nebaigtas spręsti centralizuoto buitinių atliekų tvarkymo klausimas kaimiškose seniūnijose bei 

atokiuose kaimuose; 
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  Susidėvėję gatvių apšvietimo tinklai. 

 

Grėsmės 

 

 Investicijos ir toliau pasieks tik stambias, konkurencingas pramonės įmones;   

 Nebus suformuotas rajono investicinis patrauklumas bei aplinka, vyks konkurencija su kitais 

aplinkiniais rajonais dėl investicijų pritraukimo, investicijų srautai aplenks rajoną; 

 Nesugebėjimas pasinaudoti ES SF parama dėl mažo investicinio įmonių potencialo, silpnos 

finansinio sektoriaus orientacijos į bendradarbiavimą su verslo įmonėmis, įsisavinant struktūrinę 

paramą  

 Nepakankamas darbo rinkos lankstumas ir mobilumas didins nedarbo problemas, taip pat 

trukdys inovacijoms, modernių technologijų plėtrai; 

 Kvalifikuotos darbo jėgos emigracija į užsienį, į kitus rajonus bei iš kaimo į miestus; 

 Žemi informacinių technologijų įsisavinimo tempai gali palikti rajono įmones 

nekonkurencingomis  

 Elektros, šilumos energijos, kuro brangimas, gamybos kaštų didėjimas 

 Mažėjantys medienos ištekliai stabdys tradicinių šakų vystymąsi 

 Mažos savivaldybės investicinės galimybės projektams (tarp jų – ir struktūrinių fondų) 

finansuoti ir įgyvendinti; 

 Skirstomųjų tinklų privatizavimas gali pabloginti vartotojų (ypatingai vienkiemių, nedidelių 

gyvenviečių, smulkių ūkininkų) padėtį; 

 Perėjimas prie ES taikomų aplinkosaugos normatyvų pareikalaus didelių kapitalo investicijų į 

aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą; 

 Atliekų tvarkymo strategijos šalies mastu nebuvimas nesudaro sąlygų kompleksiniam 

problemos sprendimui; 

 Griežtėjantys reikalavimai sąvartynų tvarkymui sąlygoja papildomų išteklių ir investicijų 

poreikį; 

 Vandentiekių įrenginių ir tinklų būklės spartus blogėjimas dėl nepakankamų investicijų, 

eksploatacinių išlaidų augimas smarkiai pablogins geriamo vandens kokybę; 

 Rajoninių kelių būklės blogėjimas įtakos pramonės ir žemės ūkio, turizmo plėtrą. 

Galimybės  

 

  Atsivėrusios ES rinkos, prekyba be muitų su tradiciniais partneriais (Latvija, Lenkija, Estija);  

 Taikoma užimtumo ir socialinė politika bei konkrečios jos realizavimo programos leis 

panaudoti turimus darbo jėgos išteklius, leis sukurti kokybiškas, technologiškai aprūpintas darbo 

vietas 

 Racionalus ir tikslingas ES  struktūrinių fondų paramos panaudojimas leis teigiamai paveikti 

verslo rėmimo, darbo vietų kūrimo skatinimo sistemas;   

 ES plėtra skatins gamybos perkėlimą arčiau realizavimo rinkų Rytuose, logistikos elementų 

(“logistikos kaimeliai”, centrai ir kt.) perkėlimą prie rytinių sienų, neaplenkiant Utenos rajono; 

 Pramonės plėtrą, pertvarkymo procesą ir jos infrastruktūros tvarkymą paspartins techninė, 

konsultacinė bei finansinė ES parama; 
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 Ypatingas dėmesys bei finansiniai resursai IAE regionui dėl atominės elektrinės uždarymo bei 

naujos statymo leis akumuliuoti papildomus resursus bei išskirtines galimybes regiono (ypač 

IAE subregiono) verslo įmonėms, specialios verslo finansavimo schemos regiono įmonėms;  

 Regioninės politikos įgyvendinimas padės mažinti skirtumus tarp rajonų, padidės investicijos 

bei finansinės intervencijos į silpną vystymosi potencialą turinčius veiklos sektorius;   

 Integraciniai procesai leis paspartintai plėtoti rajono ekonomiką užsienio tiesioginių investicijų 

pagrindu, perimti pažangias technologijas, tarptautinės vadybos patirtį apimant veiksmingą 

gamybos ir realizacijos organizavimą; 

 Žemės ūkio ir kaimo struktūrinis pertvarkymas, didinant jų specializaciją ir vystant netradicinių 

kultūrų auginimą bei alternatyvias žemės ūkio verslo šakas;  

 Transporto ir logistikos sektoriaus plėtra; 

 Turizmo rinkų ir srautų diferencijavimasis bei turizmo produkto įvairovės išskyrimas formuos 

Utenos rajoną kaip konkurencingą turizmo srityje;  

 Turizmo plėtra skatins paslaugų sektoriaus augimą; 

 Parama iš ES aplinkosauginiams projektams; 

 Strategiškai palanki geografinė padėtis transporto plėtrai; 

 Ekologiškai švaraus kuro (rekonstravus katilines) naudojimas pramonės ir verslo įmonėse, 

aplinkkelių įrengimas, transporto srautų sureguliavimas  sumažins oro taršą; 

 Regioninė atliekų tvarkymo sistema užtikrins efektyvumą aplinkos apsaugos ir ekonominiu 

požiūriu; 

 Visuomenės švietimas ir įtraukimas į aplinkosauginius projektus; 

 Galimybės pilnai panaudoti turimus pajėgumus, pasiekti jų panaudojimo aukštesnį efektyvumo 

laipsnį. 

 

2) Žmogiškųjų išteklių, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, ne pelno sektoriaus 

plėtra Utenos rajone, 

 

Stiprybės 

 

 Bendrojo lavinimo mokyklų tinklas pakankamas, atitinka esamus poreikius; 

 Pakankamas ikimokyklinio ugdymo potencialas ir įstaigų skaičius; 

 Rajone išvystyta profesinio rengimo sistema; 

 Santykinai didelė užimtųjų dalis pramonėje bei statyboje; 

 Formuojasi regiono švietimo įstaigų ryšiai, sprendžiant bendrojo ugdymo ir profesinio ugdymo 

problemos; 

 Plėtojamas švietimo ir profesinio rengimo įstaigų bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;  

 Pakankamai išplėtotas kultūrinių centrų ir įstaigų tinklas 

 Regionui būdingas turtingas istorinis- kultūrinis paveldas;  

 Gausu kultūrinių bei sporto renginių, pakankamai aukštas profesionalaus ir mėgėjų meno 

kolektyvų lygis; 

 Išvystytas bibliotekų tinklas, viešųjų bibliotekų pagrindu kuriama vieninga informacinė sistema; 

 Išplėtotos distancinio mokymo galimybės: 

 Pakankamai išvystyta pirminė ir antrinė sveikatos priežiūra; 

 Gerai išvystytas stacionarių socialinių paslaugų tinklas; 



72 

 

 Formuojasi nevyriausybinių organizacijų sistema; 

 Formuojasi ir stiprėja kaimo bendruomenės, auga jų aktyvumas; 

 Pradėtos teikti socialinės paslaugos rizikos grupių atstovams; 

 Veikia stacionarios socialinių paslaugų globos įstaigos proto ir psichikos negalią turintiems 

žmonėms; 

 Auga teikiamų socialinių paslaugų kokybė, ypač stacionariniuose slaugos ir globos namuose; 

pastoviai keliama socialinių darbuotojų kvalifikacija 

 

Silpnybės 

 

 Santykinai aukštas nedarbo lygis rajone; 

  Bedarbiai tampa ilgalaikiais bedarbiais, pasunkėja integracijos į darbo rinką galimybės;  

 Aukštas nedarbo lygis jaunimo tarpe, santykinai žemas užimtųjų skaičius žemės ūkyje; 

  Miesteliuose bei seniūnijose mažos įsidarbinimo galimybės ne žemės ūkio sektoriuje; 

 Žema bedarbių motyvacija ieškoti darbo, dalis bedarbių registruojasi darbo biržoje ne užimtumo 

tikslais;  

 Ruošiamų specialistų veiklos sritys bei kvalifikacija ne visada atitinka darbo rinkos poreikius; 

 Nepakankamai sparčiai atnaujinama visų tipų švietimo įstaigų mokymo ir techninė bazė; 

pasenusi, neatitinkanti poreikių kultūros, bibliotekų ir sporto įstaigų materialinė bazė; 

 Nepakankamai išplėtotas suaugusiųjų mokymosi tinklas; 

 Nepakankamas naujų informacinių komunikacinių technologijų naudojimas tenkinant rajono 

gyventojų kultūros reikmes ir gerinant paslaugas; 

 Neefektyvus lovų paskirstymas pagal profilius stacionaraus gydymo institucijose; 

 Nėra koordinuojamas sveikatos priežiūros ir socialinių darbuotojų darbas; 

 Stokojama koordinacijos tarp NVO ir savivaldybės socialinės paskirties įstaigų, teikiančių 

socialines paslaugas;  

 Trūksta specialaus transporto, teikiant socialines paslaugas žmonėms su negalia, vienišiems 

seniems asmenims, gyvenantiems savo namuose; 

 Silpna veiksmų koordinacija socialinės paramos ir viešųjų paslaugų sferoje didina socialinės 

atskirties problemas;  

 Socialinių pašalpų sistema pakankamai formali, neskatina realaus pašalpų gavėjo būklės 

įvertinimo ir lėšų taupymo; 

 Nepakankamas policijos įstaigų materialinis techninis aprūpinimas; 

 Stokojama visuomenės iniciatyvos, užtikrinant viešąją tvarką; 

 Silpnas prevencinis darbas su nepilnamečiais 

 

Grėsmės 

 

 Demografiniu požiūriu vyksta spartus regiono gyventojų senėjimo, ypatingai žemės ūkio 

sektoriuje procesas, santykinai mažas jaunų žmonių skaičius gyventojų struktūroje; 

 Savivaldybė bei institucijos ir toliau nepajėgs plačiai pasinaudoti ES SF teikiamomis paramos 

galimybėmis; 

 Nesugebėjimas adaptuotis prie besikeičiančių rinkos sąlygų; 

 Esamos darbo jėgos kvalifikacijos neatitikimas augančiam technologijų lygiui; 
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 Aukštos kvalifikacijos darbo jėgos išvykimas tampa ekonomikos plėtros stabdžiu; 

 Blogėjanti socialinė-ekonominė aplinka turi neigiamos įtakos gyventojų sveikatingumui; 

 Šalies ekonominė situacija bei integraciniai procesai gali pagilinti esančias ir paskatinti naujų 

socialinių problemų atsiradimą; 

 Inicijuojamos nacionalinės socialinės paramos programos mažai įtakos  rajono gyventojų 

socialinių problemų sprendimą; 

 Socialinės paramos subjektų valdymo išskaidymas, maža veiksmų koordinacija šioje sferoje ir 

toliau didins kai kurių socialinių grupių atskirtį  ir sunkins problemų sprendimą rajone; 

 Visagino m. tampa asocialių reiškinių židiniu, procesas gali tapti spartesnis dėl socialinių 

problemų gilėjimo. 

 

Galimybės 

 

 Galimybės pasinaudoti ES SF parama žmogiškųjų išteklių plėtros srityje; 

 Plečiamos neuniversitetinio aukštojo išsilavinimo galimybės; 

 Užimtumo gebėjimų ir gebėjimų prisitaikyti prie rinkos pokyčių ugdymas; 

 Profesinio parengimo priartinimas prie rinkos poreikių, užtikrinant paruošimo kokybę; 

 Efektyvus profesinio rengimo, bendrojo lavinimo, verslo ir vietos valdžios bendradarbiavimas; 

 Kultūrinio paveldo objektų pasiekiamumo didinimas, jų aplinkos pritaikymas turizmui ir 

bendruomenės reikmėms; 

 Kultūrinio paveldo objektų išsaugojimas ir priežiūra; 

 Efektyvus darbo rinkos priemonių panaudojimas, mažinant nedarbą; 

 Darbuotojų kompetencijos kėlimas, pasinaudojant žmogiškųjų išteklių plėtros finansavimo 

galimybėmis; 

 Socialinės paramos, socialinių paslaugų teikimo valdymo pagerinimas, tiesiogiai susijęs su 

reforma šioje srityje, gali pagerinti esančią situaciją rajone; 

 Glaudesnio bendradarbiavimo tarp socialinės paskirties ir sveikatos apsaugos sistemos įstaigų 

užtikrinimas, medicinos darbuotojų perkvalifikavimas į socialinius darbuotojus; 

 Informacinių sistemų diegimas sveikatos priežiūros įstaigose gerins teikiamų paslaugų kokybę; 

 Aktyvus bendruomenių dalyvavimas viešųjų paslaugų teikimo srityje; 

 Nuoseklus ir sistemingas visuomenės teisinis švietimas gerins situaciją viešosios tvarkos 

užtikrinimo srityje. 
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3. Utenos regiono VVG teritorijos plėtros vizija, prioritetai, priemonės ir veiklos sritys: 

 

3.1. vizijos formuluotė ir aprašymas 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės vizija: Utenos regionas  2015m. patraukli ir saugi 

gyventi bei dirbti vietovė, kurioje puoselėjami gamtos ir kultūros ištekliai, kaimo gyventojai 

verslūs, sugebantys išreikšti save, bendraujantys ir bendradarbiaujantys piliečiai, turintys galimybes 

naudotis naujausiomis technologijomis, puoselėjantys tautines ir bendruomenines vertybes, 

besiorientuojantys į ateitį. 

 

3.2. prioritetų aprašymas, pateikiant bent prioriteto pavadinimą, tikslus, numatomą poveikį, 

sprendžiant socialines, ekonomines ir aplinkos problemas 

 

Bendrasis strategijos tikslas, kuris apima abu prioritetus yra: gerinti gyvenimo kokybę ir 

didinti gyventojų užimtumą Utenos rajono kaimuose. 

 

I PRIORITETAS: Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra. 

 

I prioriteto tikslai: Kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, gerinant Utenos 

kaimų materialinę techninę bazę, geriamo vandens kokybę, atnaujinant viešos paskirties pastatus ir 

infrastruktūrą, remti alternatyvią veiklą kaime, amatus, kaimo turizmą bei kaimo paveldą. 

 

I prioriteto priemonės: 

-  Kaimų atnaujinimas ir plėtra; 

- Parama verslo kūrimui ir plėtrai; 

-  Kaimo turizmo veiklos skatinimas. 

 

II PRIORITETAS: Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas 

ir bendruomeniškumo skatinimas. 

 

II prioriteto tikslai: didinti kaimo gyventojų užimtumo gebėjimus, stiprinti kaimo gyventojų 

saugumą bei gerinti kaimo jaunimo padėtį. 

 

II prioriteto priemonės: 

-  Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas ir  bendruomeniniais pagrindais teikiamų paslaugų kaimo 

gyventojams organizavimas;  

-  Kaimo jaunimo padėties gerinimas ir bendruomeniškumo skatinimas. 

 

Pirmam prioritetui planuojama skirti 95 procentus vietos projektams skirtų lėšų, planuojama gauti 

iki 36 vietos projektų. 

Antram prioritetui planuojama skirti 5 procentus vietos projektams skirtų lėšų, planuojama gauti iki 

13 vietos projektų. 

  

Pirmojo prioriteto priemonės reglamentuojamos Utenos regiono vietos veiklos grupės 

Strategijos ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013m. programos, antrojo prioriteto priemonės 

reglamentuojamos tik Utenos regiono vietos veiklos grupės Strategijos. 



3.3. priemonių aprašymas, pateikiant  priemonės pavadinimą, tikslus, numatomą poveikį, sprendžiant socialines, ekonomines ir aplinkos 

problemas, ryšį su kitomis strategijos 

priemonėmis 

 

                        12 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ remiamos veiklos 

sritys ir tikslai, poveikis sprendžiant problemas, ryšys su kitomis strategijos priemonėmis 

 

Priemonė/prioritetas Remiamos veiklos sritys ir tikslai Poveikis sprendžiant 

problemas 

Ryšys su kitomis strategijos 

priemonėmis 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra  

(1 prioritetas Utenos rajono 

kaimo infrastruktūros, verslo ir 

amatų plėtra) 

 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

įgyvendinimo (LEADER metodu) taisykles 

Įgyvendinta iki 22 

projektų  

Kaimo jaunimo padėties 

gerinimas ir bendruomeniškumo 

skatinimas. 

Kaimo gyventojų saugumo 

stiprinimas ir  bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų paslaugų 

kaimo gyventojams 

organizavimas. 

Žemės ūkio veiklos įvairinimas  

Parama verslo kūrimui ir plėtrai. 

Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas.  

Parama verslo kūrimui ir plėtrai.  

(1 prioritetas Utenos rajono 

kaimo infrastruktūros, verslo ir 

amatų plėtra) 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai“ supaprastintas įgyvendinimo taisykles   

 

Įgyvendinta  

5 projektai 

 

 

Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

 

Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas 

(1 prioritetas Utenos rajono 

kaimo infrastruktūros, verslo ir 

amatų plėtra) 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas“ supaprastintas įgyvendinimo taisykles 

Įgyvendinta  

9 projektai 

 

 

Parama verslo kūrimui ir plėtrai.  
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Kaimo gyventojų saugumo 

stiprinimas ir  bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų paslaugų 

kaimo gyventojams 

organizavimas 

(2 prioritetas Saugios gyventi 

kaimo aplinkos kūrimas, 

gyventojų užimtumo didinimas ir 

bendruomeniškumo skatinimas ) 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos 

plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse 

ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto 2.1 

priemonės „Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas ir  

bendruomeniniais pagrindais teikiamų paslaugų kaimo 

gyventojams organizavimas“ specialiąsias taisykles. 

Įgyvendinta  

4 projektai 

 

Kaimo jaunimo padėties 

gerinimas ir bendruomeniškumo 

skatinimas. 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra.  

 

 

Kaimo jaunimo padėties 

gerinimas ir bendruomeniškumo 

skatinimas 

(2 prioritetas Saugios gyventi 

kaimo aplinkos kūrimas, 

gyventojų užimtumo didinimas 

ir bendruomeniškumo 

skatinimas) 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos 

plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse 

ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto 2.2 

priemonės „Kaimo jaunimo padėties gerinimas ir 

bendruomeniškumo skatinimas“ specialiąsias 

taisykles. 

Įgyvendinta  

9 projektų  

 

Kaimo gyventojų saugumo 

stiprinimas ir  bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų paslaugų 

kaimo gyventojams 

organizavimas. 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra 
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3.4. veiklos sričių aprašymas, pateikiant apie kiekvieną veiklos sritį: 3.4.1.galimas vietos projektų idėjas; 3.4.2.galimus paramos gavėjus 

 

                        13 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės  strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“  galimi 

pareiškėjai, galimos vietos projektų idėjos 

 

Eil. 

Nr. 

Galimas pareiškėjas Priemonė Galima vietos projekto idėja 

1. Kaimo bendruomenės, 

savivaldybė ir savivaldybės 

institucijos, nevyriausybinės 

(visuomeninės) organizacijos, 

kiti viešieji juridiniai asmenys, 

registruoti Utenos rajone ir 

veikiantys Utenos regiono 

VVG veiklos teritorijoje  

 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra  

 

Kaimų ir gyvenviečių , sodo bendrijų vandentiekio rekonstrukcijos bei 

vandentiekio nutęsimo linijų darbai, vandens nugeležinimo įrenginių statyba,  

kaimų ir gyvenviečių infrastruktūros sutvarkymas, viešosios infrastruktūros, 

visuomeninės paskirties erdvių, gamtos ir kultūros paveldo objektų tvarkymas ir 

(ar) kūrimas, mokyklų, darželių, kultūros centrų renovacija pritaikant juos 

bendruomenės poreikiams, religinių  objektų,  jų  statinių kompleksų ir 

priklausinių sutvarkymas, pastatų pritaikymas neįgaliesiems, poilsio zonų 

sutvarkymas, vaikų  ir  jaunimo žaidimo aikštelių įrengimas ir kt. 

Tradicinių amatų mokymai plėtojant juos Utenos rajone, Lietuvoje, bei 

užmezgant tarptautinius ryšius, rengiant bendrus plenerus, muges, tradicinių 

amatų  plėtros  projektai ir kt 

Etnografinių kaimų, kaip kultūros paveldo objektų,  tvarkyba 

2. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 m. programos 

priemonės „Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai“ 

supaprastintas įgyvendinimo 

taisykles 

Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai.  

 

Pagal Priemonę remiamų ne žemės ūkio veiklos rūšių sąrašas pateikiamas Utenos 

regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Gyvenimo kokybė 

kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto 1.3 priemonės 

„Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ specialiųjų taisyklių 1 priede. 

3. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2007-2013 m. programos 

priemonės „Kaimo turizmo 

veiklos skatinimas“ 

supaprastintas įgyvendinimo 

taisykles 

Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas 

Kaimo turizmo sodybų, vandens, dviračių turizmo plėtra, naujų paslaugų  bei 

prekių skirtų turistams kūrimas ir teikimas, turistinių  stovyklų  kaimo  vietovėse  

įkūrimas  bei plėtra ir kt. 
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4. Kaimo bendruomenės,  

nevyriausybinės 

(visuomeninės) organizacijos, 

kiti viešieji juridiniai asmenys, 

registruoti Utenos rajone ir 

veikiantys Utenos regiono 

VVG veiklos teritorijoje 

 

Kaimo gyventojų saugumo 

stiprinimas ir  

bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų 

paslaugų kaimo 

gyventojams organizavimas 

Saugios kaimynystės tradicijų kūrimas ir palaikymas, gatvių ir šaligatvių 

sutvarkymas talkų būdu, stebėjimo kamerų pagrindinėse būrimosi vietose 

įrengimas, mokymų apie gyventojų fizinio, socialinio ir psichologinio saugumo 

suvokimą rengimas, moterų, žmonių su negalia iniciatyvų įgyvendinimas, 

gerinant šių socialinių grupių užimtumą, laisvalaikį ir integraciją į bendruomenės 

gyvenimą, laisvalaikio praleidimo centrų įkūrimas, savipagalbos grupių 

besirūpinančių kaimo gyventojų socialiniu ir fiziniu saugumu steigimas ir veiklos 

plėtra, įvairūs bendruomenio verslumo skatinimo projektai, kuriuos įgyvendinant 

bendruomenės galės įsigyti reikiamos įrangos bei technikos ir bendruomeniniais 

pagrindais teikti vietos gyventojams socialines ir kitas paslaugas pvz.: vaikų ir 

senyvo amžiaus žmonių priežiūros, laisvalaikio užimtumo, sveikatingumo, 

aplinkos tvarkymo, skalbimo, pirčių, malkų ruošimo, ir kt. 

5. Kaimo bendruomenės,  

nevyriausybinės 

(visuomeninės) organizacijos, 

kiti viešieji juridiniai asmenys, 

registruoti Utenos rajone ir 

veikiantys Utenos regiono 

VVG veiklos teritorijoje 

Kaimo jaunimo padėties 

gerinimas ir 

bendruomeniškumo 

skatinimas 

 

Jaunimo užimtumo centrų, kuriuose bus mokoma amatų, steigimas, liaudies 

tradicijų perdavimas jaunimui per mokymus, parodas, plenerus, sportinės 

jaunimo veiklos organizavimas įsigyjant reikiamą įrangą, įrengiant lauko 

aikštynus bei rekonstruojant sporto sales kaimo mokyklose, tarptautinio jaunimo 

bendradarbiavimo skatinimas įgyvendinant bendrus kaimo jaunimą aktyvinančius 

projektus, įvairių kitų veiklų, renginių bei edukacinių programų skatinančių 

bendruomeniškumą, organizavimas, įtraukiant ir vienijant vietos gyventojus. 



 3.4.3. paramos gavėjų tinkamumo kriterijų ir reikalavimų paramai gauti aprašymas; 

 

Preliminarūs paramos tinkamumo kriterijai ir reikalavimai Vietos projektų teikėjams: 

 

 Visiems  vietos projektų pateikėjams: 

- Pareiškėjas turi atitikti bendrąsias nuostatas bei reikalavimus, nustatytus KPP I priedo 

Bendrosios dalies 2–3 skyriuose. 

- Pareiškėjas turi atitikti bendruosius Strategijos nuostatus ir reikalavimus nustatytus 

Specialiosiose taisyklėse, kurios bus parengtos  ir valdybos patvirtintos atskirai kiekvienai  

strategijos priemonei. 

- Vietos projektas turi atitikti Strategijos ir priemonės tikslus. 

- Vietos projektas turi nepažeisti EB horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių, 

regioninės plėtros, informacinės visuomenės. 

- Projekto veikla ir su juo susijusios investicijos privalo būti įgyvendinamos kaimo vietovėje. 

- Priklausomai nuo pateikėjo, projektas turi būti viešas arba pelno. 

- Projektas įgyvendinamas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje išskyrus Utenos miestą. 

- Pagrįsta, kad bus užtikrintas vietos projekto tęstinumas. 

- Pagrįsta, kad vietos projektas, be jam (įgyvendinti) skirtų lėšų, negalėtų būti įgyvendintas 

tokios pat apimties, per tokį pat laikotarpį ir tokios pat kokybės. 

- Pareiškėjo registracijos vieta yra Utenos rajono savivaldybės teritorijoje, o veiklos vykdymo 

vieta Utenos regiono VVG veiklos teritorijoje. 

 -   Nekilnojamasis turtas, į kurį planuojama investuoti įgyvendinant vietos projektą, pareiškėjo 

ar partnerio (partnerių) valdomas atitinkamos priemonės specialiosiose taisyklėse nurodyta 

tvarka: 

Tinkamumo reikalavimai fiziniams asmenims, organizacijom bei mikroįmonėms nustatyti 

atitinkamos priemonės specialiosiose taisyklėse.  
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3.4.4. tinkamos finansuoti išlaidos; 3.4.5. vietos projektų prioritetiniai  kriterijai; 

 

                                            14 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ preliminarios 

tinkamos finansuoti išlaidos  bei vietos projektų prioritetiniai kriterijai 

 

 

Priemonė Preliminarios  tinkamos finansuoti išlaidos 

 

Preliminarūs vietos projektų prioritetiniai  kriterijai 

Kaimų atnaujinimas ir 

plėtra  

 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto priemonės „Kaimų 

atnaujinimas ir plėtra“ specialiąsias taisykles. 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto priemonės „Kaimų 

atnaujinimas ir plėtra“ specialiąsias taisykles. 

Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai. 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto priemonės „Parama 

verslo kūrimui ir plėtrai“ specialiąsias taisykles. 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto priemonės „Parama 

verslo kūrimui ir plėtrai“ specialiąsias taisykles. 

Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas 

 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto priemonės „Kaimo 

turizmo veiklos skatinimas“ specialiąsias taisykles. 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ I prioriteto priemonės „Kaimo 

turizmo veiklos skatinimas“ specialiąsias taisykles. 

Kaimo gyventojų saugumo 

stiprinimas ir  

bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų 

paslaugų kaimo 

gyventojams organizavimas 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ II prioriteto priemonės „Kaimo 

gyventojų saugumo stiprinimas ir  bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų paslaugų kaimo gyventojams 

organizavimas“ specialiąsias taisykles. 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ II prioriteto priemonės „Kaimo 

gyventojų saugumo stiprinimas ir  bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų paslaugų kaimo gyventojams 

organizavimas“ specialiąsias taisykles. 
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Kaimo jaunimo padėties 

gerinimas ir 

bendruomeniškumo 

skatinimas 

 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ II prioriteto priemonės „Kaimo 

jaunimo padėties gerinimas ir bendruomeniškumo 

skatinimas“ specialiąsias taisykles. 

Pagal Utenos regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo 

ekonomikos įvairinimas“ II prioriteto priemonės „Kaimo 

jaunimo padėties gerinimas ir bendruomeniškumo 

skatinimas“ specialiąsias taisykles. 

 

3.4.6. paramos lyginamoji dalis (intensyvumas); 3.4.7. maksimali paramos suma vienam vietos projektui įgyvendinti; 3.4.8. priemonės 

įgyvendinimo rodikliai; 

                           

                 15 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės  strategijos „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse  

ir kaimo ekonomikos įvairinimas“  teritorijos plėtros tikslų įgyvendinimo priemonės, jų įgyvendinimo rodikliai, galimi paramos 

gavėjai, maksimali galima parama 

vienam projektui 

I prioritetas  Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra  Priemonė: Kaimų atnaujinimas ir plėtra  

 

Veiksmas Pasiekimų 

rodikliai 

Rezultatų rodikliai Paramos gavėjai Paramos 

intensyvumas 

procentais 

Paramos 

suma, Lt 

Maksimali galima 

parama vienam 

projektui, Lt 

22 projektų Paramą 

gavusių 

pareiškėjų 

skaičius:  

16 

Sutvarkyti kaimo 

vietovių vandentvarkos 

įrengimai, įrengti 

vandens nugeležinimo 

įrenginiai, renovuoti 

bendruomeninės 

paskirties pastatai, 

sutvarkytos 

visuomeninės paskirties 

Kaimo bendruomenės, savivaldybė ir 

savivaldybės institucijos, 

nevyriausybinės (visuomeninės) 

organizacijos, kiti viešieji juridiniai 

asmenys, registruoti Utenos rajone ir 

veikiantys Utenos regiono VVG veiklos 

teritorijoje 

Pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 

2007-2013 m. 

programos 

priemonės 

„Kaimo 

atnaujinimas ir 

plėtra“ 

įgyvendinimo 

4 932 520 Pagal Utenos regiono 

vietos veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos 

„Gyvenimo kokybė 

kaimo vietovėse ir 

kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ I 

prioriteto priemonės 
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erdvės, gamtos ir 

kultūros paveldo 

objektai, atlikti  kaimo 

infrastruktūros gerinimo 

darbai,    amatų 

mokymai, mugės, 

plenerai  

(LEADER 

metodu) taisykles 

 

„Kaimų atnaujinimas 

ir plėtra“ specialiąsias 

taisykles. 

I prioritetas Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra   Priemonė: Parama verslo kūrimui ir plėtrai.  

 

Veiksmas Pasiekimų 

rodikliai 

Rezultatų rodikliai Paramos gavėjai Paramos 

intensyvumas 

procentais 

Paramos 

suma, Lt  

Maksimali galima 

parama vienam 

projektui, Lt 

5 projektai Paramą 

gavusių 

pareiškėjų 

skaičius: 5 

Ne žemės ūkio veiklų 

plėtra, paslaugų sferos 

kaime plėtra. 

 

 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013 m. programos priemonės „Parama 

verslo kūrimui ir plėtrai“ supaprastintas 

įgyvendinimo taisykles   

Pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 

2007-2013 m. 

programos 

priemonės 

„Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai“ 

supaprastintas 

įgyvendinimo 

taisykles  

297 140 

 

Pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės 

„Parama verslo 

kūrimui ir plėtrai“ 

supaprastintas 

įgyvendinimo 

taisykles 

I prioritetas Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra   Priemonė: Kaimo turizmo veiklos skatinimas 

Veiksmas Pasiekimų 

rodikliai 

Rezultatų rodikliai Paramos gavėjai Paramos 

intensyvumas 

procentais 

Paramos 

suma, Lt 

 

Maksimali galima 

parama projekto 

vienam projektui, 

Lt 

9 projektai Paramą 

gavusių 

pareiškėjų 

skaičius: 9 

Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas, naujų 

paslaugų turistams 

sukūrimas 

 

 

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-

2013 m. programos priemonės „Kaimo 

turizmo veiklos skatinimas“ 

supaprastintas įgyvendinimo taisykles  

 

 

Pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 

2007-2013 m. 

programos 

priemonės 

„Kaimo turizmo 

veiklos 

416 000 

 

 

 

Pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2007-2013 m. 

programos priemonės 

„Kaimo turizmo 

veiklos skatinimas“ 

supaprastintas 

įgyvendinimo 
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skatinimas“ 

supaprastintas 

įgyvendinimo 

taisykles   

taisykles 

II prioritetas  Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir 

bendruomeniškumo skatinimas 

Priemonė: Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas  ir  

bendruomeniniais pagrindais teikiamų paslaugų kaimo 

gyventojams organizavimas 

 

Veiksmas Pasiekimų 

rodikliai 

Rezultatų rodikliai Paramos gavėjai Paramos 

intensyvumas 

procentais 

Paramos 

suma, Lt 

 

Maksimali galima 

parama projekto 

vienam projektui, 

Lt 

4 projektai Paramą 

gavusių 

pareiškėjų 

skaičius: 4 

Kaimo gyventojų 

saugumo stiprinimas, 

steigiant savipagalbos 

grupes, laisvalaikio 

centrus, tvarkant kaimo 

infrastruktūros objektus 

bendruomeninių talkų 

būdu,  kuriant saugios 

kaimynystės tradicijas, 

rengiant mokymus apie 

gyventojų fizinio, 

socialinio ir 

psichologinio saugumo 

suvokimą, 

įgyvendinant moterų, 

žmonių su negalia 

iniciatyvas bei gerinant 

šių socialinių grupių 

užimtumą, laisvalaikį ir 

integraciją į 

bendruomenės 

gyvenimą. 

Kaimo bendruomenės,  nevyriausybinės 

(visuomeninės) organizacijos, kiti 

viešieji juridiniai asmenys, registruoti 

Utenos rajone ir veikiantys Utenos 

regiono VVG veiklos teritorijoje 

Pagal Utenos 

regiono vietos 

veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos 

„Gyvenimo 

kokybė kaimo 

vietovėse ir 

kaimo 

ekonomikos 

įvairinimas“ I 

prioriteto 2.1 

priemonės 

„Kaimo 

gyventojų 

saugumo 

stiprinimas   ir  

bendruomeniniais 

pagrindais 

teikiamų paslaugų 

kaimo 

gyventojams 

118 850 Pagal Utenos regiono 

vietos veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos 

„Gyvenimo kokybė 

kaimo vietovėse ir 

kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ I 

prioriteto 2.1 

priemonės „Kaimo 

gyventojų saugumo 

stiprinimas   ir  

bendruomeniniais 

pagrindais teikiamų 

paslaugų kaimo 

gyventojams 

organizavimas.“ 

specialiąsias 

taisykles. 
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Vietos gyventojams  

bendruomeniniais 

pagrindais teikiamos 

socialinės ir kitos 

paslaugos. 

organizavimas.“ 

specialiąsias 

taisykles. 

II prioritetas  Saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir 

bendruomeniškumo skatinimas 

Priemonė: Kaimo jaunimo padėties gerinimas  ir 

bendruomeniškumo skatinimas 

Veiksmas Pasiekimų 

rodikliai 

Rezultatų rodikliai Paramos gavėjai Paramos 

intensyvumas 

procentais 

Paramos 

suma, Lt 

 

Maksimali galima 

parama  vienam 

projektui, Lt 

9 projektai Paramą 

gavusių 

pareiškėjų 

skaičius: 9 

Renginių ir priemonių 

organizavimas, kurios 

padėtų jauniems 

žmonėms pasilikti 

kaime ir užsiimti įvairia 

naudinga veikla,  

jaunimo verslumo 

skatinimas.   Įtraukiant 

ir vienijant vietos 

gyventojus vykdomos 

įvairios veiklos, 

organizuojami renginiai 

bei edukacinės 

programos skatinančios 

bendruomeniškumą.                

Kaimo bendruomenės,  nevyriausybinės 

(visuomeninės) organizacijos, kiti 

viešieji juridiniai asmenys, registruoti 

Utenos rajone ir veikiantys Utenos 

regiono VVG veiklos teritorijoje 

Pagal Utenos 

regiono vietos 

veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos 

„Gyvenimo 

kokybė kaimo 

vietovėse ir 

kaimo 

ekonomikos 

įvairinimas“ I 

prioriteto 2.2 

priemonės 

„Kaimo jaunimo 

padėties 

gerinimas  ir 

bendruomenišku

mo skatinimas“ 

specialiąsias 

taisykles. 

178 290 Pagal Utenos regiono 

vietos veiklos grupės 

vietos plėtros 

strategijos 

„Gyvenimo kokybė 

kaimo vietovėse ir 

kaimo ekonomikos 

įvairinimas“ I 

prioriteto 2.2 

priemonės „Kaimo 

jaunimo padėties 

gerinimas  ir 

bendruomeniškumo 

skatinimas“ 

specialiąsias 

taisykles. 
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3.5. Utenos regiono VVG teritorijoje registruotų kaimo bendruomenių pritarimo strategijai 

aprašymas 

 

Utenos rajone registruotų bendruomenių susitikimas, skirtas aptarti parengtai Aukštaitijos 

bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės strategijai vyko 2008 balandžio mėnesio 10 dieną 

Utenoje, savivaldybės salėje (Utenio a. 4, Utena). 

Renginyje dalyvavo 23 dalyviai, kurie atstovavo 12 kaimo bendruomenių: Leliūnų 

seniūnijos bendruomenės, Vaikutėnų krašto bendruomenės, Pačkėnų krašto bendruomenės, Juknėnų 

kaimo bendruomenės, Sudeikių bendruomenės, Vilutiškių bendruomenės, Sprakšių bendruomenės, 

Kaimynų bendruomenės, Utenos seniūnijos bendruomenės, Vyžuoniškių bendrijos, Informacinio 

centro „ Užpalėnų krivūlė“, Daugailių bendruomenės) atstovai, taip dalyvavo  ir Saldutiškio, 

Kuktiškių, Leliūnų, Sudeikių, Vyžuonų ir Utenos seniūnai. 

Kadangi metu buvo ką tik buvo įvykęs Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos 

veiklos grupės suvažiavimas, kuris priėmė sprendimą  „ABAVVG nesiskaidyti ir 2007-2013 metais 

dirbti visoje dabartinėje ABAVVG teritorijoje“. (tuometinėje ABAVVG teritorijoje), susirinkimo  

  darbotvarkėje buvo du klausimai:  

 

1. Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės baigtos rengti 2008-2013m. 

strategijos aptarimas ir tvirtinimas t.y. Utenos rajone registruotų bendruomenių pritarimas. 

2. Darbas grupėse: Utenos rajone registruotų bendruomenių būsimų projektų idėjos. 

 

Buvo pristatyta parengtoji strategija susidedanti iš: socialinės ir ekonominės situacijos ir 

gyventojų poreikio analizės, parengtos strategijos įgyvendinimo plano, paskirstyto biudžeto, 

parengto bendradarbiavimo ryšių stiprinimo plano, pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su 

Vokietijos Paderborner Land vietos veiklos grupe, atliktų viešinimo darbų: išleistų lankstinukų, 

plakatų, publikuotų spaudoje straipsnių. 

Buvo pristatytos Utenos rajono seniūnijų  galimos projektų idėjos, kurias pasirengusi teikti 

ir koofinansuoti Utenos rajono savivaldybės administracija, kadangi pagal 2007-2013m. Gaires 

savivaldybė yra tinkamas pareiškėjas. Preliminarus galimų projektų sąrašas pateikiamas priede 

Nr.10.3 

 Sudeikių seniūnija, kuri nebuvo pateikusi projekto idėjų strategijai, savo pasiūlymus 

įteikė susitikimo metu.  

Susirinkimo dalyviai balsų dauguma („už“ 20 balsų) (12 iš jų bendruomenių atstovai) 

nutarė pritarti Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės parengtai 2008-2013m. 

LEADER strategijai. 

Apžvelgus Utenos rajono seniūnijų pasiūlymus Jolita Umbrasienė pasiūlė sudaryti darbo 

grupes ir pakvietė bendruomenių atstovus pateikti konkrečius pasiūlymus strategijai: būsimų 

projektų idėjas, kurias galėtų įgyvendinti konkreti bendruomenė arba kelios bendruomenės kartu. 

Susitikimo dalyviams buvo išdalintos užduotys ir lapai į kuriuos bendruomenės turėjo užrašyti 

konkrečias projektų idėjas, kurios turėjo atitikti šias strategijoje numatytas priemones: 

1. Kaimų Atnaujinimas ir plėtra. 

2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai.  

3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas 
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4. Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas ir  bendruomeniniais pagrindais teikiamų paslaugų 

kaimo gyventojams organizavimas. 

5. Kaimo jaunimo padėties gerinimas ir bendruomeniškumo skatinimas. 

 

Aukščiau išvardintos strategijos priemonės buvo užrašytos ant iš anksto paruošto didelio 

lapo ir kiekviena bendruomenė pristačiusi savo idėjas turėjo skirti po vieną balą konkrečiai 

pasirinktai priemonei į kurią norėtų teikti savo projektą (projektus). 

Bendruomenių atstovams pasirinkus konkrečias strategijoje numatytas priemones ir 

užrašius galimų konkrečių projektų idėjas, jos buvo  pristatytos ir aptartos kartu su kitais susitikimo 

dalyviais. 

Buvo pristatytos šios idėjos: 

Leliūnų seniūnijos bendruomenė: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra (Kaimo paveldo išsaugojimas ir 

modernizavimas: amatų plėtra). Pasak bendruomenės pirmininko jų projektas būtų susijęs su 

kalvystės amatų plėtra tarptautiniu mastu. 

Vaikutėnų krašto bendruomenė išvardijo dvi pagrindines idėjas: tvenkinio išvalymą ir tiltelio 

pastatymą bei bendruomenės patalpų renovaciją.  

Vilutiškių bendruomenė: Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas įrengiant apšvietimą, taip pat 

akcentuota susisiekimo problemą, todėl pristatyta idėją įsigyti bendruomenės mikroautobusiuką, 

kuris vežiotų  Vilutiškių kaimo ir apylinkės žmones apsipirkti į centrus ir pažintines keliones. 

Juknėnų kaimo bendruomenė: Kaimo jaunimo padėties gerinimas įkuriant laisvalaikio praleidimo 

centrą. 

Sudeikių bendruomenė: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra sutvarkant kelią ir šaligatvius. Taip pat 

Sudeikių bendruomenė pristatė bažnytėlės fasado atnaujinimo ir stogo renovacijos projekto idėją. 

Vyžuoniškių bendrija: Kaimo jaunimo padėties gerinimas įrengiant lauko aikštyną. 

Sprakšių bendruomenė: Kaimo turizmo veiklos skatinimas restauruojant pirteles ir įrengiant 

kempingus šalia ežero. Pasak bendruomenės pirmininkės yra ir privačių muziejų, kurie galėtų būti  

turistų traukos objektai, tačiau reikia juos sutvarkyti. Sprakšių bendruomenės pirmininkės nuomone 

pareiškėjai galėtų būti fiziniai asmenys, nes bendruomenė neturi nei pastatų nei žemės. 

Kaimynų bendruomenė: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra asfaltuojant 1 km. Kaimynų kaimui 

svarbaus kelio, bei įrengiant apšvietimą. 

Pačkėnų krašto bendruomenė: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra renovuojant Pačkėnų kaimo 

daugiafunkcinį pastatą. 

Kuktiškių seniūnijos bendruomenė: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra išasfaltuojant kelią. Pasak 

Kuktiškių seniūnės, šiai projekto idėjai pritarė ir Kuktiškių bendruomenė. 

Kirdeikių Krašto bendruomenė: Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas įrengiant stebėjimo 

kameras pagrindinėse būrimosi vietose. 

Informacinis centras „Užpalėnų krivūlė“: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra (Kaimo paveldo 

išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra) įkuriant pažintinius edukacinius takus. Pasak 

Informacinio centro „Užpalėnų krivūlė“ pirmininko yra svarbūs paveldo objektai: Užpalių 

konglomeratas, piliakalnis, šaltinis prie kurių reikėtų pastatyti šiukšliadėžes, informacinius stendus. 

Utenos seniūnijos bendruomenė: Kaimų Atnaujinimas ir plėtra (Kaimo paveldo išsaugojimas ir 

modernizavimas: amatų plėtra) suprojektuojant ir pastatant šlaitinį stogą Pačkėnų administracinio 

centro, kuriame yra kultūros namai, mokykla, biblioteka, med. punktas. Priede Nr. 10.6 pateikiama 
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pažyma apie Utenos rajone registruotų kaimo bendruomenių skaičių, susitikimo protokolas, dalyvių 

sąrašas, pritariančių parengtai strategijai bendruomenių sąrašas, vietos projektų idėjos.  

Besibaigiant 2008 metams, tapo aišku, kad Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos 

grupė nebeteiks strategijos. Įsisteigė Utenos regiono vietos veiklos grupė, kuri 2009-03-04 surengė 

suvažiavimą, kur iš naujo buvo aptarta  parengtoji strategija (iš esmės strategijoje niekas nesikeitė, 

tik buvo atsisakyta dalies strategijos kur buvo analizuota kitų rajonų situacija, iki reorganizacijos 

priklausiusių Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės teritorijai, buvo atnaujinti 

statistiniai duomenys socialinės ekonominės situacijos analizės dalyje, be to   įsiregistravus Utenos 

regiono vietos veiklos grupę  buvo persirašyta tarptautinio  bendradarbiavimo sutartis, Utenos 

regiono vietos veiklos grupė buvo priimta į VVG tinklą).  Suvažiavime dalyvavo 11 kaimo 

bendruomenių atstovų. Priede Nr.10.5 pateikiamas suvažiavimo protokolas bei dalyvių sąrašas. 

 

4 . Strategijos įgyvendinimo planas: 
 
4.1. strategijos įgyvendinimo etapai ir jų pagrindimas 

 

Strategija bus įgyvendinama per keturis etapus. Per visą įgyvendinimo laikotarpį 

planuojama gauti 47 projektai. Numatyta strategiją įgyvendinti skelbiant keturis kvietimus 

projektams:  2010m. , 2011m.,2012m.,2014m. 

 

4.2. strategijos įgyvendinimo finansinis planas ir jo pagrindimas: 

16 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės( URVVG)  2008-2015 m.  

strategijos BIUDŽETAS 
 
Eil. 

Nr. 

Lėšų paskirstymas  Suma, Lt 

1. Visa galima gauti suma  7 159 998 

2. Administravimui 17 procentų 1  217  198 

3. Lėšos vietos projektams 83 procentai 5 942 800  

4. I prioritetas: Utenos rajono kaimo infrastruktūros, 

verslo ir amatų plėtra 95 procentai 

 

5 645 660 

 

 

5. II prioritetas: Saugios gyventi kaimo aplinkos 

kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir 

bendruomeniškumo skatinimas 5 procentai  

297 140 

  

 

Indikatyvus lėšų paskirstymas tarp priemonių (proc.); 

- Kaimų atnaujinimas ir plėtra -83 procentai 

- Parama verslo kūrimui ir plėtrai- 5 procentai 

- Kaimo turizmo veiklos skatinimas- 7 procentai 

- Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas ir  bendruomeniniais pagrindais teikiamų paslaugų 

kaimo gyventojams organizavimas -2 procentai 

- Kaimo jaunimo padėties gerinimas ir bendruomeniškumo skatinimas - 3 procentai
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17 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės( URVVG)  strategijos BIUDŽETAS. Preliminarus lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 

bei metus 2009-2015m. 

Lėšų šaltiniai 2009m. 2010m. 2011m. 2012m. 2013m. 2014m. 2015m. Iš viso: 

Biuro įranga iš savivaldybės - - - 16 000 - - - 16 000 

Biuro įranga iš ES - - - - - - - - 

Biuro įranga iš viso - - - 16 000 - - - 16 000 

Baldai iš savivaldybės 3 000 - - - - - - 3 000 

Baldai iš ES - - - - - - - - 

Baldai iš viso 3 000 - - - - - - 3000 

Darbuotojų užmokestis iš savivaldybės  - - - - - - - - 

Darbuotojų užmokestis  iš ES  59 7200 179 160 179 160 179 160 179 160 179 160 119 440 1 074 960 

Darbuotojų užmokestis iš viso  59 7200 179 160 179 160 179 160 179 160 179 160 119 440 1 074 960 

Kompensacija valdybos nariams iš 

savivaldybės 

3 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 6 000 54 000 

Kompensacija valdybos nariams iš ES - - - - - - - - 

Kompensacija valdybos nariams iš viso 3 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 6 000 54 000 

Mokymams, stažuotėms, tarptautinio 

bendradarbiavimo vizitams iš savivaldybės 

5000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 60 000 

Mokymams, stažuotėms, tarptautinio 

bendradarbiavimo vizitams iš ES 

- - - - - - - - 

Mokymams, stažuotėms, tarptautinio 

bendradarbiavimo vizitams iš viso 

5000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 5 000 60 000 
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Vietos projektų administravimas  pateikėjams 

iš savivaldybės 

- 22 500 22 500 22 500 - 22 500 - 90 000 

Vietos projektų administravimas iš ES - - - - - - - - 

Vietos projektų administravimas 

pateikėjams iš viso 

- 22 500 22 500 22 500 - 22 500 - 90 000 

Atlyginimai vietos projektų vertintojams iš 

savivaldybės 

- - - - - - - - 

Atlyginimai vietos projektų vertintojams iš 

ES 

- 5 000 5 000 5 000 - 5 000 - 20 000 

Atlyginimai vietos projektų vertintojams iš 

viso 

- 5 000 5 000 5 000 - 5 000 - 20 000 

Patalpų nuoma ir komunaliniai patarnavimai 

iš savivaldybės 

- - - - - - - - 

Patalpų nuoma ir komunaliniai patarnavimai 

iš ES 

3 620 6 860 6 860 6 860 6 860 6 860 3 240 41 116 

Patalpų nuoma ir komunaliniai 

patarnavimai iš viso 

3 620 6 860 6 860 6 860 6 860 6 860 3 240 41 116 

Telefonas, paštas, internetas iš savivaldybės - - - - - - - - 

Telefonas, paštas, internetas iš ES 2 344 7 032 7 032 7 032 7 032 7 032 4 688 42 192 

Telefonas, paštas, internetas iš viso 2 344 7 032 7 032 7 032 7 032 7 032 4 688 42 192 

Transportas iš savivaldybės - - - - - - - - 

Transportas iš ES 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 2 400 21 600 

Transportas  iš viso 1 200 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 2 400 21 600 

Kanceliarinės  prekės   iš savivaldybės                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - - - - - - - - 

Kanceliarinės prekės    iš ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      401 401 401 401 401 401 - 2 406 

Kanceliarinės prekės     iš viso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     401 401 401 401 401 401 - 2 406 

Dalyvavimas VVG tinkle. Vietinis ir 

tarptautinis  bendradarbiavimas iš 

savivaldybės 

- - - - - - - - 
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Dalyvavimas VVG tinkle. Vietinis ir 

tarptautinis  bendradarbiavimas iš ES 

500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 000 

Dalyvavimas VVG tinkle. Vietinis ir 

tarptautinis  bendradarbiavimas iš viso 

500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 000 

Ilgalaikio turto draudimas iš savivaldybės - 240 240 240 240 240 240 1 440 

Ilgalaikio turto draudimas iš ES - - - - - - - - 

Ilgalaikio turto draudimasis viso - 240 240 240 240 240 240 1 440 

Banko sąskaitos aptarnavimas iš savivaldybės - - - - - - - - 

Banko sąskaitos aptarnavimas iš ES 160 480 480 480 480 480 320 2 880 

Banko sąskaitos aptarnavimas  iš viso 160 480 480 480 480 480 320 2 880 

Viešinimas ir patirties sklaida iš savivaldybės 

 

500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 6 500 

Viešinimas ir patirties sklaida iš ES 

 

500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 500 6 000 

Viešinimas ir patirties sklaida iš viso 

 
1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 12 500 

Patalpų draudimo  bei  apsaugos įvedimas ir 

aptarnavimo paslaugos iš savivaldybės 

 

900 920 920 920 920 920 - 5 500 

Patalpų draudimo  bei  apsaugos įvedimas ir 

aptarnavimo paslaugos 

Iš ES 

- - - - - - - - 

Patalpų draudimas iš viso 900 920 920 920 920 920 - 5 500 

Buhalterinės apskaitos programa su 

patarnavimų paslauga iš savivaldybės 

- - - 7 000 - - - 7 000 

Buhalterinės apskaitos programa su 

patarnavimų paslauga iš ES 

- - - - - - - - 

Buhalterinės apskaitos programa su 

patarnavimų paslauga iš viso 

- - - 7 000 - - - 7 000 

Administravimui iš savivaldybės 12400 43660 43660 66 660 21 160 43 660 12 240 243 440 
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          18 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės( URVVG)  strategijos BIUDŽETAS. Preliminarus lėšų pasiskirstymas pagal finansavimo šaltinius 

ir metus 2009-2015m. Suvestinė lentelė 

 

Lėšų pasiskirstymas 2009m. 2010m. 2011m. 2012m. 2013m. 2014m. 2015m. Iš viso: 

Administravimui, Lt ES 71 368 202 948 

 

202 948 

 

202 948 

 

202 950 

 

202 948 

 

1 31 088 1 217  198 

Savivaldybės kofinansavimas 12400 43660 43660 

 

66 660 21 160 43 660 12 240 243 440 

Iš viso: 83 768 246 608 246 608 269 608 224 110 246 608 143 328 1 460 638 

Vietos projektams, Lt ES -  

1080 930 

 

1080 935 

 

 

1080 935 

 

 

900 000 

 

 

900 000 

 

 

900 000 

 

 

5 942 800 

 

Vietos projektų kofinansavimas - 216 186 216 187 216 187 180 000 180 000 180 000 1 188560 

Iš viso vietos projektams - 1 297 116 1 297 122 1 297 122 1 080 000 1 080 000 1 080 000 7 131 360 

Iš viso: 83 768 1 543 724 1 543 730 1 566 730 1 304 110 1 326 608 1 223 328 8 591 998 

 

Administravimui iš ES lėšų Lt 71 368 202 948 

 

202 948 

 

202 948 

 

202 950 

 

202 948 

 

131088 1 217  198 

Administravimui iš viso 83 768 246 608 246 608 269608 224110 246 608 143 328 1 460 638 

Vietos projektams iš ES, Lt -  

1080 930 

 

1080 935 

 

 

1080 935 

 

 

900 000 

 

 

900 000 

 

 

900 000 

 

 

5 942 800 

 

Maksimalus 20proc. koofinansavimas - 216 186 216 187 216 187 180 000 180 000 180 000 1 188560 

Iš viso vp - 1 297 116 1 297 122 1 297 122 1 080 000 1 080 000 1 080 000 7 131 360 

Iš viso strategija 83 768 1 543 724 1 543 730 1 566 730 1 304 110 1 326 608 1 223 328 8 591 998 
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4.2.1. bendra prašoma paramos strategijai įgyvendinti suma; 

 

7 159 998 Lt 

 

4.2.2. planuojamų išlaidų paskirstymas  pagal prioritetus  

                                      

         19 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės( URVVG)  strategijos BIUDŽETAS. Lėšų paskirstymas vietos projektams pagal prioritetus bei 

priemones 2009-2015 m. 

 

Eil. 

Nr. 

Lėšų paskirstymas  Suma, Lt  

 Lėšos vietos projektams , Lt 5 942 800  

1. Pirmasis prioritetas: Utenos rajono kaimo infrastruktūros, verslo ir amatų plėtra (95 procentai) 5 645 660  

1.1. Kaimų atnaujinimo ir plėtros priemonei - 83 procentai 4 932 520   

1.2. Parama verslo kūrimui ir plėtrai - 5 procentai 297 140 

1.3. Kaimo turizmo veiklos skatinimas - 7 procentai 416 000 

2. Antrasis prioritetas: saugios gyventi kaimo aplinkos kūrimas, gyventojų užimtumo didinimas ir 

bendruomeniškumo skatinimas (5 procentai) 

297 140 

 

2.1. Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas - 2 procentai 118 850 

2.2. Kaimo jaunimo padėties gerinimas - 3 procentai 178 290 
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4.2.3. Administravimo išlaidos  

          

          20 lentelė 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės finansiniai planai 2009-2015 metams 

ADMINISTRAVIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų punktai: Finansavimas iš 

ES 

Savivaldybės 

kofinansavimas 

Iš viso 

1. Biuro įranga 3 kompiuteriai, kopijavimo aparatas 4000x3+4000  16 000 16 000 

2. Baldai ir įranga ofisui: 16 biuro kėdžių, 3 kompiuterinės kėdės,  2 

kompiuteriniai staliukai  

16x100+3x200+2x400-3000  

 3 000 3 000 

3. Darbuotojai 3 darbuotojai iš ES lėšų  

Vadovas (38 400 +27 960-66360 x6 - 

Administratorius (32 400+ 24 000 -56 400 x6 

Finansininkas (32 400+ 24 000x-56 400 x6 (sodra ir garantinis fondas) 

1 mėn.x72 mėn. 5530 +4700+4700- 14930 

 

1 074 960  1 074 960 

4. Kompensacija valdybos nariams 

50x12x15x6-54 000 atsižvelgiant į lankomumą  

 54 000 

 

54 000 

5. Valdybos narių mokymams, stažuotėms, tarptautinio bendradarbiavimo 

vizitams 

6mx10000-70000 Lt 5000/5000 

 60 000 60 000 

6. Vietos projektų administravimas 

22500 kiekvienam projektų konkursui 

 90 000 90 000 

7. Atlyginimai vietos projektų vertintojams 4ekspertai x 4konkursai (1250)x  Lt 

5000 vienam konkursui 

20 000  20 000 

8. Patalpų nuoma ir komunaliniai patarnavimai: 

Komunaliniai patarnavimai 35x12x6-2520 

Šildymas 800x7 mėnx6 -33600 

Elektros energija:70x12x6-5040 

1 mėn. 35 +70+800 sušildymu-905 

1 mėn.35+70 be šildymo-105 

41 160 

 

 41 160 
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9. Telefonas, paštas, internetas: 

3 telx60+ 300 -5760x6 -34 560  

internetas 60x12 , paštas 46x12 -480x6 -3312  

720x6- 4320 

1 mėn. -586 

42 192  10 260 

10. Transportas 300x 12x6+21 600 

1 mėn. 300 

21 600  21 600 

11. Kanceliarinės  prekės      401x6-2166 Lt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2 406  2 166 

12. Dalyvavimas VVG tinkle.  

100x6-600+100/700 Lt mokesčiai tinklui 

Vietinis ir tarptautinis  bendradarbiavimas  

1000x6- 6000 

6 000  6 000 

13. Ilgalaikio turto draudimas 240x6-1440  1 440  

14. Banko sąskaitos aptarnavimas 

480x6 

1 mėn. 40x72-2880 

2 880  2 880 

15. Viešinimas ir patirties sklaida: aiškinimasis stendas, informacija spaudoje, 

lankstinuko leidyba, kaimo bendruomenių ir ūkininkų mokymai, kasmetinis 

Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis, tradicinė Seniūnijų dienos konferencija 

ir kasmetinė tarptautinė konferencija 

6 000 6 500 12 500 

16. Patalpų draudimo  bei  apsaugos įvedimas ir aptarnavimo paslaugos 

200x6-1200 

700+600x6 -4300 

 5 500 5 500 

17. Buhalterinės apskaitos programa su patarnavimų paslauga  7 000 7000 

18. Administravimui bus gauta iš viso: 1  217  198 243 440 1 460 638 
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4.3. strategijos įgyvendinimo priežiūros bei vertinimo sistema; 

 

Strategijai įgyvendinti bus suformuota 3 žmonių, dirbančių pagal darbo sutartis , komanda. Vertinti 

projektams bus ieškoma 4 nepriklausomų ekspertų. 

 

1. strategijos naujoviškumo, daugiasektoriškumo aprašymas; 

 

Strategija prisidės prie Utenos rajono ekonominės, ir socialinės plėtros. Sudarys  galimybes 

bendruomenėms, kitoms kaimo nevyriausybinėms organizacijoms, ūkininkams, verslininkams, 

savivaldybei   rengti vietos projektus ir laimėjus finansavimą juos įgyvendinti.  Kasmet bus 

atliekamas Utenos regiono vietos veiklos grupės veiklos efektyvumo tyrimas valdybos darbo, 

vizijos ir misijos formavimo, vadovavimo organizacijai, planavimo, dalinimosi informacija, darbų 

pasiskirstymo, išteklių bazės, lėšų apskaitos ir kontrolės, žmogiškųjų išteklių plėtros, įdirbio 

sektoriuje, programų plėtojimo, viešųjų ryšių, bendradarbiavimo su panašiomis organizacijomis 

srityse. 

Šis progresyvus organizacijos veiklos savianalizės metodas du kartus buvo taikytas 

atliekant Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės veiklos efektyvumo 

įsivertinimą. Jį galima prilyginti vidaus auditui. Atlikus jį organizacijos nariai žino tikrąją padėtį ir 

esant būtinybei atskirose veiklos sferose gali ją taisyti.  

Strategijos įgyvendinimas į naują lygmenį pakylės Utenos rajono kaimo ne pelno 

sektoriaus organizacijų partnerystę su verslo bei savivaldos sektoriais, suteiks galimybių plėtoti 

bendradarbiavimą  tarp įvairių sektorių šalies bei tarptautiniu mastu.  

 

2. strategijos atitikties EB horizontaliosioms sritims (darnaus vystymo, lygių galimybių, 

regionines plėtros, informacinės visuomenės) aprašymas; 

 

Strategijos rengimo ir įgyvendinimo metodologija paremta tolydžios žmogaus socialinės 

raidos koncepcija, kur lygių galimybių užtikrinimas yra vienas iš pagrindinių principų. Visiems 

asmenims bus sudarytos lygios galimybės dalyvauti strategijos veiklose ir naudotis pasiektais 

rezultatais 

 

7. strategijos suderinamumo ir papildomumo KPP, kitiems nacionaliniams ir regioniniams 

(apskričių ir savivaldybių) strateginiams dokumentams aprašymas; strategijos 

suderinamumo su programomis, finansuojamomis iš EB struktūrinių fondų (Europos 

regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos sanglaudos fondo), Europos 

žuvininkystes fondo, kitų finansavimo šaltinių ir papildomumo jiems aprašymas. 

 

Rengiant Utenos regiono vietos veiklos grupės strategiją, jos prioritetai ir tikslai buvo 

derinami su šiais strateginio ir bendrojo planavimo dokumentais: 

 Kaimo plėtros priemonių planu; 

 Valstybės ilgalaikės raidos strategija; 

 Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikė strategija; 

 ES lėšų panaudojimo strategija; 

 Utenos  rajono savivaldybės plėtros 2008-2010 m. planu; 

 Utenos regiono 2006-2013 m. plėtros planu. 
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Utenos regiono vietos veiklos grupės strategija atitinka aukščiau nurodytiems dokumentams ir jiems neprieštarauja bei papildo ir 

detalizuoja atskiras priemones (detaliau pateikiama 21 lentelėje). 

 

21 lentelė 

 

Nacionaliniai, 

regioniniai ir 

vietiniai strateginiai 

dokumentai 

Utenos regiono vietos veiklos grupės strategijos veiklos sričių atitikimas 

 Pastatų 

atnaujinimas; 

istorinę, 

etnokultūrinę, 

architektūrinę 

vertę turinčių 

kaimo paveldo 

objektų  ir 

kraštovaizdžio 

komponentų 

atnaujinimas ir 

išsaugojimas 

Viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas 

ar sukūrimas 

Veikla, 

įskaitant amatų 

propagavimą ir 

amatų centrų 

kūrimą, 

tradicinių 

amatų 

technologijų 

puoselėjimą 

Sąlygų, 

reikalingų 

tradiciniams 

amatams 

reprezentuoti ir 

prekiauti amatų 

gaminiais, 

sudarymą, tarp 

kaimo turizmo 

paslaugas 

teikiančiųjų ir 

tradicinius bei 

netradicinius 

kaimo amatus 

plėtojančiųjų 

Kaimo 

gyventojų 

skatinimas 

ieškoti naujų 

ekonominės 

veiklos būdų, 

suteikiant 

jiems 

reikalingų 

žinių, 

supažindinant 

su tradicinio ir 

netradicinio 

verslo plėtros 

galimybėmis ir 

gerosios 

patirties 

pavyzdžiais 

Kaimo 

turizmo 

veiklos 

skatinimas, 

stovyklaviečių 

kaimo 

vietovėse 

įkūrimas ir 

plėtra, 

saugojant ir 

puoselėjant 

Utenos rajono 

kaimo vietovių 

identitetą, 

gerinant 

Utenos rajono  

turistinį 

įvaizdį 

Parama 

nežemės 

ūkio 

veiklos 

sritims, 

plėtoti 

kultūros ir 

gamtos 

ištekliais 

paremtų 

prekių ir 

paslaugų 

pasiūlą. 

Prevencinių  

priemonių bei 

renginių 

organizavimas. 

Bendruomenini

ų talkų 

organizavimas. 

Kaimo 

gyventojų 

socialinį ir 

fizinį saugumą 

užtikrinančios 

savanorystės 

skatinimas ir 

bendruomenišk

umo ugdymas 

steigiant bei 

vystant 

savipagalbos 

grupes. 

Jaunimo 

užimtumo ir 

aktyvumo 

skatinimas, 

Jaunimo 

užimtumo 

centrų, 

kuriuose bus 

mokoma 

amatų ir kitų 

asocijuotų 

jaunimo 

organizacijų 

kūrimosi ir 

veiklos 

skatinimas, 

jaunimo 

vasaros 

stovyklų 

organizavim

as, 

kultūrinių, 

sportinių bei 

kitų renginių 

jaunimui 

organizavim

as. 

Viešų erdvių 

skirtų 

jaunimo 

užimtumui 

kūrimas ir 

pritaikymas. 

KAIMO PLĖTROS PRIEMONIŲ PLANO 3 KRYPTIES „GYVENIMO KOKYBĖ KAIMO VIETOVĖSE IR KAIMO EKONOMIKOS 

ĮVAIRINIMAS“ PRIEMONĖS 
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Perėjimas prie ne žemės 

ūkio veiklos 
           

Parama verslo kūrimui 

ir plėtrai 
           

Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas 
           

Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra 
           

VALSTYBĖS ILGALAIKĖS RAIDOS STRATEGIJOS TIKSLAI 
Remti alternatyvią 

veiklą skatinant 

netradicinių bei 

ekologiškų žemės ūkio 

produktų gamybą, 

kaimo turizmą ir 

rekreaciją, buitinių, 

prekybos paslaugų ir 

tradicinių amatų plėtrą 

           

Teikti investicinę 

paramą smulkioms ir 

vidutinėms įmonėms, 

skatinti steigti nedideles 

pramonės įmones ar 

didesnių įmonių 

padalinius kaimo 

vietovėse; 

           

Įgyvendinti 

etnokultūrinių regionų 

kaimo atnaujinimo 

programas; 

           

LIETUVOS ŪKIO (EKONOMIKOS) PLĖTROS IKI 2015 METŲ ILGALAIKĖ STRATEGIJA. KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SRITIS 
Kryptingai plėtoti 

ekonominės veiklos 

kaime įvairovę, 

užtikrinančią darbą ir 

pajamas kaimo 

gyventojams 

           

Iki 2015 metų sutvarkyti 

švietimo ir ugdymo, 

sveikatos, laisvalaikio ir 
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poilsio organizavimo 

priemonių sistemą 

kaime, atsižvelgiant į jo 

specifiką 

Kryptingai ugdyti tvarią 

kaimo bendruomenę, 

gebančią išsaugoti ir 

perduoti visuomenei 

pozityvų kaimo vietovių 

materialinį ir dvasinį 

paveldą, turtinti jį savo 

ir pasaulio patirtimi 

           

Įgyvendinti kaimų ir 

vienkiemių dislokacijos 

ir atnaujinimo, kaimo 

etnokultūros paveldo 

vertybių išsaugojimo 

programas, pritaikant 

šiuos objektus 

šiuolaikiniams buities 

reikalavimams bei 

kaimo turizmo ir poilsio 

reikmėms 

           

Išsaugoti  istorijos ir 

archeologijos objektus 

bei gamtos paminklus, 

kryptingai vykdyti 

restauravimo darbus ir 

pagerinti agrarinį 

kraštovaizdį 

           

Plėtoti apgyvendinimo 

sektoriaus pajėgumą, 

paslaugų ir pramogų 

įvairovę, užtikrinant 

aukštą teikiamų 

paslaugų kokybę 

           

Racionaliai naudoti 

šalies kultūros paveldo 

ir gamtines vertybes, 

sukuriant Lietuvos, kaip 

savito krašto, identitetą 
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stiprinančias naujas 

vertybes, suderinant 

ekonominės naudos ir 

aplinkos išsaugojimo 

tikslų dualizmą 

ES LĖŠŲ PANAUDOJIMO STRATEGIJOS TIKSLAI 
Pritaikyti gamtos ir 

kultūros paveldo, 

gamtos išteklius 

turizmui bei viešiesiems 

poreikiams 

           

Padidinti turizmo 

produktų įvairovę, 

plėtoti esamus ir kurti 

naujus turizmo traukos 

centrus 

           

Spręsti ir miesto, ir 

kaimo vietovių tipines 

problemas – tų vietovių 

atkūrimą ir įtraukimą į 

ūkinę veiklą. 

           

Sudaryti sąlygas žemės 

ūkyje dirbančių asmenų 

aktyvesniam perėjimui 

prie ne žemės ūkio 

ekonominės veiklos 

           

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS PLANO 2008-2010 M. TIKSLAI 
Kurti verslo plėtrai 

palankią aplinką, 

skatinti investicijas 

rajone 

           

Ugdyti rajono gyventojų 

verslumą, remti naujai 

steigiamas įmones, 

skatinti verslo 

kooperaciją 

           

Vystyti regiono turizmo 

infrastruktūrą, plėtoti 

turizmo paslaugas 

           

Skatinti modernių bei            
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konkurencingų 

pramonės ir verslo 

įmonių plėtrą, diegiant 

inovacijas bei naujas 

technologijas 

Aplinkos kokybę 

gerinančių sistemų 

diegimas 

           

Didinti užimtumo ir 

darbo rinkos priemonių 

arsenalą 

           

Tobulinti profesinio 

rengimo ir 

perkvalifikavimo 

sistemą 

           

Socialinės 

infrastruktūros 

atnaujinimas, kultūrinės 

veiklos plėtra 

           

Išsaugoti ir plačiau 

panaudoti rajono 

kultūrinį bei rekreacinį 

savitumą, pritaikyti 

saugomas teritorijas 

lankymui 

           

Informacinės 

visuomenės kūrimas 
           

Kokybiškos, visiems 

prieinamos ir tęstinės 

švietimo sistemos 

sukūrimas 

           

Sukurti socialinių ir 

viešųjų paslaugų teikėjų 
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įvairovę, gerinti 

paslaugų teikimo bazę 

Sumažinti socialinę 

atskirtį, išplėsti 

socialinių paslaugų 

spektrą 

           

Atnaujinti ir plėtoti 

infrastruktūrą kaime, 

sudarant patogias 

sąlygas gyvenimui ir 

poilsiui 

           

Ugdyti žemės ūkio 

sektoriaus gebėjimą 

prisitaikyti prie 

besikeičiančios verslo 

aplinkos, plėtoti žemės 

ūkio infrastruktūrą 

           

Vystyti netradicines 

žemės ūkio šakas bei 

alternatyvias veiklas 

kaime 

           

Tvarios kaimo 

bendruomenės ugdymas 

ir kaimo teritorinės 

savivaldos stiprinimas 

           

UTENOS REGIONO 2006-2013 M. PLĖTROS PLANO TIKSLAI 
Užtikrinti inžinerinio 

aprūpinimo sistemų 

atnaujinimą ir plėtrą 

           

Plėtoti subalansuotą 

transporto 

infrastruktūrą, 

užtikrinant patogų ir 

saugų susisiekimą bei 

gerinant  ekologinę 

būklę 

           

Ugdyti gyventojų 

verslumą, remti naujai 
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steigiamas įmones 

Plėtoti regiono turizmo 

infrastruktūrą 
           

Žemės ūkio ir kaimo 

plėtra 
           

Plėtoti teritorijoje 

subalansuotą socialinę 

kultūrinę infrastruktūrą 

           

Suformuoti naujus ir 

plėtoti esamus regiono 

turizmo, pramogų, 

sporto ir kultūros 

paslaugų traukos 

centrus 
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Regioninė politika yra svarbi viešosios politikos dalis Jos poreikis susiformuoja esant tam 

tikroms aplinkybėms (dažniausiai - susidarius dideliems socialiniams ekonominiams skirtumams 

tarp atskirų valstybės teritorinių darinių) Regioninė politika yra horizontali politika, apimanti 

daugelį valstybės viešosios politikos sektorių. 

Lietuvoje vykdomos dvi regioninės politikos: 

Europos Sąjungos regioninė politika, nes Lietuva ES regioninės politikos kontekste yra 

vienas regionas Nacionalinė regioninė politika. 

 

Nacionalinė regioninė politika - valstybės institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria 

daromas diferencijuotas poveikis valstybės regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti 

regionų socialinius ir ekonominius skirtumus bei išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, 

skatinti visoje valstybės teritorijoje tolygią ir tvarią plėtrą. Regioninė politika įgyvendinama 

regionuose – apskrityse. 

 

 l Nacionalinės regioninės politikos tikslo įgyvendinimui gali būti sudaromos ir kitokio 

dydžio tikslinės teritorijos (regionai) (pvz. LR Ignalinos atominės elektrinės regionas)  Utena yra 

greta LR Ignalinos atominės elektrinės regiono esantis regioninis centras, kurio ekonominis 

potencialas ženkliai prisideda ir ateityje prisidės prie būsimų šio regiono ekonominių ir socialinių 

problemų sprendimo. 

 

Visaginas yra ekonominį potencialą turintis centras, esantis greta siūlomo plėtoti Utenos 

centro. Nors Visagino miesto teritorija neįeina į URVVG veiklos teritoriją, tačiau jos) pridėtinis 

potencialas sudaro prielaidas spartesniam šio regiono ekonominiam augimui. 

Dideli ir nemažėjantys socialiniai ir ekonominiai netolygumai šalyje. Egzistuoja atotrūkis 

tarp gyvenimo lygio teritorijose, kuriose yra didieji miestai ir vyksta sparti ekonominė plėtra, ir 

teritorijose, kuriose ekonominė plėtra  yra lėta. 

 

Bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui iš esmės sparčiai didėja tik dėl ekonominės 

plėtros didžiuosiuose miestuose, o ekonominė plėtra kitose teritorijose vyksta lėčiau 

Prognozuotina, kad ES struktūrinių fondų parama 2004–2006 m. gali padidinti socialinius 

ir ekonominius netolygumus šalyje. 

 

2004–2006 m. Lietuva ES paramą gauna kaip vienas NUTS 2 lygio regionas ir nukreipia 

paramą į atskirų sektorių plėtrą. Nėra identifikuotos teritorijos, į kurių, kaip santykinai 

atsiliekančiųjų, plėtrą būtų nukreipiama dalis paramos. 

 

2007–2013 m. ES programavimo periodu ES struktūrinių fondų lėšos skirtos ES 

regioninės politikos įgyvendinimui turėtų būti tikslingiau panaudotos Nacionalinės regioninės 

politikos įgyvendinimui. 

ES struktūrinių fondų lėšos būtų panaudojamos tikslingiau, jei būtų identifikuotos sparčiau 

plėtotinos šalies teritorijos. 
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Plėtros laikotarpio iki 2013 metų didžiausia problema yra dideli ir nemažėjantys 

teritoriniai socialiniai ir ekonominiai netolygumai Lietuvoje, o pagrindinė to priežastis – 

nepakankamai tolygi teritorinė ekonominė plėtra. 

Rengiama regioninės plėtros strategija, kurią įgyvendinant socialinė sanglauda bus 

didinama skatins tolygesnę ekonominę plėtrą, grindžiama: išdėstymo, centro – periferijos, augimo 

centrų (polių) teorijomis, kuriomis pagrindžiama valstybės regioninė politika, orientuota į tolygesnę 

šalies augimo centrų plėtrą ir šalies ekonomikos augimą ilgalaikėje perspektyvoje. Strategija 

rengiama pasinaudojant Airijos, Didžiosios Britanijos, Nyderlandų ir kitų valstybių patirtimi 

plėtojant augimo centrus Europos Komisijos Trečiojoje ataskaitoje apie socialinę ir ekonominę 

sanglaudą (2004 m. vasario mėn.) pateikiamu vienu iš su plėtra susijusių uždavinių tuometinėms 

šalims kandidatėms: vengti per didelio investicijų sutelkimo esamuose augimo centruose, kuriuose 

artimiausioje ateityje poveikis ekonominei veiklai gali būti didžiausias, tačiau ilgalaikėje 

perspektyvoje gali kenkti subalansuotai plėtrai.  

Utenos regiono teritoriniai funkciniai prioritetai: tausojantis žemės ir miškų ūkis, 

vidutiniškai organizuota konservacija, intensyvi rekreacija, pateikti priede   Regionas patenka į Rytų 

ir pietų Lietuvos funkcinių prioritetų sritį,  rekreacinės infrastruktūros interesų zoną tiek dabar tiek 

perspektyvoje. 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės parengta strategija neprieštarauja visoms parengtoms 

ir įgyvendinamomis Utenos rajono strategijoms, o jas papildo.   

Strategijoje numatytos ir pagal KPP krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ 

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ finansuojamos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus 

finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir EB fondų. 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės strategija  „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir 

kaimo ekonomikos įvairinimas“ prisidės prie 3 krypties tikslų ir priemonių „Perėjimas prie ne 

žemės ūkio veiklos“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“;  

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo.  

 

Utenos regiono vietos veiklos grupė savo strategijoje nusimatė dvi kitas priemones: Kaimo 

gyventojų saugumo stiprinimas ir  kaimo jaunimo padėties gerinimas. Šių priemonių dėka 3 

krypties tikslai bus pasiekti efektyviau.  Utenos regiono vietos veiklos grupės strategija  nepažeidžia  

1 ir 2 krypties tikslų. Vietos plėtros strategija atitinka 3 krypties priemonių tikslus ir nepažeidžia 

kitų krypčių tikslų. Kitos priemonės (Kaimo gyventojų saugumo stiprinimas ir  kaimo jaunimo 

padėties gerinimas), kurių nereglamentuoja Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 ir Lietuvos 

kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, nepažeidžia  nustatytų takoskyrų tarp EŽŪFKP ir kitų EB 

fondų principų, nurodytų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos 2 priede. Toje pačioje 

Utenos rajono teritorijoje veikia Utenos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (UŽRVVG). 

UŽRVVG yra visai atskira  organizacija  su kita  valdybos sudėtimi, apskaitos ir kontrolės sistema, 

dar tik ketinanti rengti žuvininkystės plėtros strategiją. Takoskyra tarp  parengtos  URVVG  ir 

rengiamos  UŽRVVG  strategijų bus nustatoma : 1) pagal paramos gavėjų rūšį (EŽŪFKP: asmenys, 

susiję su žemės ūkio ir ne žemės ūkio sektoriais, išskyrus, žuvininkystės bendruomenes; EŽF: 

žuvininkystės bendruomenės), ir 2) pagal strategijoje numatytų tinkamų veiklos sričių pobūdį 
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(EŽŪFKP: priemonės, susijusios su kaimo plėtra; EŽF: priemonės, susijusios su žuvininkyste ir 

akvakultūra).  

 

8. planuojami strategijos viešinimo veiksmai; 

 

Planuojami šie viešinimo ir patirties sklaidos veiksmai: Utenos regiono vietos veiklos grupės 

patalpose bus įrengtas aiškinimasis stendas. Periodiškai bus publikuojama informacija spaudoje. 

Bus išleistas lankstinukas. Kasmet planuojame rengti Aukštaitijos bendruomenių sąskrydį, 

organizuoti  jau tradicine tapusią Seniūnijų dienos konferenciją. Planuojame organizuoti vieną iš 

naujų veiklų- kas du metai rengti  tarptautinę konferenciją, Utenos regiono vietos veiklos grupės 

atstovai yra užmezgę glaudžius bendradarbiavimo ryšius su daugelio užsienio šalių vietos veiklos 

grupėmis. 

 

9. kita svarbi su strategijos įgyvendinimu susijusi informacija; 

 

Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos narių pritarimas parengtai Utenos regiono vietos 

veiklos grupės strategijai „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas: 

 

 

 


