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Projekto tikslas - per sociokultūrines veiklas ir savanorystės skatinimą

ugdyti Utenos miesto bendruomenės narių asmenines kompetencijas bei

stiprinti jų socialinę sanglaudą. 

1. Uždavinys. Skatinti savanorišką veiklą Utenos miesto bendruomenėje.                                                                             

1.1. Veikla. Savanorių parengimas ir mokymai 

(vykdys pareiškėjas). Veiklose dalyvaus savanoriai

18 asmenų.                                                                                                                                  

1.2. Veikla. Savanoriškos veiklos koordinavimas, vykdymas ir 

skatinamas. (vykdys pareiškėjas). Veiklose dalyvaus socialinę atskirtį 

patiriantys asmenys (vaikai, jaunimas ir kiti šeimos nariai), 45 asmenys.

2. Uždavinys. Ugdyti asmenines kompetencijas per sociokultūrines 

veiklas įtraukiant savanorius ir NVO. 

2.1. Veikla. Šeimų tarpusavio santykių stiprinimo savaitgaliai. Veikloje 

dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys asmenys (vaikai, jaunimas ir kiti 

šeimos nariai). Įvyks  4 (iš viso 5 dienos)  bendruomeniniai, ugdomieji 

šeimų savaitgaliai. Veikloje dalyvaus 20 asmenų.                                                                                                      

2.2. Veikla. Edukaciniai renginiai „Mokausi kitaip“. Įvyks 4 edukaciniai 

renginiai ugdantys asmenines kompetencijas. Veikloje dalyvaus 

socialinę atskirtį patiriantys asmenys (vaikai, jaunimas ir kiti šeimos 

nariai), 20 asmenų.                                                                                                                        

2.3. Veikla. Ugdomieji edukaciniai žygiai. Organizuojami 4  žygiai. 2 

dienų žygis su edukacine programa „Žmogaus ir gamtos santykis“. 2 

dienų žygis su edukacine programa „Žmogaus ir gyvūnų draugystė“. 2 

dienų žygis su edukacine programa „Savarankiškumas ir atsakingumas“. 

2 dienų žygis su edukacine programa „Gebėjimas orientuotis ir išgyventi 

gamtoje“. Veikloje dalyvaus socialinę atskirtį patiriantys asmenys 

(vaikai, jaunimas ir kiti šeimos nariai), 20 asmenų.
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   Utenos miesto  vietos veiklos grupės valdybos susirinkimo

 2021  m. balandžio 9  d. sprendimu Nr.  2021/ 32                                          

                                                                                                               (nurodomas sąrašo numeris)

              Produkto rodikliai:                                         

1. Socialinę atskirtį patiriantys asmenys 

(jaunimas, vaikai ir kiti šeimos nariai) - 45 

asmenų.                                                           

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt.                                                                                                                                                                 

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO

savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės

nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo

ESF veiklose.

  - 18 asmenų.   

1.1.1. Veiksmas.  

„Socialinės rizikos 

vaikų ir jaunimo 

užimtumas per 

sociokultūrines 

veiklas“.

2021-05-31Utenos švietimo 

centras, tel. 8-618-

66907, el. p. 

usc@usc.utena.lm.lt   

Maironio g. 12, Utena

Gera būti čia

1.

39460,58 39460,58



Projekto tikslas - sumažinti koronaviruso (COVID-19) sukeltas

neigiamas pasėkmes Utenos miesto gyventojų socialinei situacijai bei

mažinti socialinę atskirtį Utenos mieste, didinant socialinės rizikos vaikų

ir jaunimo užimtumą.

 1. Uždavinys. Skatinti savanorišką Utenos miesto bendruomenės narių 

veiklą.                                                                                   1.1. Veikla. 

Savanorystės mokymų organizavimas. Veikloje dalyvaus savanoriai – 

Utenos miesto bendruomenės nariai, 6 asmenys.                                                                                                                                                                                          

2. Uždavinys.  Didinti Utenos miesto socialinės rizikos vaikų ir jaunimo 

tikslinės grupės integraciją į visuomenę per netradicines sociokultūrines 

veiklas.                                                                                            2.1. 

Veikla. Didinti Utenos miesto socialinės rizikos vaikų ir jaunimo 

tikslinės grupės integraciją į visuomenę per netradicines sociokultūrines 

veiklas. 7 dienų užimtumo stovykla-renginių ciklas „Draugystė veža“. 

Veikloje dalyvaus socialinės rizikos vaikai ir jaunimas (7-14 m.), 10 

asmenų.                                                                                         2.2. 

Veikla. Didinti Utenos miesto socialinės rizikos vaikų ir jaunimo 

tikslinės grupės integraciją į visuomenę per netradicines sociokultūrines 

veiklas. 7 dienų užimtumo stovykla-renginių ciklas „Viską galime 

kartu“.Veikloje dalyvaus socialinės rizikos vaikai ir jaunimas (12-19 

m.), 10 asmenų.                                                                            

Projekto tikslas - gerinti Utenos miesto jaunimo laisvalaikį  per 

sociokultūrines veiklas, suteikiant galimybę pažinti Lietuvos regionus.

1. Uždavinys. Skatinant savanorystę didinti teikiamų socialinių, 

kultūrinių paslaugų prieinamumą                                                                              

1.1. Veikla. „Tu ne vienas“. Savanorių paruošimas veikloms. Veiklose 

dalyvaus 10 asmenų.

2. Uždavinys. Suteikti galimybę susipažinti su Lietuvos regionais.         

2.1. Veikla. „Pažink Lietuvą“. Interaktyvių pažintinių-edukacinių išvykų 

organizavimas Utenos miesto socialinės atskirties vaikams ir jaunimui. 

Suorganizuotos 5 interaktyvios pažintinės-edukacinės išvykos po 5 

Lietuvos regionus. Veiklose dalyvaus 40 asmenų.                                                                                                                      

3. Uždavinys. Bendruomeniškumo skatinimas per sociokultūrines veiklas                                                                                           

3.1. Veikla. „Draugystės erdvė“. Stalo žaidimų turnyrų  organizavimas 

Utenos miesto socialinės atskirties vaikams ir jaunimui. Veikloje 

dalyvaus socialinės rizikos vaikai ir jaunimas, 20 asmenų.

Projekto tikslas - plėsti ir skatinti įvairias neformalias verslumo 

iniciatyvas ir bendradarbiavimo tinklą su kitų miestų vietos veiklos 

grupėmis, siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos 

sukeltas pasekmes Utenos miesto bendruomenei ir verslui.

„Tampame 

draugais“

Aukštaitijos 

krepšinio mėgėjų 

asociacija,                  

tel. 8-687-43809, 

cyvas.paulius@gm

ail.com                             

Užpalių g. 79-24, 

Utena.

2.

21 471,11 21 471,11 2021-05-311.1.1. Veiksmas.  

„Socialinės rizikos 

vaikų ir jaunimo 

užimtumas per 

sociokultūrines 

veiklas“.

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes), dalyvių skaičius - 26 

asmenys.                                                          

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt.                                                                                                                                                                 

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose - 6 asmenys.   

Viešoji įstaiga 

Utenos turizmo 

informacijos 

centras,                       

tel. 8-686-61520, 

el. p. 

tic@utenainfo.lt,                             

Stoties g. 39, Utena 

4.

3.

38 444,58 38 444,58 2021-05-31              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes), dalyvių skaičius - 50 

asmenų.                                                          2. 

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt.                                                                                                                                                                 

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                           

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose -10 asmenų

Pažink Lietuvos 

regionus iš 

arčiau

1.1.1. Veiksmas.  

„Socialinės rizikos 

vaikų ir jaunimo 

užimtumas per 

sociokultūrines 

veiklas“.

Utenos miesto 

vietos veiklos 

grupė, tel. 8-620-

34030, el. p. 

utenosmvvg@gmai

l.com,  Bažnyčios 

g. 1, Utena

Bendros 

verslumo 

iniciatyvos

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes), dalyvių skaičius - 90 

asmenys.                                                          

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt.                                                                                                                                                                

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

1. Įgyvendintų bendrų su kitų miestų VVG 

BIPV skaičius - 1 projektas.                             

2. Fizinių ar juridinių asmenų gavusių verslo 

konsultacijas skaičius - 30 asmenų. 

2.2.1. Veiksmas. 

Konsultavimas ir 

mokymai verslo 

kūrimo ir plėtros 

klausimais

79 946,84 79 946,84 2021-05-31



2. Uždavinys. Pagerinti vietines įdarbinimo galimybes, stiprinant vietos 

bendruomenės verslumą, siekiant mažinti sukeltas pandemijos pasekmes.                                                                                             

2.1. Veikla. Neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos – Verslo 

klubas. „Apskritojo stalo diskusijos“. Iniciatyva skirta įvairaus amžiaus 

miesto bendruomenės nariams ir verslo atstovams siekiant  sumažinti 

COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes. Veikla vyks reguliariai. Į 

apskritojo stalo diskusijas, seminarus rinksis po 10 dalyvių. Veikloje 

dalyvaus 60 asmenų.

 2.2. Veikla. Konsultacijos ir metodinė pagalba. Veikloje dalyvaus 

miesto gyventojai, fiziniai ir juridiniai asmenys, 30 asmenų.                

2.3. Veikla. Informacijos sklaidos tinklas. Bus parengti 6 informaciniai 

radijo reportažai ir 4 autorinės informacinės radijo laidos apie vykdomas 

projekto veiklas. Reportažai ir laidos bus transliuojamos per vietinį 

Utenos radiją. Paruošti ir publikuoti 2 informaciniai straipsniai  

regioninėje spaudoje.

179 323,11 179 323,11 0,00IŠ VISO:

1. Uždavinys. 1. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklo tarp 

skirtingų šalies regionų miestų VVG sukūrimas ir palaikymas, siekiant 

sušvelninti COVID-19 pandemijos pasekmes verslui ir bendruomenėms.                                                                           

1.1. Veikla. Bendradarbiavimo tinklo sukūrimas su Varėnos, Pakruojo, 

Biržų ir Rietavo miestų vietos veiklos grupėmis. Projekto partnerių 

forumas Utenoje Bendros verslumo iniciatyvos“. Veikloje dalyvaus 52 

asmenys.

1.2. Veikla. Pažintiniai vizitai-susitikimai su projekto partneriais, 

Pakruojo, Biržų ir Rietavo miestų VVG nariais. Veikloje dalyvaus, 15 

asmenų.

4.

Utenos miesto 

vietos veiklos 

grupė, tel. 8-620-

34030, el. p. 

utenosmvvg@gmai

l.com,  Bažnyčios 

g. 1, Utena

Bendros 

verslumo 

iniciatyvos

              Produkto rodikliai:                                         

1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant 

visas tikslines grupes), dalyvių skaičius - 90 

asmenys.                                                          

2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies 

įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius, įgyvendintų projektų skaičius  - 1 

vnt.                                                                                                                                                                

Rezultato rodikliai:                                                                                                                                        

1. Įgyvendintų bendrų su kitų miestų VVG 

BIPV skaičius - 1 projektas.                             

2. Fizinių ar juridinių asmenų gavusių verslo 

konsultacijas skaičius - 30 asmenų. 

2.2.1. Veiksmas. 

Konsultavimas ir 

mokymai verslo 

kūrimo ir plėtros 

klausimais

79 946,84 79 946,84 2021-05-31


