
UTENOS REGIONO VVG
VPS 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 (19
774,00 Eur)

Projekto tikslas – patrauklios aplinkos kūrimas
žvejams ir vietos gyventojams, puoselėjant
žuvininkystės paveldo tradicijų išsaugojimą
Tauragnų ir Kuktiškių seniūnijose.



Sutvarkyti Labės ežero pakrantę Tauragnų kaimo
poilsiavietėje įrengiant pavėsinę ir pontoninį tiltą
ežero pakrantėje.

Suorganizuoti Žvejo šventę, įsigyjant šiai šventei
reikalingų daiktų: plastikinę valtį su gelbėjimosi
liemenėmis, elektros generatorių, dvi džiovykles,
kepsninę žuvies patiekalams.

Sukurti edukacinę programą „Ekologiškų
prieskonių gamyba žuvies patiekalams pagal E.
Šimkūnaitės aprašytas žoleles“.

Viešinti vietos projektą – sukurti aiškinamąjį
stendą.

UŽDAVINIAI



ŠVENTOJI
JUNGIA
KAIMYNUS

Pareiškėjas: Bendruomenė 
„Užpalėnų krivūlė“ (19 774,00 
Eur)

Projekto tikslas – sukurti kultūrinį 
– pažintinį sielių maršrutą 
Šventosios upe, sutvarkant dvi 
Užpalių seniūnijos poilsiavietes ir 
Vyžuonos upės atkarpą Vyžuonų 
seniūnijoje.



UŽDAVINIAI

1. Poilsiavietės Užpaliuose  tvarkymas.

2. Poilsiavietės Kaniūkuose tvarkymas. 

3. Sielio – prieplaukos gaminimas ir įrengimas 
Užpalių poilsiavietei.

4. Tilto – prieplaukos valtims gaminimas 
Kaniūkų poilsiavietei.

5. Tilto – prieplaukos valtims įrengimas 
Kaniūkų poilsiavietėje.

6. Pavėsinės gaminimas ir pastatymas 
Užpaliuose.

7. Priekabos sieliams pervežti įsigijimas.

8. Renginio „Šventoji iš arčiau“ organizavimas 
Užpaliuose.

9. Informacinių stendų gaminimas ir įrengimas.



POVANDENINIS PAŽINTINIS 
TAKAS IR SUDEIKIŲ
GALERIJOS POVANDENINĖ
EKSPOZICIJA ALAUŠO EŽERE

Pareiškėjas: Kultūros ir socialinės
plėtros centras (19 774,00 Eur)

Projekto tikslas – jaunų žmonių
įtraukimas į veiklas susijusias su
kultūros puoselėjimu, gamtosauga,
sveikatinimo skatinimu bei
sąmoningumo ugdymu telkiant vietos
bendruomenę Sudeikių krašte.



UŽDAVINIAI

Įrengti povandeninį pažintinį taką Alaušo ežere bei sutvarkyti mažosios Alaušo ežero salos aplinką, kuri būtų

patraukli žvejams, vietos gyventojams ir turistams.

Surengti du profesionalaus meno kūrėjų plenerus „Alaušas – 2020“ ir „Alaušas – 2021“, kuriuose dalyvautų po 10

autorių.

Surengti plenerų „Alaušas – 2020“ (XXII ) ir „Alaušas – 2021“ (XXIII), autorių kūrybinių darbų parodas po

vandeniu Alaušo ežere ir ežero pakrantėje.

Surengti plenerų „Alaušas – 2020“ ir „Alaušas – 2021“ dalyvių darbų parodas trijose Utenos rajono ekspozicijų

erdvėse.

Surengti dvejus nardymo pradžiamokslio mokymus parodų po vandeniu lankytojams, 2020 ir 2021 metais.

Pažintinis sveikatingumo žygis į Alaušo ežero salą jaunimui 2020 ir 2021 metais.

Surengti dvejus mokymus pažintinio plaukimo dalyviams apie tausojančią žvejybą bei žuvų rūšis, kurios gyvena

Alaušo ežere.



AČIŪ!

Utenos regiono vietos veiklos grupė

Taikos g. 6, Utena LT-28153

http://www.utenosvvg.lt

http://www.utenosvvg.lt/

