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Molëtø rajono vietos plëtros strategijos ágyvendinimas 2022 metais ir ateities planai
   Atëjus naujiems metams, svarbu

prieð þengiant þingsná á prieká per-
þvelgti, kokie gi buvo tie praëjæ me-
tai. Dràsiai galima teigti, kad 2022 me-
tai Molëtø rajono vietos veiklos gru-
pei „Keisdamiesi keièiame“ (toliau –
Molëtø r. VVG) buvo darbingi, veik-
lûs, su pokyèiais.

2022 metø pavasará ávyko VVG rin-
kiminis visuotinis nariø susirinkimas,
kurio metu buvo iðrinkta naujos su-
dëties valdyba, valdybos pirmininkë
Vilma Baèiulë bei VVG pirmininkë Da-
lia Mikelinskienë. Metø eigoje keitë-
si ir administracijos darbuotojai.

2022 - aisiais metais buvo skelbia-
mi 5 kvietimai teikti vietos projektus
pagal Molëtø rajono VVG teritorijos
vietos plëtros 2014-2020 m. strate-
gijos priemones „Novatoriðko ûkio
ir verslo kûrimas bei plëtra, efekty-
viai panaudojant turizmo potencia-
là ir kitus vietos iðteklius“ (gauta 10
paraiðkø), „Vietos projektø pareiðkë-
jø ir vykdytojø mokymas, ágûdþiø ági-
jimas“ (gauta 1 paraiðka), „Neforma-
laus ugdymo gerinimas átraukiant
jaunimà á vietos bendruomenës or-
ganizavimà ir socialinës atskirties
maþinimà“ (gautos 2 paraiðkos), „Re-
gioniniø produktø kûrimas panaudo-
jant kraðto kultûros ir istorijos pa-
veldà“ (gautos 5 paraiðkos) ir „No-
vatoriðko ûkio ir verslo kûrimas efek-
tyviai panaudojant turizmo poten-
cialà ir kitus vietos iðteklius“ (gauta
1 paraiðka). Tad ið viso per metus
buvo surinkta 19 vietos projektø pa-
raiðkø.

Taip pat, Molëtø rajono vietos
veiklos grupei „Keisdamiesi keièia-
me“ iki liepos 31 d. pasiekus visus
rodiklius, buvo suteikta galimybë á
VPS átraukti naujà Sumaniø kaimø
priemonæ ir suteiktas finansavimas
ðios priemonës kvietimui. Siekiant ið-
siaiðkinti, kokia aktualiausia tema
mûsø rajone pagal Sumaniø kaimø
gaires ir vietos specifikà, buvo skel-
biamas kvietimas teikti projektinius
pasiûlymus turintiems idëjø bei no-
rintiems ágyvendinti sumanaus kai-
mo projektà. Vadovaujantis gautais
pasiûlymais, buvo rengiami doku-
mentai naujai strategijos priemonei
„Sumanus kaimo vietoviø vysty-
mas“, kurios kvietimas bus skelbia-
mas jau 2023 metø vasario mënesá.

Tuo tarpu finansavimas skirtas 12-
ai vietos projektø: VðÁ „Sodela“ pro-
jektui „Alantos vaisiø surinkimo ir
paslaugø centras“, VBÁ „Molëtø kul-
tûros centras“ projektui „Emocijø ke-
lionë“, VðÁ „Arino namai” projektui
„Inovatyvios neformaliojo ðvietimo
veiklos organizuojant vaikø poilsá”,
Molëtø rajono ûkininkø sàjungos
projektui „Vietiniø tradiciniø produk-
tø pristatymas, pritaikant naujas
technologijas“, VO „Alantos ben-
druomenës centras“ projektui
„Alantos kraðto ðeimø ðventë“, VðÁ
„Molëtø turizmo ir verslo informaci-
jos centras“ projektui „Kûrybinës
turizmo dirbtuvës“, MB „Ðviesos
garsas“ projektui  „MB „Ðviesos gar-
sas” renginiø techninis aptarnavi-
mas”, Alos Gresienës projektui
„Alos frezavimo ámonë“, Tradiciniø
amatø centras „Meniðkas kaimas“
projektui „Kultûros ir poilsio erdvë
"Lauko galerija"“, VðÁ „Bièiø sodas“
projektui „Bièiø mokyklëlë“, MB
EKO gërimai projektui „Gazuotø sul-
èiø manufaktûra Alantos miestely-
je”, Alantos dvaro bendruomenës
projektui „Kaimo ateities kûrimo mo-
kymai kartu su gerosios patirties
sklaida“.

   Visø 2022 metais patvirtintø vie-
tos projektø paramos suma bendrai
sudaro 273 385,00 eurø, t.y. beveik
15 proc. visø Molëtø r. VVG teritori-
jos vietos plëtros strategijos 2014-
2020 m. vietos projektø ágyvendini-
mui skirtø lëðø.

Sëkmingai 2022 metais baigti ágy-

vendinti 13 projektø. VðÁ „Arino na-
mai“ ágyvendino net du projektus:
„Kaimo gyventojams pagrindiniø
paslaugø ir susijusios infrastruktû-
ros gerinimas“, kurio metu buvo su-
remontuotos patalpos ir ásigyta bû-
tina áranga, baldai, kitos priemonës
veiklai vykdyti, ádarbinti du darbuo-
tojai. Projekto metu pradëtas vyk-
dyti socialinis verslas ðvietimo ir
prevencijos srityje, dirbant su so-
cialinës rizikos ðeimose auganèiais
mokyklinio amþiaus vaikais, teikia-
mos paslaugos, susijusios su uþim-
tumo gerinimu ir socialiniø poreikiø
tenkinimu bendradarbiaujant su ra-
jono ástaigomis ir ámonëmis. Projek-
to „Inovatyvios neformaliojo ðvie-
timo veiklos organizuojant vaikø po-
ilsá” metu 6 projektø pareiðkëjams ir
vykdytojams, kuriø ne maþiau kaip
3 – jau vykdantys projektus, suor-
ganizavo mokymus „Dailës terapi-
ja“, „Joga vaikams“ ir „Forumo teat-
ro metodika neformaliojo ugdymo
veiklose” kartu su praktiniais uþsië-
mimais. Projekto dalyviai po moky-
mø ágijo galimybæ teikti ávairesnes ir
kokybiðkesnes neformaliojo vaikø
ðvietimo ir poilsio veiklas.

   Molëtø r. ekologiniø ûkiø ben-
druomenës „Gojelis“ projekto „Eko-
loginiø ûkiø veiklos pristatymas ir
plëtros skatinimas“ ágyvendinimo
metu buvo sukurta internetinë sve-
tainë, kurioje plëtojama ekologiðku-
mo idëja, skatinama vartoti sveikus
ekologiðkus ir vietinius maisto pro-
duktus, ásigytas neðiojamas kom-
piuteris, kuris naudojamas interne-
tinës svetainës administravimui, ren-
giniø, mokymø, konsultacijø rengi-
mui, ekologinës veiklos sklaidai.

   VðÁ „Miniatiûros“ taip pat ágyven-
dino net du projektus: „Puoðmena ið
virtuvës ir sodo” ir „Valgomas pa-
veikslas tautiniais motyvais”. Pirmo-
jo projekto ágyvendinimo metu buvo
sukurta edukacija, skatinanti paþinti
ir atspindëti Aukðtaitijos regiono kul-
tûriná bei istoriná paveldà ir pasiruoð-
ta jos demonstravimui. Ásigijus visas
reikalingas edukacijai priemones bu-
vo suorganizuota 10 renginiø: 4 ren-
giniai nuotoliniu bûdu ir 6 kontakti-
niai renginiai. Edukacijos dalyviai kû-
rë ðventines dekoracijas, taip pat bu-
vo pagaminti atvirlaiðkiai su informa-
cija apie edukacijà ir dalinama pro-
jekto dalyviams ávairiuose renginiuo-
se. Antrojo projekto metu buvo su-
kurta edukacinë programa, kurios me-
tu buvo mokoma susikurti savo svei-
katai palankø, valgomà, ið dþiovintø

jekto „Stacionarios orientavimosi tra-
sos – vaikø ir jaunimo aktyvaus spor-
to ir laisvalaikio erdvë" ágyvendini-
mo metu sukûrë naujas vaikø ir jau-
nimo laisvalaikio praleidimo formas.
Ðio projekto rezultatais gali tikslingai
naudotis visos Molëtø rajono mo-
kyklos, ugdyti vaikus ir jaunimà bei
skatinti kraðto paþinimà: árengtos 3
stacionarios orientavimosi sporto
erdvës Molëtø r. miðkuose (Mindû-
nø, Molëtø ir Kulioniø miðkuose).

Projekto ágyvendinimo metu sukur-
tos 4 darbo vietos.

   MB „Girios dovana” projekto
„MB „Girios dovana“ verslo ákûri-
mas“ ágyvendinimo metu buvo re-
konstruotas ir pritaikytas ûkinis pa-
statas gamybinei veiklai, ásigyta vi-
sa reikalinga áranga, sukurtos 2 dar-
bo vietos.

   Ágyvendinant vietos plëtros stra-
tegijos aktyvinimà metø eigoje bu-
vo suorganizuoti dveji mokymai

rizmo plëtra" su Anykðèiø rajono,
miesto, Zarasø – Visagino regiono
vietos veiklos grupëmis. Ágyvendi-
nant projektà „Kartos kartu“ buvo
suorganizuoti 9 dviejø dienø rengi-
niai – þygiai (du ið jø mûsø rajone),
keletà partneriø koordinaciniø susi-
tikimø. Projektas "Subalansuota svei-
katos turizmo plëtra" taip pat ásibë-
gëjo, vyko mokymø ciklas apie svei-
katos turizmà, sveikatingumo stovyk-
los Molëtuose bei Anykðèiuose ne-
galià turintiems þmonëms, trys svei-
katinimo ir sveikatingumo paslaugø
paþintinës edukacijos, sveikatos tu-
rizmo mokymai apie galimas sveika-
tos turizmo kryptis mûsø rajone.

   Molëtø r. VVG, kaip projekto ad-
ministratorius, ágyvendino 2021 me-
tø pradþioje finansuotà teritorinio
bendradarbiavimo projektà „Verslu-
mo kodas Aukðtaitijoje“ ir suorgani-
zavo baigiamàjà konferencijà – foru-
mà „Verslumo kodas Aukðtaitijoje“
Molëtuose.

   2022 m. rudená Molëtø r. VVG su-
laukë sveèiø ið Kelmës kraðto part-
nerystës vietos veiklos grupës bei
Lenkijos Narevo vietos veiklos gru-
pës. Buvo pristatyti ágyvendinami
projektai bei dalijamasi geràja patirti-
mi, kuriami ryðiai ateièiai.

   2022 m. rugsëjo 29 d. pasiraðyta
su Nacionaline mokëjimo agentûra
prie Þemës ûkio ministerijos, Lietu-
vos kaimo plëtros 2014-2020 metø
programos priemonës „LEADER pro-
grama“ veiklos srities „Parengiamoji
parama“ paramos sutartis. Projekto
tikslas – parengti 2023–2027 m. vie-
tos plëtros strategijà. Projekto ágy-
vendinimo metu bus atlikta“ Molëtø
rajono VVG teritorijos vietos plëtros
strategijos 2014-2020“ ágyvendinimo
eigos ir rezultatø analizë; atliktas ty-
rimas, susijæs su vietos plëtros stra-
tegijos 2023-2027 m. rengimu, bus
organizuojami susitikimai su VVG te-

  Projekto „Justino Duchovskio verslo pradþia“
ágyvendinimo metu  pastatytas naujas gamybinis
pastatas, ásigyta visa reikalinga áranga, ákurtos
dvi darbo vietos ir pradëta vykdyti ðokolado ir
kitø ðokolado produktø gamybos veikla

VðÁ „Miniatiûros“ (vadovë Birutë
Peèiûraitë Baltuðkienë) ágyvendi-
no projektà „Valgomas paveikslas
tautiniais motyvais”

   VðÁ „Gamtos ir kûrybos namai“ vadovas Kæstu-
tis Aleksejûnas (projekto ágyvendinimo metu buvo
pastatyti visiðkai nauji, modernûs grupinio - sava-
rankiðko gyvenimo namai, kuriuose gali apsigy-
venti iki 14 senjorø)

Árengtose trasose suor-
ganizuotos 6 orientavi-
mosi varþybos Molëtø r.
moksleiviams.

   Justino Duchovskio
projekto „Justino Du-
chovskio verslo pra-
dþia“ ágyvendinimo me-
tu buvo pastatytas nau-
jas gamybinis pastatas,
ásigyta visa reikalinga
áranga, ákurtos dvi dar-
bo vietos ir pradëta vyk-
dyti ðokolado ir kitø ðo-
kolado produktø gamy-
bos veikla.

   VðÁ „Bendrystës
centras” projekto „Ren-
kuosi bûti sveikas” me-
tu buvo árengta sveika-
tinimo bazë, prisidësian-
ti prie kaimo vieðojo gy-
venimo patrauklumo di-
dinimo, sporto bazës
gerinimo, kaimo gyven-
tojø bendruomenës nariø skatinimo
aktyviau uþsiimti sportu, padës ug-
dyti jaunosios kartos teigiamà poþiûrá
á kûno kultûrà bei sportà. Buvo suor-
ganizuoti 4 sporto renginiai, 2 teori-
niai ir 2 praktiniai susitikimai – moky-
mai su þolininke „Senosios tradicijos
atgyja“, 4 mokymai „Pirties nauda
sveikatai“.

   Molëtø turizmo ir verslo informa-
cijos centro projektu „Kûrybinës tu-
rizmo dirbtuvës” ágyvendinta socia-
linë inovacija, skirta socialinei atskir-
èiai kaimo bendruomenëje maþinti:
vienu metu 14 skirtingo tipo rengi-
niuose dalyvavo, t.y. susipaþino,
bendravo, dalinosi savo patirtimis
daugiau nei 35 vaikai ir jaunuoliai ið
Alantos, Giedraièiø ir Inturkës se-
niûnijø. Projekto dalyviai ágijo nau-
jø, niekur ðiuo metu nemokamø tu-
rizmo komunikacijos ágûdþiø, kurie
turëtø praversti jø asmeniniuose gy-
venimuose, santykiuose.

   VðÁ „Stipri ðeima“ projekto „Edu-
kacinio centro, skirto Molëtø rajo-
no ðeimoms, kûrimas“ metu buvo
ákurtas ðeimoms skirtas edukacinis
centras. Buvo sukurtos 3 darbo vie-
tos ir pradëjo veikti lauko darþelis
ikimokyklinio amþiaus vaikams. Edu-
kaciniame centre teikiama laikinos
prieþiûros paslauga, vyksta papildo-
mos edukacinës programos. Projek-
to metu buvo suorganizuotos 2 sto-
vyklos ir 2 edukacinës dirbtuvës
Molëtø r. sav. ðeimoms.

   VðÁ „Gamtos ir kûrybos namai“
projekto „Gamtos ir kûrybos namø
infrastruktûros sukûrimas siekiant
gerinti regioniná uþimtumà ir teikia-
mø paslaugø vyresnio amþiaus þmo-
nëms kokybæ“ ágyvendinimo metu
buvo pastatyti visiðkai nauji moder-
nûs grupinio - savarankiðko gyve-
nimo namai, kuriuose gali apsigy-
venti iki 14 senjorø. Ásigyta reikalin-
ga áranga, baldai, ákurtos 4 darbo vie-
tos bei pradëtas vykdyti ekonomið-
kai gyvybingas socialinis verslas.

   VðÁ UDC „Kaimynystës namai“
projekto „Mokyklos pastato Balnin-
kuose modernizavimas pritaikant so-
cialiniø paslaugø teikimui“ metu bu-
vo suremontuotos ir pritaikytos pa-
talpos ilgalaikës ir trumpalaikës glo-
bos paslaugoms teikti iki 12 asmenø
bei pradedamas vykdyti ekonomið-
kai gyvybingas pagal integruotà
modelá veikiantis socialinis verslas.

pareiðkëjams ir vykdytojams „Atei-
ties kaimo problemos ir jø sprendi-
mo bûdai“ ir „Bendruomeninës pa-
slaugos, bendradarbiavimas ir ver-
slumas vietos bendruomenëse“,
ávyko keletas susitikimø su poten-
cialiais pareiðkëjais ið skirtingø ra-
jono seniûnijø ir bendruomeniø bei
suorganizuota Molëtø rajono vietos
veiklos grupës „Keisdamiesi keièia-
me“ konferencija „Sandûroje tarp

dviejø laikotarpiø“.
Taip pat, Molëtø r. VVG administ-

racijos darbuotojos ir valdybos na-
riai këlë kvalifikacijà VVG tinklo or-
ganizuotuose mokymuose temomis
"Vieðasis kalbëjimas ir oratorystë"”
bei „Emocinio intelekto valdymas -
no stress in VPS”. Þiniø semtasi bei
geràja patirtimi dalintasi dalyvaujant
VVG tinklo organizuotoje konferen-
cijoje „LEADER 20. Partneriai. Pro-
jektai. Patirtis. Rezultatai. Sumanu-
mas.“, VVG tinklo visuotiniame na-
riø susirinkime, iðplëstiniuose VVG
tinklo valdybos posëdþiuose, ap-
skritojo stalo diskusijose su Þemës
ûkio ministerijos, Nacionalinës mo-
këjimo agentûros prie ÞÛM atsto-
vais aptariant probleminius klausi-
mus, taisykliø pakeitimus, parengia-
mosios paramos ir bûsimo finansi-
nio laikotarpio gaires.

   2022 -aisiais Molëtø r. VVG tæsë
veiklas teritorinio bendradarbiavimo
projektuose „Kartos kartu“ su Jo-
niðkio rajono partnerystës, Prienø ir
Telðiø rajonø vietos veiklos grupë-
mis bei "Subalansuota sveikatos tu-

vietoviø vystymas“, nusimato kvie-
timas VPS lëðø likuèiams bei toliau
tæsime pradëtas veiklas teritorinio
bendradarbiavimo projektuose, ad-
ministruosime vykdomus projektus
ir ieðkosime naujø galimybiø.

 Ðiuo metu jau esame paskelbæ kvie-
timà teikti vietos projektus pagal prie-
monæ „Novatoriðko ûkio ir verslo kû-
rimas efektyviai panaudojant turizmo
potencialà ir kitus vietos iðteklius“,
tad besidomintiems inovatyviu ver-
slo kûrimu kaimiðkoje vietovëje, kvie-
èiame teikti paraiðkas iki vasario 9 d.
gauti finansavimà.

   Detalesnæ informacijà apie ávy-
kusias veiklas ir renginius, kitø me-
tø numatomus kvietimus teikti vie-
tos projektus bei ávairiø renginiø
anonsus galima rasti mûsø interne-
tinëje svetainëje www.moletuvvg.lt.
Informacija taip pat teikiama telefo-
nais 8-383 51061; +370 683 07877,
+370 683 07878, el. paðtu mole-
tuvvg@gmail.com. Taip pat mus ga-
lima sekti socialiniame tinkle Face-
book (/moletuvvg).

Molëtø r. VVG informacija

vaisiø, uogø, darþoviø, bei vietinës
kilmës rieðutø paveikslà, kuriame at-
sispindëtø Aukðtaitijos regionui bû-
dingø tautiniø raðtø spalvos,  orna-
mentai ir/ar jø deriniai. Taip pat, bu-
vo vykdoma sukurto produkto rin-
kodara, o sukurta edukacija pristaty-
ta 10 – yje renginiø.

   Iðtvermës sporto ðakø ir turizmo
mëgëjø klubas „OK Klajûnas“ pro-

ritorijos gyventojais,
verslo, ámoniø, orga-
nizacijø, valdþios ir
kt. suinteresuotomis
grupës, parengta
nauja vietos plëtros
strategija 2023 – 2027
m. laikotarpiui, orga-
nizuojamas VPS pri-
statymo renginys.
Jau vyksta projekto
ágyvendinimo darbai.

   2023 metais laukia
intensyvus darbas
rengiant 2023-2027
m. vietos plëtros
strategijà, tuo paèiu
ágyvendinant ir se-
nàjà – skelbsime
kvietimà priemonei
„Sumanus kaimo


