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PATVIRTINTA: 

ŽRVVG “VILKAUDA” 

VPS administravimo vadovo 2022 m. vasario 7 

d. įsakymu Nr. 114 Priedas 

 

2022 M. VIEŠINIMO IR GYVENTOJŲ AKTYVINIMO PLANAS 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas, vieta Vykdymo laikas Atsakingi 

1. 
2022 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano sudarymas ir 

tvirtinimas 
2022 m. I ketvirtis 

ŽRVVG VPS 

administravimo 

vadovas, VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas 

2. 

Interneto svetainės www.vilkauda.lt medžiagos rengimas,  nuolatinis 

joje pateikiamos informacijos atnaujinimas, VPS įgyvendinimo eigos 

ir rezultatų viešinimas 

2022 m. I-IV ketvirtis 

ŽRVVG VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas 

3. 
Socialinio tinklo „Facebook“ medžiagos rengimas, nuolatinis joje 

pateikiamos informacijos atnaujinimas 
2022 m. I ketvirtis 

ŽRVVG VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas 

4. Popierinių lankstinukų, informacinių biuletenių, skrajučių rengimas. 2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas 

5. Informacinių skelbimų,  pranešimų interneto svetainėje rengimas 2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas 

6. 
Informacinių renginių išvykos „VPS vykdomų projektų geroji 

patirtis“  organizavimas. 
2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas 

7. 
VPS eigos viešinimo pristatymas ŽRVVG narių susirinkimuose ir kt. 

renginiuose. 
2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija ir 

valdyba 

8. 
LEADER metodo principų bei horizontaliųjų principų ir 

prioritetų įgyvendinimo renginiai 
2022 m. I- IV ketvirtis  

8.1. LEADER metodo principai 2022 m. I- IV ketvirtis  

8.1.1 Teritorinis principas:   

 

principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Informacinis renginys  vietos gyventojams, potencialiems 

pareiškėjams. Informacinis renginys  tema  „ VPS įgyvendinimas. 

Kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija, keliami reikalavimai 

vietos projektų paraiškoms“. 

 

Susitikimas su bendruomenės atstovais. 

Vieta: Muziejaus g. 7, Mindūnai, Molėtų rajono savivaldybė. 

2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija,  

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 

8.1.2. „Iš apačios į viršų“ principas:   

 

 

Informacinis renginys  vietos gyventojams, potencialiems 

pareiškėjams. Informacinis renginys  tema  „VPS įgyvendinimas. VPS 

vykdomų projektų geroji patirtis“. 

 

Susitikimas su Šalčininkų rajono vietos gyventojais. 

Vieta: Parko g. 1, Tribonių k., Šalčininkų r. 

 

2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija,  

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 

8.1.3. Partnerystės principas:   

 
principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

2022 m. I- IV ketvirtis 

 

ŽRVVG 

administracija,  
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Pastaba: renginių vieta ir data gali keistis pagal poreikį. 

Susitikimas su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios 

atstovais. Renginio  tema  „Partnerystės stiprinimas tarp pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios įgyvendinant VPS. Kvietimų  

dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones ir keliami 

reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. 

Susitikimas su Vilniaus rajono Arvydų bendruomene. 

Nuotoliniu būdu. 

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 

8.1.4. Vietos finansavimo ir valdymo principas:   

 

principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

Susitikimas, diskusija su  ŽRVVG teritorijos gyventojais.  Renginio 

tema  „Vietos finansavimo ir valdymo principo svarba. Diskusija su  

ŽRVVG teritorijos gyventojais, generuojant projektų idėjas bei 

įgyvendinant bendrus projektus, kurie maksimaliai prisidėtų prie 

užsibrėžtų vietos plėtros uždavinių sprendimo“. 

 

Susitikimas su Molėtų rajono valdžios atstovais, ŽRVVG teritorijos 

gyventojais.  

 

Nuotoliniu būdu. 

2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija,  

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 

8.2. Horizontalieji principai ir prioritetai:   

8.2.1. Jaunimas:   

 

ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

Susitikimas su jaunimu.  Renginio  tema  „VPS įgyvendinimas. VPS 

prioritetų ir priemonių pristatymas, kurios numato veiklas, nukreiptas 

į jaunimo problemas. Projektų idėjų generavimas, įgyvendinant VPS, 

siekiant pagerinti įgyvendinamų projektų kokybę. Kvietimo teikti 

vietos projektų paraiškas pagal VPS priemonę „Produktyvios 

investicijos į akvakultūrą ir perdirbimą“ (Nr. BIVP-AKVA-SAVA-1) 

pristatymas“. 

 

Susitikimas su Elektrėnų savivaldybės NVO atstovais. 

Nuotoliniu būdu. 

 

2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija,  

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 

8.2.2. Kultūra:   

 

ŽRVVG veiksmai, susiję su prioriteto laikymusi įgyvendinant 

VPS: 

 

Susitikimas NVO atstovais.  Renginio tema  „ŽRVVG teritorijos 

gyventojų ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas,  

įgyvendinant VPS“. 

 

Susitikimas su Vilniaus rajono Arvydų bendruomene. 

Vieta:  Liepų g. 40, Arvydų k., LT-15200 Vilniaus r. 

2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija,  

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 

8.2.3. Moterų ir vyrų lygios galimybės ir nediskriminavimo skatinimas    

 

ŽRVVG veiksmai, susiję su principo laikymusi įgyvendinant VPS: 

 

Susitikimas su moterimis.  Renginio tema „Moterų ir vyrų lygios 

galimybės ir nediskriminavimo skatinimas, įgyvendinant VPS . 

Kvietimų  dokumentacijos pristatymas pagal VPS priemones bei  

keliami reikalavimai vietos projektų paraiškoms“. 

 

Susitikimas su Šalčininkų rajono Tribonių bendruomene. 

Vieta: Parko g. 1, Tribonių k., Šalčininkų r. 

2022 m. I- IV ketvirtis 

ŽRVVG 

administracija,  

VPS 

viešųjų ryšių 

specialistas. 


