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GAUTI IR IŠSIŲSTI RAŠTAI 2016 M.
• Gauta 63 raštai: iš jų 25 gauti iki gegužės 16 d.,
kai organizacijoje nebuvo nė vieno darbuotojo
• Išsiųsta 94 raštai: iš jų 29 išsiųsti iki gegužės
16 d. , kai organizacijoje nebuvo nė vieno
darbuotojo

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS 2016 M.(27)
BALANDIS
• Balandžio 22 d. projektų atrankos komitetas
ŽŪM, Vilniuje. Vyko Vidas ir Jolita
• Balandžio 26 d. seminaras „Verslo idėjos , kaip
įdarbinti patentus ir prekių ženklus“ Vilniuje.
Vyko Edita ir Rimgailė
• Balandžio 27 d. VVGT ataskaitinis susirinkimas
Kėdainių rajone. Vyko Vidas ir Jolita

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS 2016 M.
GEGUŽĖ
• Gegužės 4 d. Susitikimas su žemės ūkio
ministre Virginija Baltraitiene, Vilnius. Vyko
visa administracija
• Gegužės 19 d. seminaras “Savivaldybių
vaidmuo įgyvendinant ES Baltijos jūros
regiono strategiją (ESBJRS)“, Anykščiai. Vyko
visa administracija.

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS 2016 M. LIEPA
• Liepos 11d. „Apskritojo stalo diskusija dėl
metinių strategijų administravimo išlaidų
poreikio pagrindimo

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS
2016 M. RUGPJŪTIS
• Rugpjūčio 5 d. Raseiniuose vyko VVGT valdybos
posėdis. Dalyvavo Edita, Rimgailė, Jolita
• Rugpjūčio 11 d. Anykščiuose vyko ŽŪM surengtas
seminaras „Ūkio ir verslo plėtra“. Dalyvavo Edita,
Rimgailė, Jolita
• Rugpjūčio 12 d. Vykta pasirašyti VPS sutarties.
Vyko Edita, Jolita.
• Rugpjūčio 24-26 d. Estijoje vyko „Leader
tarptautinio bendradarbiavimo mgė“. Dalyvavo
Edita, Jolita, Vidas BEI Vyžuonų bendruomenių
atstovės

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS
2016 M. RUGSĖJIS
• Rugsėjo 3 d. Vilniuje LITEXPO vyko Bendruomenių mugė. Dalyvavo
visas VVG kolektyvas bei amatininkai ir bendruomenių atstovai
• Rugsėjo 12 d. Kaune ASU vyko VVGT valdybos posėdis. Dalyvavo
Edita, Jolita, Vidas.
• Rugsėjo 14 d. LVPA susitikimas dėl E rinkodaros projekto
įgyvendinimo. Vyko Nela, Vidas, Jolita
• Rugsėjo 21 d. Ūkio ministerijoje pristatytas E rinkodaros projektas.
Dalyvavo Vidas, Jolita
• Rugsėjo 23 d. Dubingiuose vyko konferencija „VPS: kartu mes galime
daugiau“. Dalyvavo Edita, Rimgailė
• Rugsėjo 30 d. Vilniaus Rotušė bendruomenių apdovanojimai
„Spindulys 2016“. Vyko Vidas, Jolita, Pačkėnų ir Vajasiškio
bendruomenių aktyvas

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS
2016 M. SPALIS
• Spalio 11 d. Kaune ASU vyko seminaras „ Viešų ir
privačių interesų derinimas“ . Dalyvavo Edita, Rimgailė.
• Spalio 14 d. Molėtų VVG kvietimu dalyvavome
seminare apie Socialinį verslą: Edita, Rimgailė, Vidas,
Jolita kartu su Sirutėnų bendruomenės bei Kuktiškių
moterų klubo „Kuksa“ narėmis
• Spalio 17 d. Vilniuje LEADER koordinacinės grupės
posėdis. Dalyvavo Jolita
• Spalio 25 d. VVGT valdybos posėdis Šiauliuose.
Dalyvavo Jolita, Edita, Vidas
• Spalio 28 d. Struvės konferencija Rokiškyje. Dalyvavo
Edita, Rimgailė, Vidas, Jolita, Vida, Giedrius

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS
2016 M. LAPKRITIS
• Lapkričio 2 d. Vilniuje Leader finansavimo aktualijų
posėdis. Dalyvavo Jolita
• Lapkričio 9 d. Vilniuje NMA rengė apvalų stalą
„Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20142020 m veiksmų programos aktualijų“. Dalyvavo: Edita,
Rimgailė, Vidas, Jolita
• Lapkričio 24 d. Vilniuje LEADER koordinacinės grupės
posėdis. Dalyvavo Edita, Vidas, Jolita
• Lapkričio 29 d. Panevėžyje konferencija „Etninė kultūra
bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena“.
Dalyvavo Edita, Rimgailė, Vidas, Jolita bei Utenos
tautodailininkai ei bendruomenių atstovai.

VYKIMAS Į DARBINIUS RENGINIUS
2016 M. GRUODIS
• Gruodžio 8 d. Raudondvaryje metinė
konferencija „Tautinis paveldas Lietuvoje –
iššūkiai ir perspektyvos“ . Vyko Edita, Rimgailė,
Vidas, Gintautas bei Utenos rajono
tautodailininkai bei savivaldybės atstovai.

10 SVARBIŲ RENGINIŲ 2016 M. (1)
• Liepos 16 d. Vaikutėnuose vyko XII Rytų
Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis „Mano
kraštas“. Sąskrydžio metu buvo pristatyta
patvirtinta Utenos regiono vietos veiklos
grupės Utenos rajono dvisektorė strategija
2016 – 2023 m.
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• Birželio 29 d. kartu su Panevėžio apskrities vietos
veiklos grupių, dalies Utenos apskrities vietos
veiklos grupių deleguotais atstovais susitikau su
ssu Seimo nariais – Kaimo reikalų komiteto
pirmininku Petru Čimbaru ir Valstybės valdymo ir
savivaldybių komiteto pirmininko pavaduotoja
Milda Petrauskiene, kuri ir padėjo surengti
susitikimą. Paprašėme Seimo narių atkreipti
dėmesį į stringantį KPP 2014-2020 LEADER
programos įgyvendinimą Lietuvoje dėl
vėluojančių teisės aktų.
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• Rugsėjo 7 d. Utenoje vyko Utenos krašto žmonių su
negalia sąjungos surengtos 9-osios respublikinės
Kapelijų varžytuvės, kuriose dalyvavo net dešimt
kolektyvų. Tarp jų ir svečiai iš kitų Lietuvos
regionų. Renginys buvo puikiai organizuotas, jame
netruko svečių, rėmėjų, gėlių , prizų, geros nuotaikos.
Kai tik svečių iš Žemaitijos ansamblis „Unoravi“
pabaigė savo pasirodymą scenoje, surengėme jiems tai
, ką buvome planavę: trumpą ekskursiją po Uteną bei
apsilankymą Menų kamaroje. Visą svečių iš Žemaitijos
viešnagę Utenoje užfiksavome ir jiems išvykstant
padovanojome fotografijų albumą su viešnagės
Utenoje nuotraukomis
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• Rugsėjo 20 d. Utenos regiono vietos veiklos
grupės patalpose vyko vietos plėtros
strategijos „Utenos rajono dvisektorė
strategija 2016 – 2023 m.“ pristatymas.
Renginio tikslas buvo supažindinti socialinius
ekonominius partnerius bei potencialius
pareiškėjus su patvirtinta VPS bei pristatyti
naujas idėjas, kurios galėtų būti įgyvendintos
iki 2023 m. per vietos projektus Utenos rajono
seniūnijose.
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• Rugsėjo 28 d. Juknėnuose pasodinome obelaitę,
kurią metinės LEADER centro surengtos
konferencijos Dubingiuose proga padovanojo
ŽŪM viceministras. Sodinimo akcijos planas buvo
derinimas su Utenos rajono savivaldybės
Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vyr.
specialiste Jūrate Paragyte, Utenos kraštotyros
muziejaus direktore Lilija Jovariene, Daugailių
seniūnijos seniūne Giedre Eimutiene. Antano ir
Motiejaus Miškinių literatūrinės-etnografinės
sodybos muziejininkės Rimantos Gaidienės
padedami pasodinome obelaitę
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• Spalio 4 d. mūsų patalpose įvyko susitikimas su
Utenos ir Zarasų rajono ūkininkais. Susitikimą
organizavo Utenos rajono savivaldybė kartu su
Utenos regioniniu profesinio mokymo centru bei
Utenos kolegija. Susitikimo tikslas tęsti atviras
diskusijas, kurios buvo pradėtos konferencijoje
„Vietos produktų gamybos ir pardavimo
skatinimas“ Arba „Kaip padėti rajono ūkininkams
gaminti ir parduoti maisto produkciją?“, kuri buvo
organizuota š.m. gegužės 3 d.
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• Lapkričio 18 d. mūsų patalpose vyko mokymai
“LEADER metodo taikymas kaimo plėtros
procese”. Mokymus organizavo programos
“Leader” ir žemdirbių mokymo metodikos
centras. Mokymus vedė lektorius – Žilvinas
Gelgota. Mokymų dalyviams buvo išduodami
ir kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Mokymuose dalyvavo Utenos, Zarasų, Širvintų,
Švenčionių, Elektrėnų vietos veiklos grupių
administracijos darbuotojai ir valdybos nariai.
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• Gruodžio 7 d. organizavome viešinimo ir
aktyvinimo renginį “Utenos rajono
bendruomenių forumas”. Renginyje dalyvavo
ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas
Katinas bei mero patarėjas Gintautas
Petravičius ir Utenos rajono seniūnijų
seniūnai. Iš žiniasklaidos atstovų dalyvavo
Utenos radijo direktorius Linas Bražionis.
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• Gruodžio 9 d. galerijoje Menų kamara 2016 m.
vyko susitikimas su fotomenininku Sauliumi
Paukščiu ir jo parodos „Veidrodžiai ir atspindžiai“
pristatymas. Į susitikimą fotomenininkas atvyko
ne vienas, o su žmona Virginija Lukaityte ir
kolega keliautoju, fotografu ir rašytoju Gintaru
Kalteniu, kuris buvo vienas iš dešimties raitelių
2010-ųjų rudenį dalyvavusių raitelių žygyje iki
Juodosios jūros ir atgal skirtame paminėti Žalgirio
mūšio 600 metų jubiliejui
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• Gruodžio 20 d. erdvėje Menų kamara vyko Utenos ir
Panevėžio apskričių VVG susitikimas. Į jį atvyko dalyviai
iš Rokiškio rajono VVG, Panevėžio rajono VVG, Pasvalio
rajono VVG, Anykščių rajono VVG, Molėtų rajono VVG
„Keisdamiesi keičiame“ ir Zarasų ir Visagino regiono
VVG. Iš viso susitikime dalyvavo septyniolika dalyvių.
Susitikimo metu buvo dalijamasi patirtimi,
diskutuojama šiais metais buvusiais ir tebeesančiais
aktualiais klausimais, kurie trukdo vietos veiklos
grupėms pradėti skelbti kvietimus vietos projektams,
rengti regioninio bei tarptautinio bendradarbiavimo
projektus ir kt.

URVVG misija - Utenos regiono VVG – šiuolaikiška
organizacija teikianti kokybiškas konsultavimo
paslaugas,
aktyvinanti bendruomenes bei skatinanti verslumą Utenos krašte.

URVVG teritorijos vizija iki 2023 m.- Utenos regionas 2023 m.
patraukli ir saugi gyventi ir 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.

E – RINKODAROS PROJEKTAS
• Vykdydama savo misiją ir siekdama įgyvendinti viziją Utenos
regiono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą
„Utenos regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros vertybių paveldo
lankomumo ir žinomumo didinimas“.
Projekto tikslas: naudojant e- rinkodaros priemones didinti Utenos
regiono lankomumą ir žinomumą bei gerinti jo kaip prioritetinio
turizmo regiono įvaizdį per kultūros paveldo objektus: tradicines
šventes, amatus, šiuolaikinį meną, urbanistikos paveldo objektus.

• www.utenago.lt/test

DALYVAVIMAS VVGT 2016 m.
• Mokestis mokamas kasmet
• Trumpas situacijos pristatymas
• Dėl dalyvavimo žuvininkystės vvgt

DĖL BENDRADARBIAVIMO SU VIETOS
ŽINIASKLAIDA 2016 m.
• Bendradarbiavimas su Utenos laikraščiais
• Bendradarbiavimas su Utenos radiju

Visiems dėkoju už bendradarbiavimą ir
palaikymą organizacijai sunkiu metu

VILTIS, KAD 2017 METAI BUS
PRODUKTYVESNI GYVA

