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Apie  Utenos rajoną



Apie Utenos regiono VVG įgyvendintas 
ir įgyvendinamas strategijas



Apie asociaciją Utenos regiono VVG



Utenos regiono  VVG vizija



Utenos regiono  VVG misija



Apie Utenos regiono VVG Utenos rajono dvisektorės
strategijos  2016-2023 m.  (VPS) biudžetą 



Apie VPS prioritetus



PRIORITETO
“INOVACIJŲ PLĖTRA, PRIDĖTINĖS VERTĖS BEI DARBO VIETŲ  KŪRIMAS UTENOS 

ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS REGIONE“   PRIEMONĖS IR JŲ BIUDŽETAI 



Apie  AKVA sektoriaus priemones 



Apie verslo             vietos projektus



Apie priemonės (BIVP-AKVA-SAVA-1) rezultatus



Apie ne pelno                vietos projektus



Tauragnų krašto bendruomenės vietos projektas  

„Žuvininkystės paveldo ir kultūros puoselėjimas Tauragnų ir 

Kuktiškių seniūnijose“



Projekto tikslas

Patrauklios aplinkos kūrimas 

žvejams ir vietos gyventojams, 

puoselėjant žuvininkystės paveldo 

tradicijų išsaugojimą Tauragnų ir 

Kuktiškių seniūnijose.

Projekto rezultatai 

- Sutvarkyta infrastruktūra Tauragnuose 
Labės ežero pakrantėje bei  įrengta 
pavėsinė ir pontoninis lieptas į ežerą.

- Sukurta materialinė techninė bazė: Įsigyta 
plastikinė valtis su gelbėjimosi 
liemenėmis, elektros generatorius, dvi 
džiovyklės žuvies  ir  prieskoninių žolelių 
džiovinimui), kepsninė žuvies 
patiekalams. 

- Sukurta edukacinė programa „Ekologiškų 
prieskonių gamyba žuvies patiekalams 
pagal habilituotos biologijos mokslų 
daktarės Eugenijos Šimkūnaitės mokslinį 
palikimą“.



Bendruomenės „Užpalėnų krivūlė“  vietos projektas

„Šventoji jungia kaimynus“



Projekto tikslas

Sukurti kultūrinį – pažintinį 

sielių maršrutą Šventosios upe, 

sutvarkant dvi Užpalių 

seniūnijos poilsiavietes

Projekto rezultatai

- atnaujintos žinios apie sielių 
plukdymą,  pasigamintas 
sielis, kurio pagalba visi 
norintys gali praktiškai 
susipažinti su  sielininko 
amatu. 

- Sutvarkyta teritorija prie 
Šventosios  upės tapo 
patraukli vietos 
gyventojams, žvejams bei 
atvykstantiems turistams



Kultūros ir socialinės plėtros centro vietos projektas 

„Povandeninis pažintinis takas ir Sudeikių galerijos 

povandeninė ekspozicija Alaušo ežere“



Projekto tikslas

Jaunų žmonių įtraukimas į veiklas 

susijusias su kultūros puoselėjimu, 

gamtosauga, sveikatinimo skatinimu 

bei sąmoningumo ugdymu telkiant 

vietos bendruomenę Sudeikių krašte.

Projekto rezultatai 

Gamtos tvarkymo akcijų metu buvo 
suaktyvintas Sudeikių krašto jaunimas.

Įsigyta plenerų, parodų, mokymų, 
edukacinių užsiėmimų, socialinių 
akcijų organizavimui reikalingas 
ilgalaikis turtas ( dvi plastikinės irklinės 
valtys, plastikinė valtis su varikliu, 
nardymo įrangos komplektas, lauko 
baldų komplektas), kuris  užtikrins 
veiklų tęstinumą.

Alaušo ežere įrengtas povandeninis 
pažintinis takas.



Apie priemonės (BIVP-AKVA-SAVA-2) rezultatus



Apie AKVA sektorių, kaip vieną 
dvisektorės VVG sektorių, sudariusį 

13,94 procentus nuo visos VPS arba tik 
253 161 eurų

VPS nusimatyti tikslai AKVA  sektoriui Utenos 
rajone  baigiami įgyvendinti už nekukliai mažą 

sumą- 253 161 eurų. 



2014–2020 m. LEADER principai išliks

(Istorinė ŽŪM skaidrė 2014-01-09) 

Kalbėk

Klausyk

Dirbk kartu

Įtrauk visus

Pagrindiniai bruožai:

 ,,iš apačios į viršų";

orientuota į vietovę (teritorinis 

požiūris);

partnerystė;

daugiasektoriškumas, integruotumas;

tinklaveika;

naujoviškumas;

bendradarbiavimas.



Ar LEADER principai išliks 2024-2030? 



AČIŪ UŽ PALAIKYMĄ, BENDRĄ DARBĄ  NORĄ, 
PASTANGAS  IR PRISIDĖJIMĄ PRIE  KLESTINČIO 

UTENOS KRAŠTO KŪRIMO 


