
Utenos RVVG veiklos ataskaita 
už 2018 metus

2019-02-21 



 Kvietimai teikti projektų paraiškas
 Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje
 Kiti projektai
 Susitikimai
 Parodos
 Tarptautinis bendradarbiavimas
 Konferencijos, seminarai, mokymai...
 Tarptautinės konferencijos, seminarai
 Menų kamaros veikla



Kvietimai teikti projektų 
paraiškas



 „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo 
vietas“

 „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir jauniems 
žmonėms kurti verslą ir skatinti užimtumą kaimo 
vietovėse“

 „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui ir įgūdžių 
formavimui, vykdymas, edukacinių programų, Utenos 
krašto gamtos ir kultūros savitumo išsaugojimui ir 
plėtrai, kūrimas bei įgyvendinimas“

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
2018 m. vasaris-kovas



„Palankių sąlygų sudarymas jaunimui ir 
jauniems žmonėms kurti verslą ir 

skatinti užimtumą kaimo vietovėse“

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
2018 m. kovas-gegužė



„Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant 
naujas darbo vietas“

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS
2018 m. spalis-gruodis



Paskelbti kvietimai teikti vietos projektus 5

Gauti vietos projektai 14

Įvertinti vietos projektai 11

Patvirtinti vietos projektai 11

Pasirašytos vietos projektų vykdymo sutartys 1

Įgyvendinami vietos projektai 1

Įgyvendinti vietos projektai -

DARBO PRIE VIETOS PLĖTROS 
STRATEGIJOS REZULTATAI:



II VPS prioriteto priemonės:
Projektų 

skaičius
Suma (Eur)

Proc. nuo vietos 

projektams skirtos 

paramos sumos  

(proc.)

VPS priemonė: „Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant

naujas darbo vietas“ kodas LEADER19.2-SAVA-6
6 292668,78 21,96

VPS priemonė: „Palankių sąlygų sudarymas

jaunimui ir jauniems žmonėms kurti verslą ir

skatinti užimtumą kaimo vietovėse“ kodas

LEADER-19.2-SAVA-9

1 38743,50 2,91

VPS priemonė: „Mokymų, skirtų žinių atnaujinimui

ir įgūdžių formavimui, vykdymas, edukacinių

programų, Utenos krašto gamtos ir kultūros

savitumo išsaugojimui ir plėtrai, kūrimas bei

įgyvendinimas“ kodas LEADER-19.2- SAVA 10

4 32141,55 2,41

PROJEKTAI PAGAL PRIEMONES:



Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo 
veikloje



2018 m. vasario 2 d. Utenos regiono VVG administracijos 
darbuotojai dalyvavo VVG tinklo valdybos posėdyje



2018 m. balandžio 5 d. VVG tinklo visuotinis susirinkimas
URVVG VPS administravimo vadovė J. Umbrasienė ir VPS viešųjų ryšių specialistas 

M. Gadliauskas dalyvavo visuotiniame Vietos veiklos grupių tinklo susirinkime, kuris 
vyko Raudondvario dvare, Kauno raj.



Kiti projektai



 Pabaigtas įgyvendinti projektas „Utenos regione 

išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros vertybių 

paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“

Projekto partneris - Utenos rajono 

savivaldybės administracija 

VERSLO PARAMOS AGENTŪRA. 
ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS



 Sukurti trys e-katalogai: tradicinės šventės, amatai, šiuolaikinis menas, 

urbanistikos paveldo objektai.

 Sukurta  ir administruojama interneto svetainė www.utenago.lt

Svetainėje yra pateikta  per 700 puslapių informacijos apie Utenos 

regioną anglų, rusų ir lietuvių kalbomis. Svetainėje patalpinta 56 filmukai 

trimis kalbomis, bei  per 11200 nuotraukų: ne mažiau negu po 200 apie 

kiekvieną aprašytą objektą iš esančių 56. 

 Įgyvendintos šios e- rinkodaros priemonės: optimizavimo paieškos 

sistemoms, reklamos paieškos sistemose, rinkodaros socialiniuose 

tinkluose, mobiliosios rinkodaros, reklamos elektroniniu paštu, video 

reklamos internete paslaugos.

Projekto  „Utenos regione išsaugoto gamtos ir sukurto kultūros 

vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo didinimas“

rezultatai:



 Optimizavimas paieškos sistemoms leido interneto svetainę www.utenago.lt

iškeltį į aukštesnes paieškos sistemos pozicijas.

 Reklama paieškos sistemose - sulaukta ne mažiau 3000 paspaudimų Lietuvoje ir

per 5000 paspaudimų užsienyje.

 Rinkodara socialiniuose tinkluose - buvo sukurti nauji 2 socialinių tinklų

profiliai. Ir pasiekta per 10 000 paspaudimų.

 Mobilioji rinkodara - naudojamuose mobiliuosiuose įrenginiuose sulaukta per

10 000 paspaudimų.

 Reklama elektroniniu paštu - buvo išsiųsta per 10 000 elektroninių laiškų.

 Video reklama internete - YouTube reklama buvo peržiūrėta daugiau nei 10 000

skirtingų vartotojų.

APIE  E- RINKODAROS PRIEMONES



 „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių 

vietos bendruomenei pažinimas ir plėtra pritaikant 

inovacijas“

Projekto tikslas: e- rinkodaros priemonėmis 

didinti dvarų, piliakalnių  bei vandens telkinių -

esančių Rytų Aukštaitijos prioritetiniame turizmo 

regione - lankomumą ir žinomumą.

 Projekto partneris- Utenos rajono savivaldybės 

administracija

NAUJAS PROJEKTAS  VERSLO 
PARAMOS AGENTŪRA



Susitikimai



2018 m. sausio 18 d. susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininku Viktoru Pranckiečiu



2018 m. vasario 21 d. FARNET susitikimas su 
žuvininkystės vietos veiklos grupėmis



2018 m. balandžio 13 d. Penktadienis 13-oji –
diena sėkmingam susitikimui Kaišiadoryse



2018 m. balandžio 20 d. Susitikimas – diskusija su su
įvairių bendruomenių atstovais apie socialinį verslą



2018 m. liepos 26 d. Susitikimas su
VšĮ „Versli Lietuva“ atstovais



Rugpjūčio 28 d. Susitikimas su Ukrainos 
jaunimo organizacijų atstovais



Parodos



2018.05.24 – 26 d. Žemės ūkio ir maisto 
pramonės paroda „AgroBalt 2018“



Tarptautinis bendradarbiavimas



2018 m. sausio 16 d. Utenos regiono vietos veiklos grupę 
aplankė Sergej Tarasiuk, Tarptautinio kaimo plėtros fondo 

direktorius iš Baltarusijos



2018 m. gegužės 16 d. Azerbaidžano 
ekonomikos ministerijos atstovų delegacijos 

vizitas



Rugsėjo 3-6 d. Tarptautinis bendradarbiavimo 
projektas – lenkų delegacijos vizitas



Rugsėjo 2–9 d. Ukrainiečių 
delegacijos vizitas



2018 m. spalio 8-11 d. 
Bendradarbiavimo vizitas į Lenkiją



2018 m. spalio 22-24 d. Utenos regiono 
VVG aplankė delegacija iš Velso



Tarptautinio bendradarbiavimo projektas
„TURIZMO VYSTYMAS. NUO TRADICIJŲ 

PRIE MODERNAUS VERSLO“

http://www.utenosvvg.lt/2018/11/05/tarptautinio-bendradarbiavimo-projektas-turizmo-vystymas-nuo-tradiciju-
prie-modernaus-verslo/

http://www.utenosvvg.lt/2018/11/05/tarptautinio-bendradarbiavimo-projektas-turizmo-vystymas-nuo-tradiciju-prie-modernaus-verslo/


2018 m. lapkričio 13-14 d. Verslo forumas Moldovos 
Respublikoje – „Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie 

modernaus verslo“



2018 m. gruodžio 5-6 d. keramikos
meistriškumo kursuose Latvijos respublikoje



Tarptautinio bendradarbiavimo projektas
„Laukiniai stebuklai (#wildwonders) “



Projekto tikslas: gerinti žinias apie 

laukinės gamtos produktų naudojimą, 

dalintis gerąja praktika švietimo ir renginių 

organizavimo srityse, kurti naujas 

galimybes verslui ir turizmui.

PROJEKTO TIKSLAS



Konferencijos, seminarai, 
mokymai...



2018 m. vasario 5 d. Utenos regiono VVG 
administracija dalyvavo kontaktų mugėje



2018 m. kovo 27 d. Informacinis seminaras –
Tarptautinis kultūros kelias „Baltų kelias“



2018 m. kovo 28 d. URVVG VPS administratorė 
Edita Rukšytė dalyvavo socialinio verslo 

forume



2018 m. balandžio 11 d. „Leader“ metodo 
įgyvendinimo koordinavimo grupės posėdis



2018 m. balandžio 23 d. Socialinių 
lyderių pusryčiai Visagine



2018 m. gegužės 15 d. konferencija „Investicijų planas 
Europai: konsultacijos Lietuvos MVĮ, 

savivaldybėms ir konsultantams“



2018 m. gegužės 18 d. Seminaras „Pokyčiai 
įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Vietos 

projektų atrankos kriterijų analizė.“



2018 m. birželio 29 d. Renginys apie
socialinį verslą



2018 m. rugsėjo 21 d. Seminaras „ES 
investicijos verslui regionuose“



2018 m. spalio 2-3 d. Projekto „Tarptautinis 
kultūros kelias Baltų kelias“ mokymai



2018 m. lapkričio 29 d. Konferencija-projektų idėjų 
mugė „Leader – verslui ir partnerystės plėtrai“



2018 m. lapkričio 30 d. Regionų 
lyderystės forumas 2018 | Utena



2018 m. gruodžio 1 d. ISM konferencija „Creative
Shock“ – socialinio verslo idėjos iš viso pasaulio



2018 m. gruodžio 6-7 d. Didžiojo sielių kelio 
idėja buvo pristatyta konferencijoje Vilniuje



Tarptautinės konferencijos, 
seminarai



2018 m. kovo 13 – 15 d. seminaras Ispanijoje 
„Žuvininkystės vietos veiklos grupių ir vietinių 

išteklių valdymas“



2018 m. birželio 4-7 d. Tarptautinė 
konferencija „LEADER metodo ateitis po 2020 

metų“ Bulgarijoje



2018 m. birželio 12-14 d. Tarptautinė 
konferencija „LINC 2018“ Suomijoje



2018 m. lapkričio 20-22 d. Tarptautinis seminaras „Žiedo 
uždarymas: žiedinė ekonomika žvejybos ir akvakultūros 

vietovėse“ Prancūzijoje



 Spaudos fotografijų paroda

Menų kamaros veikla





Ačiū už dėmesį!

Utenos regiono vietos veiklos grupė

VPS administravimo vadovė VPS administratorė VPS viešųjų ryšių specialistas
Jolita Umbrasienė Edita Rukšytė Modestas Gadliauskas
+370 677 99543 +370 679 81355 +370 677 99127
utenosvvg@gmail.com utenosvvg@gmail.com utenosvvg@gmail.com

Utenos regiono vietos veiklos grupė
https://www.facebook.com/urvvg/

Utenos regiono vietos veiklos grupė
https://www.youtube.com/channel/UCDZMjnA48ou_KoaUub8JnRQ
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