TAI SLAUNUMAS KUPIŠKIO
KROŠTO
1 DALIS

I prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ 1.1 priemonė „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“
Veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams
LEADER-11-KUPIŠKIS-01-001
KREIPŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Kreipšių kaimo buvusio darželio pritaikymas vietos
bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 130 949,05 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės
administracija.
Projekto esmė: Kreipšių kaimo bendruomenė pagal panaudą naudojasi pastatu, kuris buvo pastatytas 1985 metais. Prieš išnuomojant patalpas bendruomenei, 15 metų jos buvo nenaudojamos. Šis pastatas yra vienintelis visuomeninės paskirties pastatas
ne tik Kreipšių kaime, bet ir aplinkinių Biliūnų, Vėželių, Jurėniškių, Vainiškių kaimų teritorijoje. Todėl bendruomenės nariai
nutarė, kad reikia rengti paraišką pastato remotui atlikti.
Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kreipšių kaime, sudaryti vietos gyventojams sąlygas kultūringai
praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą.
Specialieji tikslai – skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir
gebėjimus veikti bendrai, telkti bendruomenę kilniems, labdaringiems
darbams, ugdyti gebėjimus ir atsakomybę rengti ir įgyvendinti projektus, kurie pagerintų jų pačių gyvenimo kokybę.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo dangos iš
asbestcementinių banguotų paprasto profilio lakštų nuardymas ir pakeitimas banguotų beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; skardinimas,
lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimas; fasado šiltinimas, tinkavimas bei dažymas silikoniniais dažais; betoninių trinkelių nuograndos
įrengimas aplink pastatą.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-002
SALAMIESČIO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Salamiesčio buvusio vaikų lopšelio–darželio pastato dalies
pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 125 046,77
Lt.
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Salamiesčio bendruomenė pagal panaudo naudojasi dalimi buvusio
vaikų lopšelio – darželio pastato, kuris statytas 1986 m. Prieš išnuomojant patalpas
bendruomenei, jos buvo nenaudojamos: nebuvo nei langų, nei durų, nei grindų dangos, nei apšildymo, nei vandentiekio ir vamzdynų. Šis pastatas yra vienintelis visuomeninės paskirties objektas, ne tik Salamiesčio mstl., bet ir aplinkinių: Stuburų, Klingų, Pabūdžių, Berniūniškių, Nodiejiškių
kaimų teritorijoje. Bendruomenės nariai įvertinę
situaciją ir galimybe pasinaudoti Leader metodo
lėšomis, parengė ir pateikė paraišką pastato remontui atlikti.
Bendras tikslas – padidinti gyvenvietės patrauklumą.
Specialusis tiklsas – pastatą pritaikyti bendruomenės reikmėms.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo dangos iš asbestcementinių banguotų
paprasto profilio lakštų nuardymas ir pakeitimas
banguotų beasbesčio šiferio lakštų stogo danga;
skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo sistemos
įrengimas; fasado šiltinimas, tinkavimas bei dažymas silikoniniais dažais; cokolio apšiltinimas.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-003
PUPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Puponių kaimo buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, bendra
projekto vertė –129 950,01 Lt
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Puponių kaimo bendruomenė pagal panaudą naudojasi pastatu, kuris statytas 1936 metais aplinkinių kaimų
ūkininkų lėšomis. Šios turimos viešosios patalpos būdamos prastos būklės kėlė daug nepatogumų ir problemų veikloms vykdyti. Todėl Pupinių kaimo bendruomenė parengė ir pateikė paraišką pastato
remontui atlikti.
Bendrasis tikslas – kurti gyvenamosios
aplinkos patrauklumą.
Specialusis tiklsas – suremontuoti ir apšiltinti pastatą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo dangos iš asbestcementinių banguotų paprasto profilio
lakštų nuardymas ir pakeitimas banguotų beasbesčio šiferio lakštų stogo
danga; skardinimas, lietaus nuotekų
surinkimo sistemos įrengimas; fasadų
dažymas; elektros instaliacijos pakeitimas; patalpų apšiltinimas iš vidaus ir
dažymas.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-004
PUPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Gera ir jauku bendruomenės namuose“, bendra projekto vertė – 69 868,77 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Bendruomenės nariai ketino patys susiremontuoti vidaus patalpas, bet įvertinę patalpų būklę ir darbus kartu
su pastato savininku, Kupiškio rajono savivaldybe, pateikė antrą
investicinį projektą.
Vietos projekto tikslas – baigti suremontuoti bendruomenės
namų pastatą, pritaikant jį bendruomeninei veiklai.

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: pakeistos salės ir holo grindys su šiltinamosios izoliacijos įrengimu, išdažytos
salės ir tambūro sienos, įrengta scena salėje, įrengtos pakabinamos
akustinės lubos salėje, pakeistos keturios vidaus durys ir 4 langai
antrame aukšte, įsigytas baldų komplektas salei.
Atliktos projekto investicijos leis vietos gyventojams turiningai
leisti laisvalaikį, bendrauti. Pagerės bendruomeninių renginių
kokybė, tuo pačiu aktyvės gyventojų dalyvavimas visuomeninėje
veikloje.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-004
SENOJO SUBAČIAUS BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Subačiaus miestelio buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 234
648,40 Lt
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės
administracija.
Projekto esmė: Senojo Subačiaus bendruomenė neatlygintinai naudojasi buvusios mokyklos pastatu, kuris statytas 1957 m. ir per visą laikotarpį nebuvo
kapitališkai remontuotas. Padaryta gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti
poreikius. Visi apklaustieji pritarė pastato remontui.
Bendrasis tikslas – gyventojų socialinės atskirties mažinimas; sudaryti sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui, kad senimas dalintųsi patirtimi su jaunimu.
Specialusis tikslas – suremontuoti buvusį mokyklos pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo
atlikti šie darbai: stogo remontas,
lietaus nuotekų surinkimo sistemos
remontas; langu ir durų keitimas;
židinio šildymo įrengimas; elektros
instaliacijos pakeitimas; vidaus san.
mazgo įrengimas ir vertikalaus nuotekų valymo įrenginio montavimas
su lauko tinklais; apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos montavimas;
dažymas.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-001
SENOJO SUBAČIAUS BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Į šiltus ir jaukius namus“, bendra projekto vertė – 70 121,27 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Šiuo projektu norima pabaigti suremontuoti
pastatą.
Vietos projekto tikslas – baigti suremontuoti bendruomenės
namų pastatą, pritaikant jį bendruomeninei veiklai.

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: apšiltintos pastato sienos, nutinkuotos dekoratyviniu tinku ir
nudažytos silikatiniais dažais; apšiltintas cokolis plokštėmis,
nutinkuotas ir nudažytas; atstatyta nuogrinda, suremontuotas stogelis.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-006
JUODPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Juodpėnų buvusios mokyklos pastato remontas ir jo
dalies pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė
– 249 993,00 Lt.
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės
administracija.
Projekto esmė: Juodpėnų kaimo bendruomenė įsikūrusi buvusios mokyklos
pastate, kuris statytas 1968 m. Juodpėnų bendruomenės nariams buvo išplatinta
anketa, siekiant išsiaiškinti gyventojų poreikius. Išaiškėjo, kad gyventojai pageidavo išsaugoti turimą pastatą, jį suremontuojant. Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Juodpėnų kaime,
sudaryti vietos gyventojams sąlygas kultūringai praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą.
Specialieji tikslai – skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir gebėjimus veikti bendrai, telkti bendruomenę kilniems
darbams. Suremontuoti Juodpėnų buvusios mokyklos pastatą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Dalis langų užmūryti, kiti pakeisti naujais, I
aukšte pakeista šildymo
sistema, grindų danga,
durys bei atlikti vidaus
apdailos darbai, taip pat
įsigyti baldai bendruomenės patalpoms ir aktų
salės kėdės.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-003
JUODPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Buvusios Juodpėnų pagrindinės mokyklos pastato remonto ir pritaikymo vietos bendruomenės poreikiams II etapas“, bendra
projekto vertė – 157 414,99 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio
rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: pabaigti suremontuoti turimą pastatą.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Juodpėnų kaime, sustabdyti gyventojų, ypač jaunimo bėgimą iš
kaimo, sudaryti vietos gyventojams sąlygas kultūringai praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą,
draugiškumą, mažinti socialinę atskirtį, o tuo pačiu padaryti patrauklesnę seniūnijos bei rajono teritoriją.
Specialieji tikslai – skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir gebėjimus veikti bendrai, telkti bendruomenę kilniems, labdaringiems darbams, ugdyti gebėjimus ir atsakomybę rengti ir įgyvendinti projektus, kurie pagerintų jų pačių
gyvenimo kokybę.
Veiklos tikslai – suremontuoti buvusios mokyklos
pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai:
suremontuotas pastato kaminas, užmūryti du ir pakeisti tris pastato langai, apšiltintos, nutinkuotos
ir nudažytos pastato sienas iš išorės, pastato II-ojo
aukšto koridoriuje sumontuoti 6 radiatoriai, įsigyta
biuro įranga (kompiuteris ir projektorius). Savanorišku darbu sunaikinta įsigalėjusi vejoje samana, atvežta juodžemio, sukultivuota, išlyginta teritorija ir
pasėta nauja veja.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-007
Bendruomenė „MILŪNAI“
Projekto pavadinimas:„Miliūnų kaimo buvusios mokyklos pastato pritaikymas
bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 249 791,46 Lt
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės
administracija.
Projekto esmė: Bendruomenė ,,Miliūnai“ gavo patalpas, kurios buvo labai apleistos ir nenaudojamos. Norėdami jas naudoti bendruomenės poreikiams, bendruomenė parengė projektą ir gavo 25 000 Lt paramos. Šiomis lėšomis buvo
suremontuota pastato išorė. Todėl bendruomenė nutarė dalyvauti priemonėje
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ LEADER metodu ir susiremontuoti pastato vidų.
Bendrasis tikslas – remti įvairius gyventojų poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimą, gražinant kaimo gyvenvietes, sudarant sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui.
Specialusis tikslas – suremontuoti buvusio mokyklos pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: išardytos senos susidėvėję grindys bei išgriautos nelaikančios pertvarinės
sienos; subetonuotos naujos grindys, pagal naują perplanavimą įrengtos pertvaros; išorinės sienos iš vidaus apšiltintos akmens
vata ir sutvirtintos gipso–kartono plokšte; įrengta nauja elektros instaliacija, įmontuoti į lubas įleidžiami šviestuvai; salėje
pastatytas židinys ir įrengti lankstūs gofruoti ortakiai į kiekvieną patalpą; įrengtos
lubos; įvestas vandentiekis ir kanalizacija
su nuotekų valymo įrenginiais, sanitarinis
mazgas; sumontuotos vidaus durys – 6 vnt.
vienvėrės ir 2 vnt. dvivėrės; užglaistytos ir
nudažytos sienos, sanitariniame mazge ir
virtuvėje – suklijuotos keraminės plytelės.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-008
NORIŪNŲ BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Noriūnų buvusio bendrabučio pastato dalies pritaikymas
vietos bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 234 301,20 Lt.
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Kupiškio rajono Savivaldybės administracija pagal panaudos sutartį
perdavė bendruomenei buvusio bendrabučio pastato dalį t.y. keturis butus, kurie
visiškai nėra tinkami bendruomenės veiklai vykdyti. Bendruomenės nariai talkų
metu atliko pradinius darbus šiose patalpose: išvalė šiukšles ir išgriovė pertvaras. Patalpų įsirengimui bendruomenė lėšų
neturi, todėl 2009 metais teikė projektą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM ir gavo finansavimą pradiniam patalpų
remontui. Tolimesniems darbams atlikti bendruomenė lėšų neturėjo, todėl nusprendė teikti paraišką finansavimui gauti ir
tęsti pradėtus darbus.
Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką visų amžiaus grupių žmonėms gyventi ir dirbti, turiningai leisti laisvalaikį Noriūnų kaime.
Specialusis tikslas – suremontuoti buvusio bendrabučio pastato dalį ir
pritaikyti ją bendruomenės poreikiams, apjungiant 4 butus.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: visose patalpose
naujai įrengtos elektros, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos bei pakeistos šildymo sistemos. Įrengta salė, pandusas neįgaliesiems, įsigyti
stalų bei kėdžių komplektai. Įrengtas užsiėmimų ir žaidimų kambarys,
nupirktas kompiuterinis stalas bei kompiuteris su programine įranga.
Įrengta virtuvėlė: pakeisti langai bei durys, išdažytos sienos, sumontuota virtuvinė įranga su spintelėmis. Įrengti naujai sanitariniai mazgai, jie pritaikyti neįgaliesiems. Įrengtas dušas su persirengimo kambariu bei skalbimo mašina. Šalia įrengtas sanitarinis mazgas.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-009
Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
Projekto pavadinimas: „Subačiaus gyvenamojo namo rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“, bendra
projekto vertė – 209 836,37 Lt.
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Lietuvos Caritas, Subačiaus bendruomenė.
Projekto esmė: Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija veikia kaip Romos katalikų parapija. Šiai 72 metus gyvuojančiai
parapijai, įkurtai 1939 metais, priklauso 1600 parapijiečių. Nors turimos patalpos (pastatas statytas 1925 m.) buvo suremontuotos (kosmetinis remontas iš suaukotų parapijiečių aukų), tačiau dėl nesandaraus stogo, leidžiančio kritulius, sienų ir supuvusių medinių langų, I aukšto apdaila sulieta vandeniu, o antras aukštas išvis nenaudojamas. Todėl nutarta teikti paraišką
finansavimui gauti.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią ir saugią
aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.
Specialusis tikslas – rekonstruoti parapijos
namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės
poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie
darbai: demontuotas susidėvėjęs stogas, antrame aukšte išgriautos pertvaros ir padidintos
patalpos gausesniems parapijos ir bendruomenės narių renginiams. Stogas apšiltintas
mineraline vata ir padengtas skardos lakštais,
įrengtas lietaus nuvedimo sistema. Pakeisti
susidėvėję mediniai langai bei durys. Sienos
apšiltintos, sudėta vėjo izoliacija ir apkalta
naujomis medinėmis dažytomis dailylentėmis.
Įrengtas evakuacinis išėjimas.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-010
KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJUS
Projekto pavadinimas: „Aukštaitiška gryčia – Adomo Petrausko muziejuje“, bendra projekto vertė –132 711,98 Lt.
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Adomo Petrausko muziejus įkurtas 1969 m. ir jį sudaro pastatų kompleksas: bokštas, aukštaitiška gryčia, padarginė, klėtis. Šio muziejaus rinkinių fondą sudaro 4092 raštijos, fotografijos, dailės, buities – etnografijos, gamtos eksponatai. Nuo 1996 m. nebuvo atliktas muziejui perduotų pastatų remontas. Todėl visi pastatai yra blogos būklės. Pirmiausia reikėjo
remontuoti aukštaitišką gryčią, nes yra sutrūnijęs šiferio stogas, nuo lietaus supuvusios medinės stogo perdangos, sienų rąstai,
įlinkusios lubos, viduje pajuodusios sienos, aptrauktos pelėsiais, iširęs duonkepis pečius, aplūžusios durys, langai.
Bendrieji tikslai – prisidėti prie vietinės reikšmės mažosios medžio architektūros paveldo išsaugojimo,atgaivinti senuosius
gimtojo krašto amatus.
Specialieji tikslai – suremontuoti Adomo Petrausko muziejuje esančią aukštaitišką gryčią, įsigyti autentiškus aukštaitiškos
gryčios baldus.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: atliktas Adomo Petrausko muziejuje esančios aukštaitiškos
trobos remontas, laikantis autentikos įrengtas vidaus interjeras. Remonto metu pakeistas medinis stogo karkasas,
ant jo uždėtas šiaudinis stogas, sudėtos naujos lubos su sijomis, grindys, permūrytas duonkepis pečius, pakeisti supuvę seni rąstai, sudėtos naujos durys, langai, perstatytas
prieangis, nuvalytos viduje pajuodusios ir apipelijusios sienos. Projekto įgyvendinimas sudarė sąlygas suremontuoti
aukštaitišką gryčią, joje įrengtas aukštaitiškas interjeras
(ąžuoliniai stalai, suolai, indauja, komoda ir t.t.), patalpos
pritaikytos senųjų amatų atgaivinimui (duonos kepimas,
pakišuolių gamyba, audimas, pynimas iš vytelių).
13

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-011
ALIZAVOS BENDRUOMENĖS CENTRAS
Projekto pavadinimas: „Alizavos administracinių patalpų pritaikymas
bendruomenės veikloms“, bendra projekto vertė – 87 516,00 Lt
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Kupiškio rajono savivaldybė iki 2018 metų panaudos teise
perdavė bendruomenei naudotis administracines patalpas, esančias Biržų g. 23, Alizavos mstl. Pastatas statytas 1956 m. ir nuo statybos laikų
nėra remontuotas. Atlikta projekto poreikio analizė anketavimo būdu,
kuri parodė, kad net 90 % apklaustųjų pasisakė už bendruomenės pastato remontą. Per tarybos posėdį nutarta teikti paraišką Kupiškio rajono vietos veiklos grupei finansinei paramai gauti.
Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Alizavos kaime, sudaryti vietos gyventojams sąlygas kultūringai
praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą, draugiškumą, mažinti socialinę atskirtį, kartu padaryti
patrauklesnę seniūnijos bei rajono teritoriją.
Specialieji tikslai – skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir gebėjimus veikti bendrai, telkti bendruomenę kilniems, labdaringiems darbams, ugdyti gebėjimus ir atsakomybę
rengti ir įgyvendinti projektus, kurie pagerintų jų pačių gyvenimo
kokybę, suremontuoti Alizavos buvusio pašto pastato I aukšto patalpas ir pritaikyti jas bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: atlikti patalpų
remonto darbai: įrengtas sanitarinis mazgas, elektrinis vandens šildytuvas, vietinė šildymo sistema (pastatytas 25 kW kieto kuro katilas
ir ortakiais nuvestas šildymas į patalpą); pakeistas vienas langas, ir
likę nepakeistos durys; pakeista elektros instaliacija; sanitariniame
mazge ir koridoriuje išklotos keraminės plytelės; pakeista grindų
danga, įrengtos pakabinamos lubos; išdažytos sienos.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-012
Alizavos jaunimo centras „ALSJA“
Projekto pavadinimas: „Alizavos administracinių patalpų pritaikymas jaunimo centro ALSJA veikloms“, bendra projekto
vertė –168 244,20 Lt.
Projekto esmė: Rėmėjai padovanojo jaunimo centrui administracines patalpas, esančias Biržų g. 23, Alizavos mstl., II aukšte.
Jaunimo centro nariai nutarė teikti paraišką Kupiškio rajono vietos veiklos grupei su prašymu gauti finansinę paramą patalpų
remontui. Turėdamas tinkamai sutvarkytas patalpas jaunimo centras galės teikti paraišką Jaunimo reikalų departamentui
veiklos finansavimui
Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Alizavos kaime, sustabdyti gyventojų, ypač jaunimo bėgimą iš kaimo, sudaryti vietos gyventojams sąlygas kultūringai
praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti
bendruomeniškumą, draugiškumą, mažinti socialinę atskirtį, kartu padaryti patrauklesnę seniūnijos
bei rajono teritoriją.
Specialieji tikslai – skatinti kaimo jaunimo iniciatyvumą ir gebėjimus veikti bendrai, telkti juos kilniems, labdaringiems darbams, ugdyti gebėjimus,
suremontuoti Alizavos jaunimo centro „Alsja“ patalpas.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: įrengtas sanitarinis mazgas, elektrinis vandens
šildytuvas; visose patalpose pakeisti langai ir durys,
elektros instaliacija, grindų danga, įrengtos pakabinamos lubos; pastatytas židinys ir ortakiais nuvestas
šildymas į kitas patalpas; įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-002
PALĖVENĖS ŠV. DOMININKO PARAPIJA
Projekto pavadinimas: ,,Palėvenės Šv. Domininko parapijos
maldos namų remontas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 147 813,58 Lt.
Projekto esmė: Ši parapija gyvuoja 154 metus ir jai priklauso
apie 3000 parapijiečių. Parapijiečiai su kanauninku atliko nemažai darbų: atliko geodezinius žemės sklypo matavimus ir
juos įregistravo registrų centre, iš suaukotų pinigų savanorišku
darbu suremontavo maldos salę, zakristiją. Pastoracinės tarybos posėdžio metu buvo nutartam kad savo jėgomis neįstengs visko padaryti, todėl teikė paraišką finanasavimui gauti.
Bendras tikslas – kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje.
Veiklos tikslas – suremontuoti maldos namų pastatas ir pritaikyti visuomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą
buvo atlikti šie darbai: Projekto metu suremontuotos
stogą laikančiosios konstrukcijos bei pakeista stogo
danga, pakeisti I –ojo aukšto
langai, išorinės lauko durys,
įrengta nauja šildymo sistema, perplanuota dalis patalpų įrengiant tualetą pastato
viduje, suremontuoti naujai
įrengtių kambariai.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-005
ADOMYNĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Adomynės dvaro vidaus nuotekų tinklų
remontas bei įvado prijungimas prie gyvenvietės nuotekų tinklų“,
bendra projekto vertė – 166 528,69 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Suremontuoti vidaus nuotekų tinklus Adomynės dvaro rūmuose ir prijungti juos prie gyvenvietės nuotekų tinklų.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo
vietovėje.
Veiklos tikslas – suremontuoti Adomynės dvaro nuotekų tinklus ir
prijungti juos prie gyvenvietės tinklų, atnaujinant visuomeninės paskirties pastatą ir sudarant geresnes sąlygas visų pastate įsikūrusių
įstaigų darbuotojų tiesioginių pareigų atlikimui, bendruomenės kultūrinei veiklai, turiningam visų adomyniečių laisvalaikiui.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: suremontuoti
vidaus nuotekų tinklai Adomynės dvaro rūmuose ir prijungti prie
gyvenvietės nuotekų tinklų: pastato viduje – išardyti seni kanalizacijos vamzdynai, praustuvai, vandens maišytuvai, sumontuoti nauji
vamzdynai, atliktas vamzdynų hidraulinis bandymas, atlikti sienų,
lubų ir grindų apdailos darbai; lauke – nuotekų įvado prijungimo
darbai: tranšėjų kasimas, kanalizacijos šulinių įrengimas, vamzdžių
paklojimas bei montavimas, vamzdynų prijungimas prie veikiančių
tinklų, vamzdynų hidraulinis bandymas, tranšėjų iškasų ir duobių
užpylimas, dirvos paruošimas bei gazonų užsėjimas.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-006
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KULTŪROS CENTRAS
Projekto pavadinimas: „Antašavos kultūros namų pastato remontas“, bendra projekto vertė – 165 017,93 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Kupiškio rajono savivaldybės kultūros
centras įkurtas 1999 m. ir šiuo metu turi aštuoniolika
padalinių, vienas iš jų – Antašavos kultūros namai. Be
kultūros darbuotojų patalpas dar turi Antašavos kaimo
bendruomenė, sporto sale ir persirengimo kambariais
leista naudotis Kupiškio rajono Antašavos pagrindinei mokyklai. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras matydamas
būtinybę remontuoti pastatą, kartu su partneriu Kupiškio rajono savivaldybe pateikė paraišką finansavimui gauti.
Bendrasis tikslas – remti įvairius gyventojų poreikius
atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimą, grąžinant kaimo gyvenvietes, sudarant sąlygas aktyviam ir
kultūringam poilsiui.
Veiklos tikslas – suremontuoti Antašavos kultūros
namų pastatą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai:
perdengtas stogas prilydoma danga, suremontuotos
laikančiosios kolonos, pastatytas elektros paskirstymo
ir apskaitos skydas, įrengta elektros instaliacija.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-007
MIGONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Migonių kaimo buvusios pradinės
mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, bendra projekto vertė – 156 865,56 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono
savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Migonyse ir aplinkiniuose kaimuose daug jaunų ir vidutinio amžiaus gyventojų, kurie yra stambių mišrių
ūkių savininkai, todėl numatyta įrengti aktų salę ir nupirkti
tam tikslui stalus ir kėdes, kad būtų galimybė susirinkti vienoje patalpoje, pasikviesti konsultavimo tarnybų specialistus,
augalininkystė, bitininkystės, gyvulininkystės temomis pravesti mokymus, organizuoti lauko dienų aptarimus, rengti derliaus nuėmimo pabaigtuves, kitokio pobūdžio susirinkimus.
Įrengta maža virtuvėlė, kurioje galima išsivirti arbatos ar išsikepti ragaišį.
Projekto lėšomis įrengtas poilsio kambarys ir įsigytas sportinis inventorius: bilijardo, teniso.
Veiklos tikslas – suremontuoti Migonių kaimo bendruomenės namus ir
pritaikyti juos kultūrinių, sportinių, dvasinių poreikių tenkinimui.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: pakeisti langai, elektros instaliacija, vidaus durys, išdažytos sienos ir lubos, pakeistos grindys,
įrengti židiniai su kapsulėmis. Taip pat įrengta virtuvėlė, poilsio kambarys įsigijant reikalingus baldus bei įrangą. Įsigytas bilijardo stalas.
Palnuojama rengti susitikimus su jaunimu, kurių metu bus dalijamasi gyvenimo patirtimi, kulinarijos, mezgimo gudrybėmis.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-008
KUPIŠKIO RAJONO RUDILIŲ JONO LAUŽIKO
PAGRINDINĖ MOKYKLA
Projekto pavadinimas: „Ir kaime gyventi gera“, bendra projekto vertė
– 129 938,68 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Mokyklos bendruomenė atliko apklausą kuri parodė,
kad daugiausia gyventojų pasisakė už treniruoklių salės įrengimą ir
sporto salės suremontavimą. Ir geriausiai tam tinka mokyklos pastatas
– vienintelis visuomeninės paskirties gyvenvietės pastatas šildomas žiemos metu, čia dirba etatiniai darbuotojai, įsikūręs viešosios bibliotekos
filialas, yra salė susirinkimams bei sportinėms varžyboms. Todėl buvo nutarta parengti paraišką finansavimui gauti.
Veiklos tikslas – suremontuoti dalį Rudilių mokyklos patalpų pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams ir pasiekti, kad gyventojai galėtų sportuoti higienos normas atitinkančiose patalpose.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: pakeisti langai (aštuoni) ir vidinės durys (devynios) bei dvejos išorinės durys; pakeista dušo patalpų santechninė įranga, įrengti keturi dušų stovai bei elektrinė vandens
šildymo sistema, keramikinėmis plytelėmis išklotos grindys bei sienos;
persirengimo kambariuose atlikti apdailos darbai; treniruokliams skirtoje
patalpoje pakeista grindų danga, perdažytos sienos, pakeisti šviestuvai įgyti keturi treniruokliai (bėgimo takelis, orbitrekas, jėgos treniruoklis, jėgos
suolelis); sporto salėje įrengta šildymo radiatorių apsauga, pakeisti šviestuvai, jų apsaugos. Įrengtas atskiras įėjimas į pastatą.
Treniruoklių patalpa veikia ir savaitgaliais bei mokinių atostogų metu, organizuojami aerobikos užsiėmimai moterims.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-009
UOGINIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Jaukūs bendruomenės namai – kaimo žmogui“, bendra
projekto vertė – 140 053,02 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Uoginių kaimo bendruomenė įregistruota 2006 metais, vienija 84
narius. Uoginiuose ir aplinkiniuose kaimuose gyvena virš 150 gyventojų. Bendruomenėje buvo diskutuota, ar pajėgūs gyventojai patys atlikti remonto darbus ir
buvo prieita prie išvados, kad visgi nėra jokios galimybės šių darbų atlikti patiems,
nes bendruomenė neturi pakankamai lėšų ir gebėjimų. Todėl nuspręsta, kad reikia rašyti projektą finansavimui gauti.
Bendrasis tikslas – tenkinti įvairius kaimo gyventojų poreikius, kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti
kaimo vietovėje, skatinti bendruomeniškumą ir mažinti
socialinę atskirtį.
Veiklos tikslas – suremontuoti turimas patalpas ir pritaikyti
bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: išdažytos sienos, įrengtos pakabinamos lubos, pakeistos grindis,
langai (5 vnt.) ir durys (7 vnt.), patalpų apšildymui sumontuotas židinys su kapsule, atlikti elektros instaliacijos darbai,
įrengta vietinė kanalizacija. Bendruomenė įsirengė virtuvėlę ir įsigijo virtuvės baldus, įmontuojamą orkaitę, kriauklę
su maišytuvu, vandens šildytuvą. Poilsio kambariui įsigyti
baldai. Atskiroje patalpoje įrengta kriauklė, kurioje planuojama įrengti kirpyklą. Bendruomenės narių susirinkimams,
mokymams organizuoti įsigyti stalai ir kėdės.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-010
ŠIMONIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Šimonių kultūros namai – šilti bendruomenės namai“,
bendra projekto vertė – 164 712,79 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Šimonių miestelio bendruomenė įsikūrė 2005 metais ir šiuo metu
vienija 58 narius. Bendruomenės nariai glaudžiasi Kupiškio rajono kultūros centro pastate, kuris statytas 1959 metais ir reikalavo skubaus remonto. Todėl nutarta rengti paraišką finanavimui gauti.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Šimonių miestelyje, sustabdyti gyventojų, ypač jaunimo bėgimą iš
kaimo, sudaryti vietos gyventojams sąlygas kultūringai praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą,
draugiškumą, mažinti socialinę atskirtį, o tuo pačiu padaryti patrauklesnę seniūnijos bei rajono teritoriją.
Projekto tikslas – suremontuoti Šimonių kultūros centro pastatą ir pritaikyti bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: pakeistas salės ir pagalbinių patalpų apšildymas, salės grindų dangą, pakeista elektros instaliacija, langai, išdažytos sienos ir lubos. Įrengta 30 vietų salė su reikalingais baldais (stalai, kėdės) ir įranga
(projektorius, kompiuteris). Atskiras šildomas poilsio kambarys su baldais (sofa, stalas, knygų lentyna).
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-011
SKAPIŠKIO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Visi keliai veda į suremontuotus Skapiškio bendruomenės namus“, bendra projekto vertė – 160
470,18 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Skapiškio bendruomenė įregistruota 2004 metais. Turimos patalpos neremontuotos ir nebuvo tinkamos naudoti: sienos supelijusios, kiauri langai ir palangės, sutrūnijusios grindys, nebuvo šildymo. Bendruomenė apsvarčiusi ir įvertinusi,
kad neturi pakankamai lėšų suremontuoti turimas patalpas, teikė paraišką finansavimui gauti.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje, skatinti bendruomeniškumą, saviraišką,
ugdyti patriotinius jausmus.
Projekto tikslas – suremontuoti turimas patalpas ir pritaikyti bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: išdažytos sienos, įrengtos pakabinamos lubos, pakeisti grindys, langai (5
vnt.) ir durys (2 vnt.), patalpų apšildymui sumontuotas katilas, atlikti elektros instaliacijos darbai; sutvarkyta santechnika.
Įrengta virtuvėlė, įsigyti virtuvės baldai ir įranga (buitinės technikos komplektą, kurį sudaro dujinė viryklė, šaldytuvas, mikrobangų krosnelė, virdulys). Organizuojamiems renginiams įsigyta 10 stalų ir 20 suolų. Įrengtas poilsio-miego kambarys (3
dviaukštės lovos).
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-014
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Projekto pavadinimas: „Juodpėnų buvusios mokyklos sporto salės remontas“, bendra projekto vertė – 196 212,37 Lt.
Projekto esmė: Juodpėnų buvusios mokyklos sporto salė yra vienas iš
dviejų sporto statinių Kupiškio rajone, atitinkančių krepšinio, teniso,
mažojo salės futbolo aikštėms nustatytus išmatavimus. 2006 m. buvo uždaryta Juodpėnų mokykla ir atjungtas salės šildymas, tačiau net ir esant
tokioms sąlygoms, žmonės renkasi sportuoti. Pritarus rajono tarybai,
buvo parengta paraiška sporto salės remontui.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir
dirbti Kupiškio rajone.
Projekto tikslas – suremontuoti Juodpėnų buvusios mokyklos sporto salę.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai:
suremontuota dalis sporto salės pastato, kuri pritaikyta
viso rajono gyventojų aktyviam poilsiui ir užimtumui,
pakeistos sporto salės grindys ir apšvietimas, suremontuoti persirengimo kambariai, pajungtos šildymo ir
vandens tiekimo sistemos.
Šis projektas pagerino Juodpėnų ir aplinkinių kaimų
gyventojų aplinkos kokybę ir apsaugą, padidino jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo įvairovę, sveikesnis tapo
gyventojų poilsis.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-015
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Projekto pavadinimas: „Moderni biblioteka – bendruomenės informacijos ir saviraiškos centras“, bendra projekto vertė – 129 281,68 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Šepetos biblioteka yra Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kaimo padalinys, nuo 1996 m. įsikūręs buvusio vaikų darželio pastate.
Šepetos biblioteka teikia šiuolaikiškos ir modernios bibliotekos paslaugas, tačiau
jos patalpų būklė neatitinka keliamų reikalavimų: patalpos remontuotos prieš
18 metų. Dėl bibliotekos remonto buvo tartasi su bendruomenės nariais ir savivaldybės atstovais ir nutarta teikti paraišką
bibliotekos remontui.
Bendrieji tikslai – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėje, didinti kaimo gyventojų laisvalaikio užimtumą. Sukurti naują,
patrauklią aplinką bendruomenės žmogui ir svečiui, sudarant sąlygas Šepetos bendruomenės gyventojams turiningai ir kultūringai praleisti laisvalaikį, stiprinti kaimo žmonių bendravimą ir bendruomeniškumą, gerinti jų socialinę , kultūrinę padėtį,
savišvietą, o ypač jaunų žmonių gerovę kaime
Projekto tikslas – suremontuoti bibliotekos patalpas ir pritaikyti bendruomenės poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: apšiltintos išorinės lauko
sienos, nutinkuotos ir nudažytos fasadiniais dažais; pakeista elektros instaliacija, langai ir durys; sumontuotos apsauginės žaliuzės; atlikti vidaus remonto
darbai: sienų dažymas, pakeista grindų danga, įrengiant parketlentes, įrengtos pakabinamos lubos; apsauginė ir gaisrinė signalizacija. Suremontuotas
priebučio stogelis ir laiptai.
Įsigyti baldų komplektai: darbuotojo stalas ir kėdė, lentyna žurnalams, periodinės lentynos – 3 vnt., lentynos knygoms – 16 vnt., kataloginė spinta, sukamos lentynos – 2 vnt., žurnalinis stalas – 1 vnt., kėdės lankytojams – 12 vnt.
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I prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir
konkurencingumo stiprinimas“ 1.1 priemonė „Kaimų atnaujinimas ir
plėtra“
Veiklos sritis – Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros
gerinimas

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-005
KAIMO BENDRUOMENĖ „VALAKAI“
Projekto pavadinimas: „Poilsio ir sporto erdvės „VALAKAI„ įrengimas“, bendra projekto vertė – 80 984,28Lt.
Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės administracija.
Projekto esmė: Kaimo bendruomenė ,,Valakai“ 50-čiai metų sudarė panaudos sutartį su žemės sklypų savininkais ir įsirengė
susibūrimo vietą. Bendruomenės narių savanoriška iniciatyva pasodinti medeliai, pastatyta pavėsinė ir kaimo stogastulpis
„Sveiks kaimyne‘‘. Vėjo kryptį rodo įrengta dekoratyvinį vėjarodį.
Įvykusiame bendruomenės narių ataskaitiniame susirinkime buvo nuspręsta įrengti poilsio ir sporto erdvę ir įsigyti techniką
šios erdvės ir aplink esančių kaimo viešųjų erdvių tvarkymui.
Bendrasis tikslas – skatinti Valakų kaimo ir Subačiaus mst. įvairių amžiaus grupių
gyventojų, fizinį aktyvumą, kultūros ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, patriotiškumo ir bendruomeniškumo ugdymą.
Specialusis tikslas – įrengti viešąją erdvę aktyviam poilsiui ir įsigyti specialią techniką aplinkos priežiūrai.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: įrengti takai, sumontuoti 6 lauko treniruokliai, suoliukai, įrengta hibridinė vėjo ir saulės lauko apšvietimo sistema.
Teritorijos priežiūrai įsigytas traktoriukas su žolės pjovimo įrenginiu, žolės ir lapų
rinktuvu, sniego pūtiku bei krūmapjovė. Dėl sutaupytų lėšų papildomai buvo įsigyti
akmeniniių vazonų komplektas, lauko tualetas ir šašlykinė – rūkykla su stogu.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-012
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Projekto pavadinimas: „Skapiškio miestelio centrinės aikštės sutvarkymas“, bendra projekto vertė – 192 439,29 Lt.
Projekto esmė: Skapiškis – seniūnijos centras, viena seniausių rajono
gyvenviečių, rašytiniuose šaltiniuose minima jau nuo XVI a. Miestelis nuo seno garsėja kultūrinėmis tradicijomis, čia vyksta kasmetiniai
teatrų festivaliai, pritraukiantys į miestelį svečius – teatro mylėtojus.
Dabar miestelyje ir jo apylinkėse gyvena apie 700 gyventojų. Viena iš pagrindinių gyvenvietės problemų – viešosios infrastruktūros
būklė: miestelio centrinė aikštė neapšviesta, danga yra
susidėvėjusi.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir
dirbti Skapiškio miestelyje.
Projekto tikslas – sutvarkyti Skapiškio miestelio aikštę,
pritaikant ją gyventojų poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: pakeista aikštės danga trinkelėmis (preliminariai 1588 kv.
m.) ir įrengtas apšvietimas (8 vnt. šviestuvų).
Centrinė aikštė, kuri yra mėgiama bendruomenės subūrimo vieta, tapo jaukesne ir saugesne. Miestelis tapo
patrauklesnis tiek jo gyventojams, tiek svečiams.
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LEADER-12-KUPIŠKIS-03-013
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Projekto pavadinimas: „Pyragių kaimo paplūdimio viešosios infrastruktūros sutvarkymas“, bendra projekto vertė – 190 903,19 Lt.
Projekto esmė: Kupiškio rajone yra tik 2 įteisinti paplūdimiai – Aukštupėnų
k. prie Kupiškio marių ir Pyragių kaime prie to paties pavadinimo ežero.
Pyragių poilsiavietė mėgiama rajono gyventojų, tačiau jos infrastruktūra
nesutvarkyta. Kupiškio rajono savivaldybės administracija pateikė projektą
„Kupiškio rajono Pyragių kaimo paplūdimio sutvarkymas“ finansavimui
gauti. Šis projektas įgyvendintas 4,1572 ha ploto valstybinėje neprivatizuotinoje žemėje.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kupiškio rajone.
Projekto tikslas – sutvarkyti Pyragių kaimo paplūdimio viešąją infrastruktūrą, pritaikant ją gyventojų poreikiams.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: įrengtas pliažas, laužavietės, pavėsinė, stalai su suolais (2 vnt), suoliukai
(5 vnt), kilnojamas gelbėtojų namelis (be pamatų), pontoninis lieptas.
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LEADER-13-KUPIŠKIS-04-010
KREIPŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Kreipšių poilsio zonos įrengimas“, bendra projekto vertė – 37 727,78Lt.
Projekto esmė: Kreipšių kaimo gyventojai pareiškė
norą, kad būtų sutvarkyta aplinka esanti apie bendruomenės pastatą.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią aplinką ir gerinti
gyvenimo kokybę.
Vietos projekto tikslas – sukurti patrauklią aplinką
bendruomenės namų teritorijoje ir ugdyti kultūringą
laisvalaikio praleidimą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie
darbai: pastatyta pavėsinė, paklotas trinkelių
grindinys, aptaisyta trinkelėmis laiptų pakopa,
sumontuotas batų valymo grotelių pravalos
dangtis su rėmu. Savanorišku darbu atlikta: teritorijoje įrengti gėlynai, pasodinti medeliai.
Įrengta poilsio erdvė, kuria galės naudotis ne
tik Kreipšių kaimo gyventojai, bet ir Biliūnų
bei Vėželių kaimų gyventojai. Tikimasi, kad šia
poilsio erdve naudosis apie 100 Kreipšių kaimo
bendruomenės teritorijoje gyvenančių kaimo
gyventojų.
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I prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ 1.3 priemonė „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“
Veiklos sritis – paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas

LEADER-13-KUPIŠKIS-04-008
VAIDAS JUKNEVIČIUS
Projekto pavadinimas: ,,Materialinės bazės sukūrimas vandens turizmo paslaugoms teikti“, bendra projekto vertė – 30 846,80 Lt.
Projekto esmė: Projekto metu įsigyta 10 komplektų (irklai, gelbėjimo
liemenės) baidarių ir priekabą joms vežti bei nuomoti Kupiškio rajono vandens telkiniuose – upėse ir ežeruose. Tokiu būdu
skatinamas vandens turizmas ir sudaromos sąlygos aktyviai leisti laiką. Parengtas pažintinis maršrutas Lėvens upe.
Bendrasis tikslas – remti mikroįmonių ir kitų
smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą
kaime, skatinant paslaugų verslą ir alternatyvias žemės ūkiui veiklas.
Veiklos tikslai – skatinti paslaugų plėtrą; skatinti
kaimo gyventojų, ypač jaunimo ir moterų, verslumą;
remti naujas smulkiojo verslo iniciatyvas kaime.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie
darbai: įsigyta 10 komplektų (irklai, gelbėjimo
liemenės) baidarių ir priekaba joms vežti bei
nuomoti Kupiškio rajono vandens telkiniuose
– upėse ir ežeruose.
30

LEADER-13-KUPIŠKIS-04-012
ROLANDAS VERBLIUGEVIČIUS
Projekto pavadinimas: „Čivonkiemio pirtelės“, bendra projekto vertė –
25 130,45 Lt.
Projekto esmė: Projektas skirtas išplėsti paslaugų kaime skaičių, sudarant galimybę turiningai praleisti laisvalaikį ir naudotis šia paslauga
pritraukti ne tik vietinius gyventojus, bet ir kitų miestų turistus. Projekto metu įsigytos: mobili pirtis, mobilus kubilas su vandens siurbliu,
palapinė ir sulankstomų baldų komplektas prisidės prie laisvalaikio paslaugu kaime išplėtimo bei sveikos gyvensenos skatinimo. Pagal pageidavimus pirčių įrangą pristatoma į pasirinktą vietą ir suteikiama galimybė pasimėgauti gamtos grožiu, pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.
Bendrasis tikslas – remti mikroįmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą
kaime, skatinant paslaugų verslą ir alternatyvias žemės ūkiui veiklas.
Veiklos tikslai – skatinti paslaugų plėtrą; didinti ne žemės ūkio srities veiklos įvairovę ir apimtis kaime;stiprinti
veikiančių ar naujų smulkaus verslo
subjektų gyvybingumą ir skatinti jų
modernizavimą;remti naujas smulkiojo verslo iniciatyvas kaime.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: įsigyta mobili pirtis,
mobilus kubilas su vandens siurbliu,
palapinė ir sulankstomų baldų komplektas.
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II prioritetas ,,Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei patrnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas”
2.1 Priemonė „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-001
JUODPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Tai kas, kad Juodpėnai – tai ne Paryžius, ne Vilniaus bokštai ir ne Kauno mūrai, jis pats mieliausias
kaimas visoj žemėj, jis mūs širdžių kertelėj vietą turi“, bendra projekto vertė – 62 494,88 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Adomynės kaimo bendruomenė ir Šimonių miestelio bendruomenė.
Projekto esmė: Juodpėnų kaimo bendruomenė, įkurta 2005 m. lapkričio
22 d. ir gyvenamojoje vietovėje gyvena apie 290 gyventojų. Bendruomenės taryba atliko bendruomenės
narių apklausą, kuri parodė, kad
gyventojai nori įvairesnio, įdomesnio kultūrinio gyvenimo, nori veiklos pagal savo amžių ir galimybes.
Tai nutarta padaryti organizuojant
turiningą gyventojų laisvalaikio
praleidimą, puoselėjant senąsias
tradicijas, mokantis senųjų amatų,
saugojant vietovės gamtą ir sukuriant patrauklesnę aplinką.
Bendrasis tikslas – kurti patrauklią
aplinką gyventi ir dirbti Juodpėnų
kaime, sudaryti vietos gyventojams
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sąlygas kultūringai praleisti
laisvalaikį pagal savo pomėgius.
Veiklos tikslai – skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir gebėjimus veikti
bendrai, telkti bendruomenę
kilniems, labdaringiems darbams.
Įgyvendinus vietos projektą
buvo atlikti šie darbai: suorganizuotos 7 kaimo šventės,
4 aplinkos tvarkymo dienos,
naminės duonos kepimo mokymai, medžio skulptūrų drožybos mokomasis pleneras,
sukurtas filmas apie Juodpėnų
kaimo bendruomenę bei surengtos dvi foto parodos apie
bendruomenės veiklą. Taip
pat buvo įsigytas fotoaparatas,
filmavimo kamera, garso ir vaizdo aparatūra (klavišinis instrumentas, stiprintuvai, kolonėlės, mikrofonai, stovai, laidai), traktorius viešųjų erdvių tvarkymui, elektrinė viryklė.
Savanoriškas darbas: dirbo 1012,15 val. už 12 500,05 Lt (švenčių scenarijai, renginių organizavimas, fotografavimas, filmo
kūrimas, parodų rengimas, aplinkos tvarkymas, projekto vadovo ir finansininko darbas). Adomynės kaimo bendruomenės
savanoriškas darbas sudarė (vienos šventės scenarijaus kūrimas bei filmo montavimas) 33 val. ir Šimonių miestelio bendruomenė savanoriškas darbas (vienos šventės scenarijaus kūrimas ir rudens bei kalėdines puokščių darymas) sudarė 36 val.
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LEADER-11-KUPIŠKIS-02-002
ANTAŠAVOS MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Gėlėtą nuotaiką sukurkime kartu“, bendra projekto vertė – 22
437,66 Lt.
Projekto esmė: Projekto veiklomis pritraukti kuo daugiau sodybų šeimininkų, kurie pasimokytų vieni iš kitų, pasisemtų patirties kaip skoningai ir gražiai susitvarkyti gyvenamąją aplinką, viešąsias erdves. Planuojami mokymai, kurie būtų apie aplinkos tvarkymą,
augalų derinimą, jų priežiūrą.
Veiklos tikslas – Telkti ir vienyti miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojus bendrų tikslų įgyvendinimui, kurti Antašavos miestelį, kaip įdomią ir patrauklią vietą gyventi ir dirbti. Įtraukti kaimo gyventojus į aplinkos tvarkymo veiklą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: surengti mokymai (3 vnt. apie aplinkos tvarkymą, augalų derinimą ir
jų priežiūrą), išleistas leidinys (1), surengta fotoparoda – 1; surengta renginių (2 vnt; gražiausių ir tvarkingiausių sodybų);
dalykinis susitikimas Venspilyje (Latvija); sutvarkyta ir įrengta viešoji erdvė. Veikloms vykdyti buvo įsigytas spausdintuvas ir
fotoaparatas.
Savanoriškas darbas: viso 365 val. už 4487,53 Lt (medžiagos rinkimas leidiniui, fotografavimas leidiniui ir fotografijų parodai,
aplinkos tvarkymas, gėlyno įrengimas, projekto vadovas ir finanasininkas).
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LEADER-11-KUPIŠKIS-02-004
KUPIŠKIO KRAŠTO ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGA
Projekto pavadinimas: ,,Pažink negalią“, bendra projekto vertė – 18 740,49 Lt.
Projektio esmė: Projektas skirtas supažindinti visuomenę su neįgaliųjų veikla,
skleisti organizacijos idėjas ir tuo pačiu skatinti pačių draugijos narių užimtumą
ir savarankiškumą. Projekto veiklomis pastatytas spektaklis iš A. Vienuolio kūrybos ,,Iš mano atsiminių…“ kuriame vaidina žmonės su negalia. Spektaklis plačiai
demonstruojamas rajone.
Bendrasis tikslas – padėti savarankiškumą praradusiems žmonėms gyventi bendruomenėje, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti neįgaliųjų socialinę integraciją,
spręsti neįgaliųjų užimtumo problemas.
Veiklos tikslas – pristatyti neįgaliųjų organizacijos veiklą, skatinti socialinę integraciją į visuomenę.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: pastatytas spektaklis, kuris pristatyas 12 kaimo vietovių, sukurta ir pristayta prezentacija apie žmonių su negalia gyvenimą ir prisitaikymą visuomenėje.
Savanoriškas darbas: viso 387 val. už 3748,10 Lt (sukurta prezentaciją apie žmones su negalia, pagamintos dekoracijas spektakliui, renginių vedimas, asistavimas neįgaliesiems, projekto vadovas ir finansininkas darbas).
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LEADER-11-KUPIŠKIS-02-006
KUPIŠKIO RAJONO RUDILIŲ JONO LAUŽIKO PAGRINDINĖ MOKYKLA
Projekto pavadinimas: ,,Iš praeities į dabartį“, bendra projekto vertė – 36 541,09 Lt.
Projekto esmė: Projekas skirtas kaimo kultūrinio ir sportinio gyvenimo aktyvinimui, įtraukiant kuo daugiau jaunų žmonių į
sportinę, kultūrinę, pažintinę veiklą per tyrinėjimą, pažinimą ir puoselėti artimiausių apylinkių kultūrinę – istorinę praeitį.
Projekto veiklomis surengtos keturios 5 dienų vaikų ir jaunimo stovyklos, dvi stovyklų uždarymo šventės, kurių metu bus
eksponuojami
stovyklos
rezultatai (tapybos ir fotografijos darbų parodos,
velomobilis, istorinis dviratis, filmas). Į šią kūrybinę
veiklą įtraukta daugiau apie
60 Rudilių ir Subačiaus gyvenviečių vaikų ir jaunimo.
Veiklos tikslas – skatinti
gyventojų iniciatyvumą ir
gebėjimus veikti bendrai,
telkti jaunimą pozityviai
veiklai geriau pažinti artimiausias krašto apylinkes,
menine – kūrybine veikla
įprasminti ir tobulinti savo
gebėjimus.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai:
organizuotos keturios sto36

vyklos: tapybos darbų ir fotografijų „Žemutinės Palėvenės
dvaras – tada ir dabar“, muzikinė „Dvaro ir kaimo muzika
tada“, konstravimo – pagamintas istorinis dviratis, sporto-organizuotos varžybos ir sutvarkyta krepšinio aikštelė.
Veikoms vykdyti įsigytas paviljonas, krepšinio lenta su stovu, kanklės, projektorius.
Savanoriškas darbas: viso 577 val. už 7084,09 Lt (stovyklų
teritorijų tvarkymas, patalpos konstravimo užsiėmimams
tvarkymas, stpvyklų vadovų darbas, scenarijų rengimas ir
renginių vedimas, 2 parodų rengimas, lankstinuko maketavimo darbai, projekto vadovo ir finansininko darbas).
Stovyklos metu sukurti tapybos darbai, foto nuotraukos,
istorinis dviratis, koncertinė programa, filmas viešinantis
projekto metu vykdytas veiklas pristatomi Kupiškio rajono
mokykloms, bendruomenėms.

37

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-009
PALĖVENĖLĖS KAIMO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: „Kur gimėm kur augom – čia žemė šventa“, bendra projekto vertė
– 23 944,36 Lt.
Projekto esmė: Bendruomenė organizuos sąskrydžius, kurių tikslas sukviesti ne tik kaimo
gyventojus gyvenančius Palėvenėlėje, bet ir tuos, kurie jau seniai išvyko iš šio kaimo.
Veiklos tikslas – ugdyti patriotišką, pilietiškai sąmoningą, puoselėjančią krašto tradicijas
bendruomenę.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: organizuoti sąskrydžiai (3 vnt ,,Sukviesma šeimynų prie stolo“, „Vasario
16-oji – mūsų šventė“, „Aš didžiuojuosi savo kaimu“); foto nuotraukų parodos (5 vnt „Gyvenimo akimirkos“, ,,Po tėviškės
dangum“ (pagal 4 metų laikus); išleistas leidinys „Kaimas marių pakrantėje“. Veikloms vykdyti įsigytas fotoaparatas.
Savanoriškas darbas: viso 390 val., už 4788,87 Lt (kvietimų maketavimas, sąskrydžių vietų tvarkymas, medžiagos rinkimas
leidiniui, parodų rengimas, vadovo ir finansininko darbas).
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LEADER-11-KUPIŠKIS-02-011
BAKŠĖNŲ BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Viskas iš pieno“, bendra projekto vertė
– 20 056,11Lt.
Projekto esmė: Siekiama mažinti socialinius skirtumas, skleisti blaivų, visavertį, turiningą laisvalaikio praleidimą ir norima
skatinti namų ūkių plėtrą, propaguoti ūkininkavimo tradiciją,
savarankišką gebėjimą kaimo žmogui kurti sau ir savo šeimai
pragyvenimo šaltinį. Organizuojamos 2 šventės: pirmoji – gyvulių iš ganyklų parginimas. Šios šventės metu iškilmingai ,,lineikomis“ vežami piemenys, populiarinami etnografiniai papročiai
ir tradicijos, dainuojamos liaudies dainos. Bakšėnų šeimininkės
pristatinės patiekalus iš pieno, kai kurių pieno produktų demonstruos gamybos būdus. Bus pristatyta knyga iliustruota patiekalų ir receptų pateikėjų nuotraukomis, aprašymais. Antroji
šventė: sekminių apeigos – javų lankymas, vaišės prie javų lauko, naminių gyvulių puošimas berželių ir pienių vainikais. Per
Sekmines namų kiemus prie pagrindinės gatvės puošime berželiais.
Veiklos tikslas – aktyvinti kaimo gyventojų kultūrinę veiklą, užtikrinti prieinamumą visiems norintiems dalyvauti projekto įgyvendinime, spręsti užimtumo problemas, aktualizuoti ir propaguoti Bakšėnų kaimo istorinį ir kulinarinį paveldą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: organizuoti
renginiai (2 vnt. gyvulių iš ganyklų parginimas, ganiavos pradžios
šventė), išleista receptų knyga ,,Viskas iš pieno“ , sutvarkytas Bakšėnų piliakalnis.
Savanoriškas darbas: viso 341 val., už 4011,22 Lt (sutvarkytas Bakšėnų piliakalnis ir renginių vietos, scenarijų rašymas, renginių vedimas, vadovo ir finansininko darbas).
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LEADER-11-KUPIŠKIS-02-015
KUPIŠKIO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
Projekto pavadinimas: ,,Kupiškio dvarų romantika“, bendra projekto vertė – 56
235,25 Lt.
Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Adomynės kaimo bendruomenė.
Projekto esmė: Projektą apima rajone esančios dvarų sodybos (Noriūnų, Salamiesčio,
Antašavos, Adomynės, Palėvenės )iš kurių sudarytas turistinis maršrutas. Prie kiekvieno dvaro pastatytas stendas suteikia informaciją lankytojui, apie dvaro istoriją,
svarbias datas ar įvykius. Stende pateiktas žemėlapis žymintis kitus dvarus, bei šalia
lankytinus turistinius objektus būdingus tai vietovei. Projekto metu sukurtas logotipas, kaip projekto ženklas, kuris simbolizuoja dvarų istoriją. Sudarytam maršrutuui
pristatyti apmokinti du gidai. Organizuojamoje stovykloje dalyviai supažindinami su
sukurtu dvarų maršrutu , aptariama dvarų istorija, tam tikram laikmečiui būdingos
dvarų detalės, dvariškių apranga.
Veiklos tikslas – skatinti bendradarbiavimą turizmo paslaugų srityje, sukuriant naują turistinį maršrutą Kupiškio rajone. Šiuo tikslu siekiama skatinti bendruomenes
bendradarbiauti, teikiant įvairias turizmo paslaugas (amatų, tradicijų puoselėjimo,
kulinarinio paveldo), o tuo pačiu pritraukti kuo daugiau turistų į Kupiškio rajoną.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Įrengti informaciniai stendai – 5
vnt, apmokyti gidai – 2 asmenys; parengi ir išleisti turistinio maršruto lankstinukai
– 1000 vnt., sukurtas logotipas, įsigyti dvaro rūbai – 10 kompl., organizuotos talkos
prie Adomynės dvaro – 2 vnt., surengti renginiai – 2 vnt. (turistinio maršruto pristatymas ir baigiamasis renginys), dienos stovykla Adomynės kaime.
Savanoriškas darbas pareiškėjo ir partnerio: viso 913 val už 11247,05 Lt (sukurti scenarijai dienos stovyklai bei baigiamajam renginiui, surinkta informacija stendams,
pristatytas turistinis maršrutas, renginių ir stovyklos vedimas, aplinkos tvarkymo
darbai, projekto vadovo ir finansininko darbas).
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LEADER-11-KUPIŠKIS-02-017
NORIŪNŲ BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Lėvens tėkmėj – mūsų gyvenimas“,
bendra projekto vertė – 19 223,75 Lt.
Projekto esmė: Suorganizuoti du renginiai („Gėlių paradas“, „Kur
kaimynas ten ir aš“) skatinantys bendruomenės narių aktyvumą
bendruomenės veikloje. Renginiais skatinama aplinkos grožio
puoselėjimas, bendruomenės narių pagerbimas.
Veiklos tikslas – skatinti Noriūnų krašto gyventojus kūrybiškai
ir išmoningai tvarkyti savo aplinką; įamžinti ir garsinti Noriūnų
krašto gyventojų sodybų tvarkymo ir puoselėjimo kultūrą.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: išleistas leidinys – 1 vnt., surengta renginių – 2 vnt.; suorganizuota talka,
veikloms vykdyti įsigytas fotoaparatas.
Savanoriškas darbas: viso 312 val už 3844,75 Lt (medžiagos rinkimas ir fotografavimas leidiniui, vadovo ir finansininko darbas).
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II prioritetas ,,Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei patrnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“
2.2 priemonė ,,Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-007
ŠIMONIŲ MIESTELIO BENDRUOMENĖ
Projekto pavadinimas: ,,Šimoniečių siekis – sveikai gyventi“, bendra projekto vertė – 27
554,99 Lt.
Projekto esmė: Kaime susiformavęs požiūris, kad mankštintis nėra būtina ir požiūris apie sveiką gyvenseną labai atsilieka nuo
miesto ir yra vos ne pašaipos objektas. Sveika gyvensena kaime nepropaguojama, žmonės turi mažiau informacijos, galimybių
lankyti sveikatingumo centrus ar panašius užsiėmimus, nėra paskatinimo ieškoti žinių apie sveiką maistą, mankštinimąsi,
įvairias žoleles ir vaistažoles, jų naudą sveikatai, ar kitus alternatyvius gydymosi būdus.
Veiklos tikslai – ugdyti bendruomenės narių sveikatingumą, stiprinti sveikatą gyventojams prieinamomis priemonėmis, plėsti
žinias apie sveiką gyvenseną.
Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: surengti 5 sveikatingumo renginiai, suorganizuoti 2 sporto renginiai;
surengti 2 dviračių žygiai; sudarytos vaistinių žolelių receptūos.
Savanoriškas darbas: viso 447 val. už 5511,00 Lt (skelbimų rašymas, scenarijų kūrimas renginiams, teisėjavimas sporto varžybose, vaistažolių rinkimas, jų džiovinimas, pakavimas, vadovo ir finansininko darbas).
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