
UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

visuotinis narių susirinkimas

2021 04 22



Bendradarbiavimo projektas 
„Laukiniai stebuklai“

Joniškio r. Nuoroda 2020.01.08

Utenos r. Nuoroda 2020.01.15

Joniškio r. Nuoroda 2020.06.04

Joniškio r. Nuoroda 2020.07.02

Daugiau apie projektą:

http://www.utenosvvg.lt/vvg-projektai/partneriai/

http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektas-quotlaukiniai-stebuklaiquot/laukiniai-ziemos-stebuklai-sausio-menesi-vyko-dvi-paskaitos
http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektas-quotlaukiniai-stebuklaiquot/laukiniai-ziemos-stebuklai-sausio-menesi-vyko-dvi-paskaitos
http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektas-quotlaukiniai-stebuklaiquot/tesiasi-laukiniu-stebuklu-paieskos
http://www.joniskiovvg.lt/lt/projektas-quotlaukiniai-stebuklaiquot/8175247
http://www.utenosvvg.lt/vvg-projektai/partneriai/


Vietos amatai ir natūralūs produktai

2020.01.23 Mokomasis seminaras: Rinkodaros 

svarba kaimo turizmo plėtrai Utenos rajone

2020.02.21 Mokomasis renginys maisto 

gamintojams mažais kiekiais. 

2020.08.12 Mokomasis renginys „Akvakultūros 

įtaka vietos paslaugų ir produktų asortimentui“



2020.02.04 Seminaras „Pažangaus kaimo link“

http://www.utenosvvg.lt/2020/02/17/vietos-veiklos-grupiu-tinklo-seminaras-pazangaus-kaimo-link/

http://www.utenosvvg.lt/2020/02/17/vietos-veiklos-grupiu-tinklo-seminaras-pazangaus-kaimo-link/


Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės 
mėgėjų bei nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone

Daugiau apie vietos projektus: http://www.utenosvvg.lt/vpsprojektai/

Žuvininkystės paveldo ir 

kultūros puoselėjimas 

Tauragnų ir Kuktiškių 

seniūnijose

Šventoji jungia kaimynus Povandeninis pažintinis 

takas ir Sudeikių galerijos 

povandeninė ekspozicija 

Alaušo ežere

http://www.utenosvvg.lt/vpsprojektai/


Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, 
kuriant ir plėtojant socialinį verslą

Daugiau apie projektą: http://www.utenosvvg.lt/sv/

Socialinio verslo forumai

2020.06.11 

Molėtų raj.

2020.06.26 

Zarasų raj.

2020.06.18 

Utenos raj.

2020.07.09 

Anykščių raj.

2020.07.21 

Visagine

2020.07.14 

Ignalinos raj.

http://www.utenosvvg.lt/sv/


Utenos regiono gyventojų socialinės įtraukties didinimas, 
kuriant ir plėtojant socialinį verslą

Daugiau apie projektą: http://www.utenosvvg.lt/sv/

Mokomieji renginiai iš socialinio verslo 
rinkodarinių renginių ciklo

2020.10.21 

Molėtų raj.

2020.10.28 

Zarasų raj.

2020.09.30 

Utenos raj.

http://www.utenosvvg.lt/sv/


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

Daugiau apie projektą: http://www.utenosvvg.lt/projektai1/

http://www.utenosvvg.lt/projektai1/


Tarptautinis bendradarbiavimo projektas: Turizmo vystymas. Nuo tradicijų prie modernaus verslo
Tarptautinis forumas: MAŽAS ŽUVŲ ŪKIS – KAIMO TURIZMO PLĖTROS VEIKSNYS

Daugiau apie forumą:

http://www.utenosvvg.lt/2020/08/14/7164/

Daugiau apie projektą:

http://www.utenosvvg.lt/vvg-projektai/partneriai/

http://www.utenosvvg.lt/2020/08/14/7164/
http://www.utenosvvg.lt/vvg-projektai/partneriai/


Nuotolinės veiklos

2020.05.07 Nuotolinis renginys „Socialinio verslo forumas’20 / Socialinės investicijos“. Nuoroda.

2020.07.30 Nuotolinis renginys „Lietuva 2030: sprendiniai darniai Lietuvos ateičiai“. Nuoroda. 

2020.08.07 Informacinis seminaras Norway Grants pareiškėjams. Nuoroda.

2020.09.03 Vebinaras „Smart Village Leader Network“. Nuoroda.

2020.09.03 Nuotolinis renginys Apskrito stalo diskusija „Socialinis verslas Lietuvoje. Ko galime pasimokyti iš Izraelio?“. Nuoroda.

2020.09.17 VVGT narių konferencija „Leader galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“, Nuoroda. 

2020.10.14 Nuotolinis renginys „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: galimybės regionams“. Nuoroda. 

2020.10.16 Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos organizuota apskritojo stalo diskusija „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos 

įgyvendinimo aktualijos“ Molėtuose. Nuoroda

2020.10.21 Nuotolinis renginys „Projektinių idėjų pristatymo - vertinimo susitikimas“. Nuoroda.

2020.10.26 Nuotoliniai praktiniai mokymai „NVO veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir nuotolinio darbo mokymai“. Nuoroda

2020.11.12 Nuotolinis renginys „Kūrybiškumo svarba: inovacijos, išradimai, pažanga, sprendimai“. Nuoroda. 

2020.11.16 Nuotolinis renginys „Komunikacijos planavimas ir mechanika“. Nuoroda. 

2020.11.19 Nuotolinis renginys „Socialinio verslumo diena'2020. 

Socialinis verslas - galimybių niša jaunimui.“. Nuoroda.

2020.11.20 Virtualus forumas „Žiedinės ekonomikos plėtra Lietuvoje ir ES“. Nuoroda.

2020.11.23 Nuotolinis renginys „Nuotolinė Utenos apskrities RKT konferencija“. Nuoroda.

2020.11.23 Vebinaras „Kaip sukurti grįžimui į lietuvą palankų klimatą?“ Nuoroda.

2020.11.24 Nuotolinis renginys „Nuotoliniai dokumentų kūrimo internete mokymai“. Nuoroda. 

2020.11.26 Nuotolinis renginys „Socialinių tinklų komunikacija: 

įtraukiantis turinys ir efektyvus administravimas“. Nuoroda.

2020.11.26 Nuotolinė konferencija „Taking household food waste seriously“. Nuoroda.

2020.12.17 Nuotolinė diskusija „Socialinių lyderių pusryčiai: diskusijos su ekspertais“. Nuoroda.

https://www.facebook.com/events/1288000854737791/
https://www.facebook.com/events/2718424281771934
https://www.facebook.com/events/966655480431623
https://www.facebook.com/events/763109497808812
https://www.facebook.com/events/1668222326667739/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/321384909202100/
https://www.facebook.com/events/3416372165255018/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%7D
http://www.utenosvvg.lt/2020/10/19/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programos-igyvendinimo-aktualijos/
https://www.facebook.com/events/1665547346959878/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2782840088710057/
https://www.facebook.com/events/2855177504808481/
https://www.facebook.com/events/742021639990540/
https://www.facebook.com/events/692090918140650/
https://www.facebook.com/events/1710315959136790/
https://www.facebook.com/events/2836040753379593/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_past_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/265655321409906
https://fb.me/e/1GHJDbBFZ
https://www.facebook.com/events/374842063567701/
https://www.facebook.com/events/815440569233954/
https://www.facebook.com/events/1085001578595074/


Apie mus ir projektus

utenosvvg.lt utenaGo.lt aplink.utenago.lt

http://www.utenosvvg.lt/
https://www.utenago.lt/
http://aplink.utenago.lt/


Sekite mus

Utenos regiono vietos veiklos grupė

Menų kamara Utenago.lt

Kurkime socialinį verslą 

Utenos regione kartu

UtenaGoAplink Uteną

https://www.facebook.com/urvvg
https://www.facebook.com/asociacija.menukamara
https://www.facebook.com/utenago.lt
https://www.facebook.com/soctinklas
https://www.facebook.com/utenago.lt
https://www.facebook.com/aplinkutena



