KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI BEI
PASIRAŠYTAS SUTARTIS
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 05

Eil.
Nr.

1.

Vietos projekto
pareiškėjo pavadinimas

VAIDAS
JUKNEVIČIUS

Vietos projekto
pavadinimas

Materialinės
bazės sukūrimas
dažasvydžio
paslaugoms teikti

DALIA
SMIRNOVIENĖ
2.

Gyvenkime – į
sveikatą

Trumpas vietos projekto aprašymas

Dažasvydis – mažai pažįstama sporto šaka
mūsų rajone. Todėl projekto metu bus
įsigyta 20 dažasvydžio įrangos kpomplektų,
kompresorius ir oro rezervuaras.Šis
pramoginis sportas panaikina psichologinė
įtampą bei pasąmonėje kaupiamą agresiją.
Bus sukurta viena darbo vieta.
Projekto tikslas - pasiūlyti pirtininkų
paslaugas. Projekto darbai: pasatyti ir
įrengti rastinę pirtį., irengti inžinierinę
infrasrtruktūrą. Veiklai užtikrtinti bus
organizuojmi sveikos pirteis vakarai,
supažindinama su sveika gyvensena,
propoguojama mokytis atsipalaiduoti be

Vietos
projekto
paraiškos
kodas

LEADER14KUPIŠKIS05-001
LEADER14KUPIŠKIS05-005

Paramos
suma, Lt

12 816,65

50 000,00

Iš paramos lėšų
netinkama
finansuoti
PVM suma,
kuri
apmokama iš
šiam tikslui
skirtų Žemės
ūkio
ministerijos
bendrųjų
valstybės
biudžeto
asignavimų

Pareiškėjo
ir (ar)
partnerio
indėlis, Lt

-

Pareiškėjo
indėlis
9 337,80

-

Pareiškėjo
indėlis
27 927,56

Projekto
vertė su
PVM, Lt

22 154,45

77 927,56

3.

ROLANDAS
VERBLIUGEVIČIUS

„Čivonkiemio
pirtelės“ verslo
plėtra

Migonių kaimo
istorijos kelias per
500 metų

4.

Migonių kaimo
bendruomenė

5.

Kūrybos ir
tarpregioninių
kultūrinių ryšių
palaikymo sambūris
LIEPTAS

Žirgas šoko nuo
folko iki folkšoko

Kupiškio rajono
Savivaldybės
administracija

Amatų centro
įkūrimas Uoginių
kaime, Kupiškio
rajone“

6.

alkoholio. Taip pat bus sudarytos 5
sveikatinimo programos. Projekto metu bus
sukurta 1 darbo vieta.
Projekto veikla susijusi su palapinių nuoma.
Projekto lėšomis perkama palapinė su lauko
baldais ir staltiesių kopmlektu, bei priekaba.
Projekto metu sukurta 1 darbo vieta.
Projektu siekiam pamonėti Migonių kaimo
500 metų sukaktį.
Projekto veiklos:
Jubiliejinio
renginio
organizavimas
Migonių kaimo sukakčiai paminėti.
Pagaminta jubiliejinė medinė lenta, kaimo
vėliava skirta šiai sukakčiai paminėti.
Išleistas leidinys 300 egz., skirtas Migonių
kaimo surinktai kraštotyrinei medžiagai
išleisti.
Projekto
esmė:
skirtingų
kartų
bendradarbiavimas, solidarumas, vieni kitų
pažinimas ir patirties perdavimas iš kartos į
kartą. Projekto veiklos: organizuojama 3
dienų stovykla, kurioje dalyvaus skirtingų
kartų dalyviai. Stovyklos metu bus
renkamos vaistažolės, drožinėjamas medis,
gaminamos
medinės
švilpynės,
susipažįstama
su
Skapiškio
krašto
kulinariniu paveldu, renkama tautosaka
susijusi su žrgais, organizuojama naktigonė.
Viskas bus fiksuojama video įrašais.
Amatų kiemas bus įkurtas Uoginių kaime
(Muziejaus g. 34 A). Projekto lėšomis
planuojama
kompleksiškai
sutvarkyti
teritoriją bei pastatus, pritaikant juos amatų
demonstravimui bei prekybai gaminiais.
Bus
vystomi
amatai:
bitininkystė,
gyvulininkystė (avių ir / ar žasų), karpinių,
pynimo, audimo, duonos kepimo.
Bus atliekami darbai: klėties remontas,
naujo pastato statyba, vandentiekio ir
nuotekų sutvarkymas, įrengti lauko
inžinierinius tinklus, įsigity reikalingą
įrangą amatų demonstravimui. Bus sukurta
internetinė svetainė, amatų kiemo firminis
stilius.

LEADER14KUPIŠKIS05-006
LEADER14KUPIŠKIS05-002

LEADER14KUPIŠKIS05-003

LEADER14KUPIŠKIS05-004

5 044,10

-

Pareiškėjo
indėlis
2 534,90

7 579,00

Pareiškėjo
indėlis
2 276,15

9 104,60

10 021,00

650 000,00

-

135 612,19

Pareiškėjo
indėlis
2 505,25

Pareiškėjo
indėlis
83 743,52
Partnerio
indėlis
2 880,00

11 380,75

12 526,25

872 235,71

