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MES –  UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
Esame pelno nesiekianti organizacija, veikianti 

kaip juridinis asmuo socialinėje, švietimo, moks-
lo, kultūros, sporto ir kitose panašiose srityse, 
viešai teikianti šių sričių paslaugas visuomenės 
nariams. 

Organizacijos misija – šiuolaikiška orga-
nizacija, tiekianti kokybiškas konsultavimo 

paslaugas, aktyvinanti bendruomenes bei skati-
nanti verslą Utenos krašte.

VVG teritorijos vizija iki 2023 m. 
Utenos regionas 2023 m. patraukli ir saugi 

gyventi ir dirbti vietovė, kurioje puoselėjami 
gamtos ir kultūros ištekliai. Gyventojai verslūs, 
sugebantys išreikšti save, bendraujantys ir ben-

dradarbiaujantys piliečiai, turintys galimy-
bes naudotis naujausiomis technologijomis, 
puoselėjantys tautines ir bendruomenines verty-
bes, besiorientuojantys į ateitį.

V I E T O S  P L Ė T R O S  S T R AT E G I JA  I R  V I E T O S  P R O J E K TA I
Apie strategiją

Utenos regiono vietos veiklos grupė įgyvendina vietos plėtros strategiją „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023 m.“. Strategijos įgyvendinimo 
laikotarpis 2016-2023 m. Strategijos įgyvendinimui skirta suma 2 022 663 Eur. VVG veiklos ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidoms skirta 404 
533 Eur. Vietos projektų įgyvendinimo išlaidoms skirta 1 618 130 Eur. Susipažinti su mūsų strategija galite nuskenavę QR kodą.

Vietos projektai

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

Poilsio salės statyba ir panaudojimas verslo plėtrai
Pareiškėjas: Birutė Jaskevičienė
Paramos suma: 53 941,01 Eur
Projekto tikslas - kaimo turizmo sodybos „Birutės vienkiemis“ 

paslaugų plėtra pastatant naują pastatą - poilsio salę. Įgyvendinus 
projektą padidintos poilsiautojų priėmimo galimybės. Galima 
vienu metu priimti didesnes iki 150 žmonių grupes.

Verslo plėtra gaminant produkciją iš medienos
Pareiškėjas: Kazimieras Graužinis
Paramos suma: 49 693,55 Eur
Projekto tikslas - padidinti medienos gaminių gamybos apim-

tis bei pagerinti sąlygas medinių gaminių gamybos, sandėliavimo 
bei pardavimo procesams, įrengiant tinkamas patalpas žaliavų, 
technikos bei pagamintos produkcijos sandėliavimui.

Panašaus pobūdžio produkcijos iš medžio Utenos rajono 
savivaldybės teritorijoje negaminama. Tai produkto inovacija. 
Subkriterijai: produktų, paslaugų naujumas - sukurtas produk-
tas- medinės dėžės, kurios montuojamos pagal kiekvieno kliento 
poreikius.

Odontologijos paslaugų plėtra Kuktiškių seniūnijoje
Pareiškėjas: MB „Dr. Petravičius“
Paramos suma: 54 250,56 Eur
Projekto tikslas - įtvirtinti sukurtą darbo vietą sau, odontologinės 

praktikos srityje. Išplėsti paslaugų sritį, sukuriant odontologijos ir 
dantų techniko laboratoriją, kaimiškoje vietovėje. Įsteigti dvi dar-
bo vietas kaimiškos teritorijos gyventojams. Sudaryti palankias ir 
greitai pasiekiamas odontologo paslaugas Kuktiškių ir artimiausių 
seniūnijų gyventojams.

Veiklų įvairinimas plėtojant V. Kryžiaus individualios 
įmonės verslą

Pareiškėjas: V. Kryžiaus individuali įmonė
Paramos suma: 28 181,91 Eur
Projekto tikslas - įrengti materialinę bazę apgyvendinimo 

paslaugoms teikti, sukuriant naują darbo vietą Utenos regiono 
vietos veiklos grupės teritorijoje gyvenančiam ir gyvenamąją 
vietą deklaravusiam žmogui. Jau 20 metų prekybos srityje pelnin-
gai veikianti Viliaus Kryžiaus individuali įmonė yra pakankamai 
kompetentinga tiek klientų aptarnavimo, tiek finansų valdymo 
srityje.

Planuojamo verslo plėtra sudarys palankias sąlygas stabiles-
niam ir pelningesniam Viliaus Kryžiaus individualios įmonės 
veiklos funkcionavimui.

MB Kovai darbo vietų kūrimas

Pareiškėjas: MB „Kovai“
Paramos suma: 54 250,00 Eur
Projekto tikslas - kurti darbo vietas Utenos rajono kaimo 

vietovėse, taip didinant pridėtinę vertę bei užimtumą.
Teikiamos paslaugos: įsikūrtas konferencijų centras talpina 

80 asmenų (konferencijų centre yra virtuvėlė, multimedija, inter-
netas,  vonios kambarys bei tualetai); nakvynė; stovyklavimas, 
irklentės ir kitos aktyvios pramogos.

Prano Jaskevičiaus medienos apdirbimo veiklos plėtra
Pareiškėjas: Pranas Jaskevičius
Paramos suma: 39 961,39 Eur
Projekto tikslas - Prano Jaskevičiaus medžio apdirbimo paslau-

gos plėtra, atliekant pastato, kuriame vykdomi medžio apdirbimo 
darbai, stogo remontą, įsigyjant naują modernų gaterį, kas įgalins 
padidinti darbo našumą, bei palengvins darbuotojų darbą, bus pa-
gerintos darbuotojų darbo sąlygos.

Pauliaus Augustaičio ūkio plėtra, kuriant žemės kasimo 
darbų paslaugų

Pareiškėjas: Paulius Augustaitis
Paramos suma: 39 980 Eur
Projekto tikslas - Pauliaus Augustaičio ūkininko ūkio plėtra, 

pradėjus teikti žemės kasimo darbų paslaugą. Žemės kasimo dar-
bai bus atliekami vamzdynų, kabelių, įvairių tinklų tiesimo tiks-
lais. Įsigijus reikiamą techniką, paslauga teikiama Utenos rajone 
ir pagal poreikį aplinkiniuose rajonuose.

Sigito Sinicos ūkio plėtra, kuriant mobilią sulčių spaudimo 
paslaugą

Pareiškėjas: Sigitas Sinica
Paramos suma: 26 058,23 Eur
Projekto tikslas - Sigito Sinicos jau teikiamų sulčių spaudimo 

paslaugų modernizavimas bei minėtos paslaugos priartinimas 
prie vartotojo. Įsigyta nauja, inovatyvi Utenos raj. mastu, sulčių 
spaudimo įranga, kurią galima transportuoti tiesiai pas vartotoją 
ir atlikti sulčių spaudimo paslaugą jo pageidaujamoje vietoje.

Artūro Glinskio verslo sukūrimas, pastatant naują 
paslaugų paskirties pastatą, pritaikyta automobilių remontui

Pareiškėjas: Artūras Glinskis
Paramos suma: 48 809,69 Eur
Projekto tikslas - susikurti darbo vietą sau. Paraiškovas 

-  vyras, turintis techninį išsilavinimą susikuria automobilių re-
monto paslaugos verslą. Tam tikslui pasiekti bus pastatytas naujas 
paslaugų paskirties pastatas, kuriame bus įrengta nauja automobilių 
remontui reikiama įranga, taip pat nupirkti ir pastatyti adminis-
traciniam darbui reikalingi baldai, bei orgtechnika. Pastačius ir 
pilnai įrengus patalpas bus pradėtos teikti automobilių remonto 
paslaugos. 

Ūkininko Ramūno Katino aliejų ir miltų gamybos moder-

nizavimas, įsigyjant naują įrangą
Pareiškėjas: Ramūnas Katinas
Paramos suma: 16 202,61 Eur
Projekto tikslas - Ramūno Katino  jau vykdomos aliejų spau-

dimo, miltų iš riešutų gamybos  modernizavimas. Bus įsigyti nauji 
įrengimai, aliejų spaudimo presai, malūnai. Tai padidins gamybos 
našumą ir gaminamos produkcijos kokybę.

Vidmanto Ubeikos medžio apdirbimo veiklos įkūrimas
Pareiškėjas: Vidmantas Ubeika
Paramos suma: 52 817,53 Eur
Projekto tikslas - Vidmanto Ubeikos medžio apdirbimo veik-

los įkūrimas, atliekant pastato kapitalinį remontą, kuriame bus 
vykdomi medžio apdirbimo ir staliaus  darbai.

Priemonė „Palankių sąlygų sudarymas jaunimui 
ir jauniems žmonėms kurti verslą 

ir skatinti užimtumą kaimo vietovėse“

Stereolitinių modelių gamyba
Pareiškėjas: Justina Kirdeikytė
Paramos suma: 38 743,50 Eur
Projekto tikslas - įkurti nuosavą verslą, įdiegiant inovacijas ne 

tik Utenos rajono savivaldybės, bet ir Lietuvos mastu, sukuriant 
naujas darbo vietas jauniems žmonėms kaimo teritorijoje. Suku-
rtas vienas pilnas etatas – operatoriui ir pusė etato operatoriaus 
padėjėjui.

Nerijaus Griniaus verslo plėtra, pastatant naują pastatą, 
pritaikytą automobilių remontui

Pareiškėjas: Nerijus Grinius
Paramos suma: 38 487,38 Eur
Projekto tikslas - plėsti jauno žmogaus Nerijaus Griniaus 

jau pradėtą automobilių remonto verslą. Siekiant didinti jaunų 
žmonių užimtumą kaimiškose teritorijose. Pastačius naujas patal-
pas, bus vykdomi automobilių remonto darbai, sukurta 1,5 etato 
nauja darbo vieta. Įgyvendinus projektą bus teikiamos paslaugos 
Utenos VVG ir aplinkinių rajonų gyventojams.

Eugenijaus Kaziūno mobilios maitinimo paslaugos 
sukūrimas

Pareiškėjas: Eugenijus Kaziūnas
Paramos suma: 12 690,25 Eur
Projekto tikslas - sukurti jaunam žmogui Eugenijui Kaziūnui 

mobilių maitinimo paslaugų verslą ir sukurti darbo vietą sau. 
Įsigijus priekabą su maisto ruošimo ir saugojimo įranga bus 
pradėtos teikti mobilios maitinimo paslaugos gyventojams.

Turizmo trasos ir aktyvaus poilsio stovyklavietės sukūrimas 
įrengiant turizmo paslaugų ir poilsio infrastruktūrą

nukelta į 2 psl.

METRAŠTIS Nr. 1 (2021 m. rugpjūčio 26 d.)

www.utenago.lt


V I E T O S  P L Ė T R O S  S T R AT E G I JA  I R  V I E T O S  P R O J E K TA I
atkelta iš 1 psl.
Pareiškėjas: MB Auksinis elnias
Paramos suma: 23 867,81 Eur
Projekto tikslas - turizmo ir aktyvaus poilsio paslaugų teikimo 

verslo vykdymui sukurti materialinę techninę bazę, kuri atitiks 
šiuolaikinius poilsiautojų poreikius, įskaitant ir kasdienius bui-
tinius, sudaryti turizmo maršrutus ir įsteigti 1,5 etato naujų darbo 
vietų.

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

įgyvendinimas“

Gamtos ir kultūros objektų panaudojimas turizmo plėtrai 
Utenos rajone

Pareiškėjas: Asociacija Menų kamara 
Paramos suma: 9720,50 Eur
Projekto tikslas - bendradarbiavimo įgūdžių formavimas, 

siekiant sustiprinti ryšius tarp turizmo paslaugas teikiančiųjų ir 
vietos amatininkų, surengiant būtiniausiomis temomis teorinius 
mokymus, praktinius-informacinius seminarus.

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių formavimas
Pareiškėjas: Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“
Paramos suma - 9 623,45 Eur
Projekto tikslas - bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių 

formavimas per fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, meno terapiją, 
komandinį darbą, sudarant sąlygas projekto pareiškėjo ir partnerio 
organizacijų atstovams susipažinti su geriausia patirtimi kaimy-
niniuose rajonuose.

Mokydamiesi ir dalindamiesi kuriame sąmoningą ir stiprią 
bendruomenę

Pareiškėjas: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“
Paramos suma - 9760,47 Eur
Projekto tikslas - bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių for-

mavimas, skatinant įvairių amžiaus grupių gyventojų mokymąsi 
visą gyvenimą bei patirties perėmimą iš kitų bendruomenių.

Mokomės ir tobulėjame
Pareiškėjas: Pakalnių moterų užimtumo centras
Paramos suma: 6795,48 Eur
Projekto tikslas – skatinti mišrių amžiaus grupių 

bendradarbiavimą, verslumą, ir kūrybiškumą, telkiant centro nares 
kokybiškam užimtumui, skatinant mokytis ir įgyti naujų įgūdžių, 
kurie bus panaudoti centro veikloje įgyvendinus projektą.

Vyžely pinsiu, Vyžanos vyžosiu
Pareiškėjas: Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“
Paramos suma: 5827,43 Eur

Projekto tikslas - sukurti unikalų edukacinių programų ciklą, 
skirtą atskiroms amžiaus grupėms, aktualų skirtingiems metų lai-
kams, atskleidžiantį Vyžuonų krašto autentiškumą ir unikalumą.

Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ edukacinių 
programų reprezentavimas

Pareiškėjas: Utenos rajono tautodailininkų klubas „Svirnas“
Paramos suma: 9760 Eur
Projekto tikslas - mokymo priemonių parengimas edukacinėms  

programoms  pagal  amžiaus grupes ir amatų sritis, edukacinių 
programų kūrimas bei sukurtų programų  panaudojimas patirties 
sklaidai.

Mokymų ir praktinių-informacinių seminarų ciklas „Vietos 
amatai ir natūralūs produktai“

Pareiškėjas: Menų kamara
Paramos suma: 9758,64 Eur
Projekto tikslas - mokymo priemonių parengimas edukacinėms 

programoms pagal amžiaus grupes ir amatų sritis, edukacinių 
programų kūrimas bei sukurtų programų panaudojimas patirties 
sklaidai.

Priemonė „Parama ne pelno sektoriaus organizacijų 
investicijoms į socialinio verslo kūrimą 

ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose 
Utenos rajono vietovėse“

Socialinio verslo vykdymo pradžia atnaujintose Vyžuonų 
parapijos namuose

Pareiškėjas: VšĮ Vyžuonų parapijos namai
Paramos suma: 55 465,76 Eur
Projekto tikslas - suremontuoti patalpas, kurios yra adresu: Utenos 

raj. sav., Vyžuonų seniūnija, Vyžuonų miestelis , B. Radzevičiaus g. 
25 ir jose vykdyti socialinį verslą: t.y. vykdyti ekonominę veiklą 
iš kurios gautas pelnas bus investuojamas į Vyžuonų ir Užpalių 
seniūnijose gyvenančių pagyvenusio amžiaus žmonių socialinėms 
problemoms spręsti.

Užpalių kamenyčias lakamstvėlas
Klubas „Ašvienių fanai“
Paramos suma – 58 617 Eur
Projekto tikslas - organizuojant edukacinius užsiėmimus, 

užtikrinant užimtumą ir dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, vys-
tyti socialinį verslą ir daryti pokytį pagyvenusio ir vyresnio amžiaus 
asmenų sveikatinimuisi, gerinti jų fizinę ir psichinę sveikatą.

Multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų 
įrengimas

Utenos seniūnijos bendruomenė
Paramos suma – 58 363  Eur
Projekto tikslas - socialinio verslo kaip svarbaus ekonomikos 

augimo, darbo vietų kūrimo, galimybių mažinti socialinę nelygybę 
bei atskirtį saviraiškos, ugdymo priemonių pritaikymas praktikoje 
įrengiant multisensorinį kambarį.

Priemonė „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių 
galimybių žūklės mėgėjų bei nardytojų veiklai  

sudarymas Utenos rajone“

Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir 
Kuktiškių seniūnijose

Pareiškėjas: Tauragnų krašto bendruomenė
Paramos suma: 19 774 Eur
Projekto tikslas - patrauklios aplinkos kūrimas žvejams ir vietos 

gyventojams, puoselėjant žuvininkystės paveldo tradicijų išsaugojimą 
Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose.

Šventoji jungia kaimynus
Pareiškėjas: Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“
Paramos suma: 19 774 Eur
Projekto tikslas - sukurti kultūrinį – pažintinį sielių maršrutą 

Šventosios upe, sutvarkant dvi Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir 
Vyžuonos upės atkarpą Vyžuonų seniūnijoje.

Povandeninis pažintinis takas ir Sudeikių galerijos 
povandeninė ekspozicija Alaušo ežere

Pareiškėjas: Kultūros ir socialinės plėtros centras
Paramos suma: 19 774 Eur
Projekto tikslas - jaunų žmonių įtraukimas į veiklas susijusias 

su kultūros puoselėjimu, gamtosauga, sveikatinimo skatinimu bei 
sąmoningumo ugdymu telkiant vietos bendruomenę Sudeikių krašte.

Priemonė „Parama investicijoms į viešosios 
infrastruktūros kūrimą bei kultūros paveldo objektų 

atnaujinimą ir pritaikymą bendruomenės 
poreikiams“ 2 veiklos sritis „Parama investicijoms 

į kaimo kultūros paveldo objektų atnaujinimą, 
kraštovaizdį“

Užpalių dvaro sodybos administratoriaus namo (u.k. 26696) 
pritaikymas bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą 
Utenos rajone 

Utenos rajono savivaldybės administracija
Paramos suma – 195 321 Eur
Projekto tikslas - atnaujinti Užpalių dvaro sodybos administrato-

riaus namą ir pritaikyti bendruomenės poreikiams, skatinant turizmą 
Utenos rajone.

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

TA R P TAU T I N I A I  P R O J E K TA I

LEADER verslumo ir 
partnerystės plėtrai

Projektas baigtas  įgyvendinti 2019 metais, jame dalyvavo 

Molėtų rajono vvg „Keisdamiesi keičiame“, iš Lenkijos vvg 

„Gniazdo“ ir „Kraina Rawki“  bei Utenos regiono vvg. Šio 

projekto metu partneriai aplankė vieni kitus. Utenos rajone 

lankėsi net 56 lenkų verslininkų delegacija, kurios tikslas buvo 

susipažinti su smulkaus verslo situacija Molėtų ir Utenos ra-

jonuose bei bendradarbiavimo galimybių paieška. Vizitas buvo 

sėkmingas, dėkojame jį padėjusiems suorganizuoti seniūnams, 

bendruomenės, savivaldybės atstovams už dalyvavimą, o 

objektų, kurios aplankė svečiai iš Lenkijos, savininkams lik-

sime amžinai dėkingi už nuoširdumą. Bendrystė tikrai „veža“ ir 

LEADER yra jėga! Projekto metu buvo sukurta internetinė ver-

slo ir vietos bendruomenių platforma, kuri skirta tarptautinių 

projektų bei bendradarbiavimo plėtrai. 

Utenos regiono vietos veiklos grupė dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose kaip partneris

Laukiniai stebuklai
2020 m. spalio 7 dieną  Pačkėnų kaimo bendruomenės 

salėje, kuri trumpam tapo tikra chemijos laboratorija, vyko 
muilo gaminimo mokymai. Projekto metu kiekvienas daly-
vis galėjo pats pasigaminti iki 1 kg muilo. Mokymus vedusi 
lektorė Kristina Šilinskienė Naktižiedė vadovavo proce-
sui, kur buvo maišomi šarmai, aliejai, smulkinami žolynai 
ir gramo tikslumu sveriami ingredientai. Pasak lektorės, ne 
kiekvienas mums patinkantis augalas tinkamas įdėti į muilą, 
atsilaiko tik stipriausieji ir išlieka jų vertingosios savybės: 
dilgėlių milteliai – suteikia muilui žalią spalvą, o šaltalankių 
aliejus – geltoną.

Porą metų vykusio projekto dalyviai išmoko ne tik pasiga-
minti natūralų muilą bet ir įgijo patirties kulinarijos, kondi-
terijos, kosmetikos ir namų puošybos srityse.  

Labai džiaugiamės, kad projektas sėkmingai įgyvendintas 
ir buvo naudingas dalyviams iš Lietuvos, Utenos ir Joniškio 
rajonų, Latvijos ir Suomijos, kadangi jo metu dalyviai ne 
tik susipažino su laukinės gamtos produktų naudojimu bet 
ir susidraugavo. Esame dėkingi projekto koordinatoriams 
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupei ir tikimės, 
kad projekto metu užmegzti ryšiai nenutrūks.

Turizmo vystymas. 
Nuo tradicijų prie modernaus verslo

Turistinės vietovės išskirtinumas pastaraisiais dešimtmečiais 
tapo ypatingai svarbus, nes būtent jis formuoja šalies ar re-
giono įvaizdį. Kulinarinis paveldas, neabejotinai, yra vienas 
iš pagrindinių vietovės išskirtinumo elementų, todėl jei jūsų, 
kaip turisto pagrindinis kelionės tikslas – stebėti gamtos ir 
kultūros apraiškas, tai jus gali sudominti projekto metu išleistas 
kulinarinis leidinys – „Keliaukite, bendraukite, ragaukite“. Tie 
uteniškiai, kurie aktyviai dalyvavo projekte apsilankė Moldo-
voje, Gruzijoje (Sakartvele), Latvijoje ir Mažeikių rajone. Šis 
projektas tarptautinis, todėl kaip supratote projekto partneriai 
buvo iš šių keturių valstybių. Vizitų metu projekto dalyviai 
galėjo susipažinti su geriausiais ir pažangiausiais tarptautinės 
praktikos pavyzdžiais: kaimo turizmo, bitininkystės, 
žolininkystės, amatininkystės, akvakultūros ir vietos produktų 
gamybos srityse.

www.utenago.lt


Rengiant Utenos rajono dvisektorę  vietos plėtros 
strategiją buvo  susitikta su Utenos rajono gyvento-
jais. Atlikus fokus grupių interviu, visose devyniose 
Utenos rajono  seniūnijose, antru pagal svarbumą 
buvo identifikuotas poreikis - sveikatos apsaugos sek-
toriaus veiklos gerinimas. 

Nuo 2016 metų pradėjus įgyvendinti dvisektorę 
Utenos rajono vietos plėtros strategiją išryškėjo, kad 
Utenos rajone labai trūksta meno programų ir projektų, 
skirtų būtent vaikams ir paaugliams sveikatinti, 
sveikam gyvenimo būdui bei laisvalaikio užimtumui 
skatinti, psichikos sveikatai gerinti. 

Parengėme ir laimėjome projektą, kurio tikslas 
– Utenos regiono vaikų ir paauglių sveikatos geri-
nimas, organizuojant aktyvų ir sveiką laisvalaikį, 
siekiant  jiems sudaryti sąlygas ir ugdant gebėjimus 
kultūringai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. 

Jau įgyvendintos veiklos:  renginiai skirti mokytis 
judriųjų žaidimų Žygeivių slėnyje, renginiai „Svei-
kas maistas - pagrindinis sveikatos šaltinis“, renginiai 
„Laisvalaikis - kūrybai“.

Utenos  vaikų ir jaunimo dar laukia:  sporto varžybos, 

renginiai skirti aktyviai savojo krašto pažintinei veiklai 
- aplankant Utenos rajono  gamtos ir kultūros paveldo 
objektus, vaikų ir jaunimo varžytuvės tarp skirtingų 
seniūnijų komandų bei projekto metu sukurtų darbų 
parodų rengimo bei pristatymo žiūrovams veiklos. 

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

TA R P TAU T I N I S  P R O J E K TA S
Žvaigždžių akademija 

(Dark Sky International – Argo Navis – Follow the Stars)

Ilga žvaigždžių kūrimo istorija
Projekto idėją generuoti 2018 metais pradėjo Velso or-

ganizacija „Menter Môn“ ir Utenos regiono vietos veiklos 
grupė. Projekto partneriai organizacijos „Menter Môn“ (Vel-
sas, JK) susidomėjo Utenos regiono vietos veiklos grupės 
įgyvendinama strategija ir bendradarbiavimo projekto 
idėja „Mėlynųjų piliakalnių žemė“ („Blue Mounds Land“) 
pristatyta  Utenos regiono vietos veiklos grupės tarptauti-
niame renginyje LINC 2018, kuris vyko Suomijoje 2018m. 
birželio 12-14 dienomis.

Po šio tarptautinio renginio Utenos regiono vvg sulaukė 
laiškų iš Velso su pageidavimu apsilankyti Lietuvoje ir vie-
toje susipažinti su Utenos regionu ir Utenos regiono vietos 
veiklos grupės įgyvendinamais projektais bei VPS gy-
vai. 2018 m. spalio 22-24 dienomis Utenos regiono vietos 
veiklos grupę aplankė pelno nesiekiančios socialinės orga-
nizacijos „Menter Môn“ (Velsas, JK)  atstovai, kurių tikslas 
buvo susipažinti su Utenos regiono vietos veiklos grupės 
įgyvendinama vietos plėtros strategija, vietos projektais ir 
aptarti tarptautinio bendradarbiavimo galimybes. 

Tarptautinio projekto rengimo galimybė buvo pristaty-
ta Utenos regiono vietos veiklos grupės ataskaitiniame 
susirinkime 2019 m. vasario 21 d. Susirinkimo dalyviai 
pažymėjo, kad būtų labai naudinga daugiau sužinoti apie 
gerosios praktikos projektų pavyzdžius Velse, o tarptau-
tinio bendradarbiavimo projektas tam labai pasitarnautų, 
nes Utenos rajono gyventojams labai reikia pasitikėjimo 
savo jėgomis bei pažangios praktikos sėkmingų pavyzdžių. 
Buvo parengta apraiška dėl paramos lėšų gavimo Techninės 
paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektui inici-
juoti. Projektas buvo patvirtintas ir 2019-09-20/26 buvo 
įgyvendintos pagrindinės veiklos tarptautinio bendradar-
biavimo projektui tarp Lietuvos ir Velso įgyvendinimui 
pasirengti. Velso partneriai pasiūlė, kad tikslinga į projekto 
partnerius pasikviesti Austrijos vietos veiklos grupę Groß-
glockner/Mölltal - Oberdrautal.

Projekto veiklos jau su trimis partneriais buvo aptartos 
2019-12-3/6 d., Karintijos regione Austrijoje. Tame susiti-
kime buvo užmegzti nauji ryšiai su Estijos vietos veiklos 
grupių atstovais.

Estijos vietos veiklos grupė Western Harju Partnership 
pareiškė norą tapti projekto partneriu. Kilus pasaulinei 
pandemijai projekto rengimo darbai nenutrūko. Buvo ben-

draujama interneto ir kitų informacinių 
technologijų pagalba ir parengtas šis 
tarptautinio bendradarbiavimo projek-
tas.

Projekto tikslas – tarptautinės vertės grandinės 
kūrimas DARK SKY turizmo srityje, stiprinant 
tarpsektorinį bendradarbiavimą, lengvinant darbo 
vietų kūrimą Utenos regione.

Projektas skirtas partnerių iš keturių šalių vietos veiklos 
grupių „Menter Môn“ (Velsas, JK), Utenos regiono vietos 
veiklos grupė (Lietuva), Großglockner/Mölltal - Oberdrautal 
(Austrija), Western Harju Partnership (Estija) savanoriškai 
santalkai, kur partneriai veikdami partnerystės principu, 
siekia sukurti naują ir padidinti sukuriamą pridėtinę vertę.

Projektu Žvaigždžių akademija ( Dark Sky Internatio-
nal – Argo Navis – Follow the Stars) siekiama padėti įveikti 
iššūkius su kuriais dažniausiai susiduria vietos verslininkai, 
amatininkai, vietos bendruomenės visose projekto partnerių 
šalyse – bendradarbiavimo stoka, konkurencingo produkto 
gamybos plėtojimas, naujų rinkų produkcijai ir paslaugų 
plėtrai paieška.

Įgyvendintos projekto veiklos sukurs tarptautinės vertės 
grandinę turizmo srityje, sustiprins tarpsektorinį ir tarptautinį 
bendradarbiavimą, lengvins darbo vietų kūrimą kiekvieno 
partnerio atstovaujamame regione. O tai yra ypatingai svar-
bu įveikiant pasaulinės pandemijos pasekmes.

Kurdami turizmo paslaugų paketą „Žvaigždžių aka-
demija“ partneriai bendraus tarpusavyje (studijų vizituos 
dalyvaus ir kiekvienas su savo vietoje veikiančiais kaimo 
plėtros subjektais, siekdami padidinti ekonominį turizmo 
veiklos efektyvumą, dalysis žiniomis, supažindins vieni 
kitus su naudojamomis technologijomis. Projekto tikslinė 
grupė - projekto partnerių vietos bendruomenė (verslo, vietos 
valdžios ir NVO sektorius) patirianti socialinę atskirtį dėl ne-
tolygios regionų plėtros projekto partnerių šalyse.

Projektas prisidės prie regionų, kuriuose veikia partnerių 
vietos veiklos grupės, ekonominės struktūros ir potencialo.

KVIEČIAME VISUS NORINČIUS PRISIJUNGTI 
PRIE ŠIO PROJEKTO VEIKLŲ!

Daugiau informacijos: http://www.utenosvvg.lt/star/

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

Utenos regiono gyventojų socialinės 
įtraukties didinimas, kuriant ir plėtojant 

socialinį verslą

Trumpas projekto aprašymas:
Utenos regione sparčiau, negu kituose Lietu-

vos regionuose, dėl migracijos ir demografinių 
problemų  mažėjant gyventojų skaičiui, atitinka-
mai mažėja viešųjų paslaugų prieinamumas, nes 
uždaromos mokyklos, ligoninės, ambulatorijos, 
kultūros centrai, bibliotekos. Panaikinus apskričių 
administracijas, Lietuvos regionuose, įskaitant ir 
Utenos apskritį,  nebeliko veikiančių institucijų, 
kurios prisiimtų atsakomybę už regionų plėtrą. 
Lietuvoje,  dažniausiai Vilniuje,  jau eilę metų 
vyksta socialinio verslo konferencijos, kurios yra 
labai teorinio lygmens. Potencialūs socialinio ver-
slo kūrėjai ir plėtotojai Lietuvos regionuose negali 
gauti pakankamai žinių, kad galėtų susiformuoti 
savo verslui plėtoti reikalingus gebėjimus.

Problema: Utenos apskrityje didėja socialinė 
atskirtis, mažėja bendruomenei reikalingų paslaugų 
ir (arba) prekių kiekis, todėl aštrėja šiame  regione 
įsisenėjusios socialinės problemos. 

Projekto tikslas – Socialinio verslumo ir 
atsakomybės didinimas kuriant ir plėtojant 
socialinį verslą Utenos regione.     

Pasiekus planuotus projekto rezultatus 12 pelno 
ir ne pelno organizacijų pradės veikti Utenos ap-
skrityje socialinio verslo srityje. Sumažės Utenos 
apskrities gyventojų socialinė atskirtis, o pridėtine 
projekto verte taps sudarytos sąlygos padėti 
išvengti socialinių problemų aštrėjimo Utenos 
regione. Projekto dėka Utenos apskrityje bus 
pradėtos formuoti naujos informacijos sklaidos, 
bendradarbiavimo bei keitimosi gerąja patirtimi 
bei metodine informacija tarp socialinio verslo 
vykdytojų tradicijos. Kurias sėkmingai tęs subur-
tas neformalus Utenos apskrities socialinio verslo 
organizacijų tinklas.

Labai džiugu, kad šiuo metu turime jau 9 
galutinius naudos gavėjus:

- MB Bruzgė (Utenos rajonas)
- MB Auksinis elnias (Utenos rajonas)
- MB Statom svajones (Zarasų rajonas)
- MB Mona muse (Utenos rajonas)
- MB Matyti širdimi (Molėtų rajonas)
- MB Dabok (Molėtų rajonas)
- MB Vajakiškis (Zarasų rajonas)
- Daunorių krašto bendruomenė „Ažu Tauragną“ 

(Utenos rajonas)
- MB Damir (Visagino miestas)

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

www.utenago.lt
www.utenago.lt
www.utenago.lt


Pirmasis projektas „Utenos regione išsaugoto 
gamtos ir sukurto kultūros vertybių paveldo 

lankomumo ir žinomumo didinimas“

Problema: unikalus gamtos ir kultūros paveldo objektais 
Utenos rajonas  neatskleidžia savo rajono gyventojams, Lietu-
vos ir užsienio svečiams  turimų šių resursų:  skaidriavandenių 
ežerų - tinkamų nardymui, žvejybai ir rekreacijai, unikalių 
dvarų- potencialių  kultūros paveldo erdvių  bei  piliakalnių, 
kurių reikšmė Lietuvos istorijai yra nenuginčijama, o koncen-
tracija yra gausiausia Lietuvoje.

Tikslas: e-rinkodaros priemonėmis didinti dvarų, piliakalnių 
bei vandens telkinių –  esančių Utenos rajone lankomumą ir 
žinomumą.

Inovacijos projekte: virtualios realybės filmuko kūrimas  
skirtas pristatyti nepelnytai užmirštoms Utenos krašto gamtos 
ir kultūros vertybėms.

Rezultatai: 
1. Sukurtas virtualios realybės filmas „Nepažįstamoji“.
2. Sukurtas interneto puslapis http://aplink.utenago.lt/   

kuriame: yra informacija apie 15 Utenos rajono dvarų, 30 
piliakalnių 30 ežerų, 5 upes ir 5 tvenkinius. Puslapyje infor-
macija pateikiama  lietuvių anglų, vokiečių ir rusų kalbomis. 
Parengtas visų šių objektų interaktyvus žemėlapis.

Imkite ir naudokitės. Dalinkitės pristatydami Utenos 
kraštą draugams, giminėms ir pažįstamiems.

Apie virtualios realybės filmą

Interaktyvus Virtualios Realybės filmas ,,Nepažįstamoji“, 
tai šiuolaikines VR ir 360 laipsnių filmavimo technologijas bei 
programavimą į koliažinį poetinį turinį infiltruojantis filmas 
apie Lietuvoje gyvenusią žinomą rusų kilmės dailininkę, vieną 
iš Miuncheno ekspresionistinės tapybos menininkų grupės 
,,Mėlynasis Raitelis“ įkūrėjų M. Verviokiną (1860 – 1938). 
Filmo kūrėjai atsisako įprastos linijinės biografinės istori-
jos ir vietoj to žiūrovą perkelia į neišbaigtus ir fragmentiškus 
,,Nepažįstamosios“ prisiminimus bei suteikia žiūrovui laisvę 
pačiam po juos pasivaikščioti. Nelyg erdvėlaikio siužetiniuose 
kambariuose žiūrovas pats kuria savo istorijos koliažą ir gali 
laisvai judėti tiek trimis mums žinomais išmatavimais, tiek 
ketvirtuoju - laiku. Utenos kraštuose nufilmuoti gyvenimo 
fragmentai, kelios aktorės vaidinančios tą patį personažą bei 
pačios M. Veriovkinos poetiniai tekstai filme sukuria savotišką 
atminties koliažo diskusiją – kas vyksta mūsų atmintyje? Ką 

esame linkę apie save prisiminti? Ar įmanoma šias nuotrupas 
surinkti į vieną visumą? Šių klausimų mozaikoje žiūrovas tam-
pa detektyvu iš detalių, daiktų, prisiminimų ir tekstų besisten-
giantis surinkti sau artimą žinomos dailininkės paveikslą.

Filmo pagrindu tapo 1910 m. M. Veriovkinos grįžimas į 
Vyžuonėlių dvarą Utenos rajone, kuriame dailininkė praleido 
savo vaikystę. Čia, grįždama į vaikystės dvarą, ji suvokia grįžusi 
ne viena... Žiūrovo pasirinkimo valioje esanti M. Veriovkina ke-
liauja po savo pačios prisiminimus, skirtingus savęs atspindžius, 
įvykius, skirtingus laikmečius, kurie ilgainiui ima kurti 
dualistinį, sunkiai apibrėžiamą ir apibendrinimą dramatiškos ir 
gilios asmenybės paveikslą. Šis ,,Nepažįstamosios“ portretas 
mums kalba ir apie mus pačius – sunkiai apibrėžiamus, apiben-
drinamus ir nesugebančius savo prisiminimų detalių apjungti į 
linijinę istoriją. Ar žmogaus gyvenimas gali tapti paprasčiausiu 
naratyvu?

Literatūriniu filmo pagrindu tampa M. Veriovkinos ,,Laiškai 
Nepažįstamajam“, laiškai mylimajam A. Jevlenskiui bei tėvui 
V. Veriovkinui.

Projektas filmuotas unikalia kino lygio 360° turinio fiksavi-
mo technika, kurią sukūrė ,,Gluk Media“ kartu su susikertančių 
medijų klasteriu ,,Nebula“. Išskirtinė technologinė platforma 
leido įgyvendinti ir iki šiol neįmanomais buvusius planus – 
tokius kaip 360° kameros skrydis dronu ar plaukimas valtimi.

Scenarijaus autorius ir režisierius Žilvinas Vingelis, 
dailininkė Dovilė Gecaitė, kompozitorius Mykolas Natalevičius, 
postprodukcija ,,Gluk Media“, prodiuseris Darius Vizbaras. 
Filme vaidina žinomi Lietuvos aktoriai Vilma Raubaitė, Pauli-
na Simutytė, Aleksas Kazanavičius, Ramūnas Cicėnas ir Erika 
Račkytė.

Filmo peržiūros vyksta Utenos regiono vietos veiklos 
grupės patalpose (Taikos g. 6, Utena.) prieš tai 

registruojantis el. paštu: utenosvvg@gmail.com

Projekto polapis: http://aplink.utenago.lt/

Asociacija Menų kamara įsteigta 2015 m.  įgyvendinant  
regioninio bendradarbiavimo  projektą „Vietos produktų 
populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir 
Žemaitijoje“. 

Jos tikslai: vietos amatų, natūralių produktų pasiūlos 
tradicijų plėtra; kūrybinių kultūros industrijų kūrimas ir jų 
veiklos organizavimas; paslaugų teikimas bendruomenėms, 
biudžetinėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizaci-
joms, amatininkams ir ūkininkams; tarptautinio bendradar-
biavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Menų kamara – erdvė ekspozicijoms ir 
susitikimams

Menų kamara – tai įvairių parodų, filmų peržiūrų, naujų 
knygų pristatymo bei susitikimų su jų autoriais vieta. Konfe-
rencijoms, susirinkimams, susitikimams, svečių priėmimui 
bei mokymams pritaikyta erdvė. Turinti modernią virtuvėlę: 
kavai virti, pyragams kepti bei kitiems užkandžiams gaminti.

Menų kamara – erdvė ekspozicijoms ir susitikimams, taip 
pat jūsų paslaugoms asociacija Menų kamara  turi 16 vietų 
mikroautobusiuką, kuris padeda žmonėms nuvykti iš taško 

A į tašką B. Kviečiame keliauti!

Daugiau informacijos: 
http://www.utenosvvg.lt/menu-kamara/

M Ū S Ų  KO N TA K TA I
Utenos regiono vietos veiklos grupė

Asociacijos adresas: Taikos g. 6, LT–28153, Utena
Elektroninis paštas: utenosvvg@gmail.com

https://www.facebook.com/urvvg

Youtube kanalas:
Utenos regiono vietos veiklos grupė

Projekto „Utenos regiono gyventojų 
socialinės įtraukties didinimas, kuriant ir 
plėtojant socialinį verslą“ socialinio tin-
klo svetainė:

https://www.facebook.com/soctinklas

Projekto „Nepelnytai užmirštų žmonių 
ir vietų svarbių vietos bendruomenei 
pažinimas ir plėtra pritaikant inovacijas“ 
svetainės #AplinkUteną:

http://aplink.utenago.lt/
https://www.facebook.com/aplinkutena/

Projekto „Utenos regione išsaugoto gam-
tos ir sukurto kultūros vertybių paveldo 
lankomumo ir žinomumo didinimas“ 
svetainės:

http://www.utenago.lt/
https://www.facebook.com/utenago.lt

Kurkime Kartu

Du žingsniai (projektai) Europos regioninės 
plėtros fondo Lietuvos prioritetinių 

turizmo regionų e- rinkodaros kryptimi

Utenos regionas priskiriamas prie prioritetinių Lietuvos 
turizmo plėtros regionų, nes regione yra gausu turistinių 
išteklių ir yra galimybės plėtoti darnųjį ir kultūrinį turizmą 
išsaugant natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką.

Pirmasis projektas „Utenos regione išsaugoto gamtos ir 
sukurto kultūros vertybių paveldo lankomumo ir žinomumo 
didinimas“.

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, ur-
banistikos paveldo objektus.

Rezultatai: 
1. Apie tradicines Utenos krašto šventes, amatus, 

šiuolaikinį meną, urbanistikos paveldo objektus sukurti 
64 filmai. (Tradicinės šventės: Bendruomenės gimtadi-
enis ir Vyšnių žydėjimo šventė Tauragnuose; Šventė „Mink 
į Vyžuonas“ Vyžuonose; Šv. Jono atlaidai – Kuktiškėse; 
Šv. Petro atlaidai – Salake; Vizualinių menų pleneras 
„Alaušas“; Švč. Mergelės Marijos škaplierinės atlaidai 
Daugailiuose; Šv. Onos atlaidai –Vajasiškyje; Žolinės at-
laidai – Biliakiemyje; Nepriklausomo Kino Vilkų festivalis 
Saldutiškyje; Parcinkulės atlaidai – Antalieptėje; Rudens 
lygiadienio, Baltų vienybės, Ugnies diena Užpaliuose; 

Jaunimas aktyviai! Pakalniuose; Derliaus ir amatų šventė 
Dusetose; Utenos gimtadienio šventė Utenoje. Amatai: 
Akmenskaldystės; Audimo; Baldininkystės; Dailidystės; 
Drožybos; Juvelyrikos; Kalvystės; Karpymo; Kepimo; Vil-
nos vėlimo; Kryždirbystės; Margučių marginimo; Mezgimo; 
Puodininkystės; Pynimo; Siuvimo; Siuvinėjimo; Stalystės; 
Stogdengystės; Šaukščiaus amato; Žaislininkystės; 
Žvakininkystės; Žolininkystės; Tradicinės augalininkystės; 
Tradicinės bitininkystės. Šiuolaikiniai menai: Maria-
nos Veriovkinos simpoziumas; Poezijos pavasario šventė 
A. ir M. Miškinių sodyboje; Šventė „Grok armonika“ 
Kuktiškėse. Urbanistikos paveldo objektai: etnografiniai 
Strazdų, Šuminų, Vaišnoriškės, Varniškių, Šiaudiniškio kai-
mai; medinės Daunorių Švč. Jėzaus širdies, Kirdeikių Šv. 
Jono krikštytojo bažnyčios; Krokulės koplytėlė; akmeninė 
Salako bažnyčia ir šventoriaus tvora; Rašytojų kalnelis 
Vyžuonose; Antalieptės Šv. Kryžiaus vienuolyno komplek-
sas; Šeimyniškių piliakalnis su papiliu; Taurapilio piliakal-
nis; Lūžų piliakalnis ir akmuo su dubeniu.)

2. Surinkta rašytinė informacija apie Utenos krašto tradi-
cines  šventes amatus, šiuolaikinį meną, urbanistikos pavel-
do objektus ir padaryta per 12 000 nuotraukų.

3. Visa ši informacija  su tekstais išverstais  į anglų  bei 
rusų kalbas patalpinta interneto puslapyje:  www.utenago.lt

Antrasis projektas  „Nepelnytai užmirštų žmonių ir vietų svarbių vietos bendruomenei pažinimas 
ir plėtra pritaikant inovacijas“

įsigilink suprasksusipažink pasidaryk 

patsšvęsk

dalyvauk palyginkpajausk kurk
padovanok bendrauk

imknaudokis

Utenos regionas priskiriamas prie prioritetinių 
Lietuvos turizmo plėtros regionų, nes regione 
yra gausu turistinių išteklių ir yra galimybės 
plėtoti darnųjį ir kultūrinį turizmą išsaugant 

natūralią gamtinę ir kultūrinę aplinką
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