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     Senojo Subačiaus bendruomenė savaitgalį minėjo pirmąjį ženklesnį gimtadienį – oficialaus 

organizacijos įsikūrimo penkmetį, į kurį pakvietė ne tik bendruomenės narius, bet ir įvairius 

svečius. Šventė vyko buvusios mokyklos pastate įsikūrusiuose visiškai atnaujintuose bendruomenės 

namuose. 

     Renginį vedė bendruomenės narė pedagogė Dalia Kireilienė. Šventę pradėjo bendruomenės 

jaunuomenė. 

      Po mergaičių dainų, Senojo Subačiaus bendruomenės pirmininkė Aldona Virbickienėdėkojo 

susirinkusiems organizacijos bendraminčiams, Senojo Subačiaus gyventojams, taip pat – svečiams, 

kad susirinko palaikyti bendruomenės jos šventės metu, pasidžiaugti jos pasiekimais, išklausyti 

naujų idėjų ir pagerbti labiausiai nusipelniusius. 

      Bendruomenė vienija 43 narius, kurie gyvena ne tik pačiame Senajame Subačiuje, bet ir kitur – 

po keletą jų apsistoję Panevėžyje, Vilniuje, Kaune, Kupiškyje ir Naiviuose. 

       Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis bei Subačiaus seniūnijos seniūnas Vidmantas 

Paliulis taip pat buvo šiose iškilmėse ir atgabeno dovanų. Sveikindami Senojo Subačiaus 

bendruomenę, vadovai gyrė jos žmones už aktyvumą, pilietiškumą, norą kaimą padaryti šviesesnį, 

jaukesnį, gebėjimą suburti bendraminčius prasmingiems darbams bei nuoširdžias pastangas kurti 

mažesnių kaimų ar gyvenviečių ateitį.  

       Pagal Kupiškio rajono vietos veiklos grupės strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 

m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ I prioritetą „Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ 1.1. priemonę „Kaimų 

atnaujinimas ir plėtra“ Senojo Subačiaus bendruomenė dviem projektams („Subačiaus miestelio 

buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ ir „Į šiltus jaukius 

namus“) pernai gavo 234 648 Lt ir 63 109 Lt paramą. 



 

   Iš kairės: V. Paliulis, A. Virbickienė ir J. Jarutis 

    

     Pirmojo projekto metu buvo atlikti didžiausi darbai – keistas stogas, renovuotos sienos, pakeistos 

grindys, langai ir durys, sutvarkytas vandentiekis, kanalizacija, šildymas ir t.t. Antrojo projekto 

metu pastatas apšiltintas iš išorės. 

   Šventės metu bendruomenės valdyba įteikė padėkas labiausiai nusipelniusiems: Linai 

Repčenkienei, Reginai Janulienei, Magdutei Vaičiūnienei (vyriausia bendruomenės narė), Jolitai 

Dambrauskienei, Elmarui Puzinui, Jurgitai ir Dariui Klevečkoms, Stanislovui Nerlikui, Vladui ir 

Saulei Rudzinskams, Evaldui Kalantai, Daliai Kireilienei, Elvyrai ir Rimantui Gaidžiams, 

Filomenai-Teresei Štankelienei, Subačiaus parapijos klebonui Albertui Kasperavičiui ir Senojo 

Subačiaus bendruomenės pirmininkei A. Virbickienei. 

    Šventėje taip pat dalyvavo Kupiškio rajono vietos veiklos grupės vadovė Neringa Čemerienė, 

Subačiaus kultūros namų direktorė Irena Jėčiuvienė, Subačiaus bibliotekos bibliotekininkė Audronė 

Bukienė. 

     Prie sveikintojų prisidėjo ir kaimyninės kaimo bendruomenės – iš Lukonių, Miliūnų, Subačiaus 

ir Valakų. Na, o susirinkusiems puikią nuotaiką sukurti padėjo Panevėžio moterų choras „Svaja“. 

 

   Nuotraukos – iš bendruomenės archyvo  

  Miglė Savukaitė, 

   Mero patarėja 

 


