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DĖL PROJEKTO „MOBILUS SPA“ VIEŠINIMO
Vadovaudamiesi Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programą viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m.
gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ siunčiame Jums projekto „Mobilus SPA“
(Nr. PANE-LEADER-6B-D-5-1-2018 / NMA Nr. 42VS-PV-18-1-06479-PR001), pagal priemonę
„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-5 viešinimo medžiagą
(nuotraukas, kuriose matyti viešinimo lipdukai ant įsigytų masažo įrenginių (lovų) bei stendinę
medžiagą (bendruomenės salėje, informaciniame stende Švyturio g.).
Taip pat teikiame informaciją apie viešinimo renginius, kuriuose buvo pristatytas projektas
„Mobilus SPA“:
2019-03-15 Panevėžio rajono kaimo bendruomenės „PAŽAGIENIAI“ įvyko Visuotinis ataskaitinis
susirinkimas, kuriame buvo pristatytas projektas „Mobilus SPA“.
2019-04-24 įvyko Panevėžio rajono vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Pristatyti
vietos projektai „Viešosios infrastruktūros plėtra Vaivadų kaime, Panevėžio rajone“ (projekto
vykdytojas Panevėžio rajono savivaldybė) ir „Mobilus SPA“ (projekto vykdytojas Panevėžio rajono
kaimo bendruomenė „PAŽAGIENIAI“).
https://www.facebook.com/panvvg.t//pho/os/pcb.153011534440784787851/15301153347878151150901/1
/ype=0&/hea/er
2019-05-10 Panevėžio rajone lankėsi Utenos regiono vietos veiklos grupės ir bendruomenių
atstovai. Vaivadų bendruomenės namuose vykusio susitikimo metu dalinomės bendruomeninio ir
socialinio verslo projektų inicijavimo ir įgyvendinimo patirtimi, Panevėžio rajono kaimo
bendruomenės „PAŽAGIENIAI“ atstovės pristatė įgyvendinamą bendruomeninio verslo vietos
projektą „Mobilus SPA“.
https://www.facebook.com/panvvg.t//pho/os/pcb.153414153478178111378/15341415444900447841/1
/ype=0&/hea/er
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