
 

 

Baigiamas įgyvendinti zarasiškių ir kupiškėnų bendras projektas 

 

 
Šventinę Kovo 11-osios dieną Kupiškyje įvyko antrasis projekte „Zarasų ir Kupiškio VVG ir bendruomenių renginių 

organizavimo materialinės bazės užtikrinimas skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą“ („Zarakupiškis“)  numatytas  

renginys.  

 

Visai neseniai, dar vasario pradžioje, abiejų rajonų bendruomenių atstovai dalyvavo Užgavėnių šventėje Salake – 

pirmajame projekto bendradarbiavimo renginyje, todėl Kupiškyje visi susitiko jau kaip draugai ar geri pažįstami.  

 

Renginį organizavo projekto partneriai – Kupiškio rajono vietos veiklos grupė su savo talkininkais – Kupiškio kultūros 

rūmų kolektyvu. Taip jau sutapo, jog renginys vyko Kovo 11 –ąją, todėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventėje 

dalyvavusių etnografinių ansamblių pasirodymus pratęsė ir renginiui iškilmingumo suteikė jaunųjų kupiškėnų 

moksleivių programa – literatūrinė kompozicija.  

 

Šventiniame renginyje dalyvavę Kupiškio rajono ir Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupių pirmininkai Neringa 

Čemerienė ir Arvydas Veikšra ne tik pasveikino susirinkusiuosius su didžia mūsų Valstybės švente, bet ir pasidžiaugė 

gražiais abiejų rajonų bendradarbiavimo rezultatais. Kaip sakoma, gera pradžia – pusė darbo. Pasidžiaugta 

užsimezgusiais Zarasų ir Kupiškio rajonų bendruomenių ryšiais. Susipažinę bendruose renginiuose, bendradarbiavimo 

sutartis pasirašė net penkios Zarasų ir Kupiškio rajonų bendruomenės, kurios planuoja ateityje taip pat rengti bendrus 

projektus, toliau plėtoti Aukštaitijos kultūrines tradicijas. 

 

Projektas eina į pabaigą, tačiau jo tęstinumą užtikrins naujai įkurta asociacija „Bendruomenių renginiai“, kurios steigėjai 

yra Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG. Projekto metu įsigytomis techninėmis priemonėmis  

(palapinėmis, scena, vaizdo, įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra) sėkmingai galės pasinaudoti abiejų rajonų 

bendruomenės.  

 

Pažymėtina, jog projekto tikslas – remti ir skatinti ilgalaikes bendruomenių sporto ir kultūrines iniciatyvas bei puoselėti 

Aukštaitijos kultūrines tradicijas – sėkmingai įgyvendintas. Pasiekti visi  planuoti projekto rezultatai.  

 

Zarasų savivaldybės ir Kupiškio rajono VVG bendradarbiavimas tęsiasi toliau, nes partneriai tęsia kito bendro projekto 

„...ti graži vėtala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“ įgyvendinimą. Šio projekto veiklos 

taip pat susijusios su bendruomenių sporto ir kultūrinėmis iniciatyvomis Kupiškio ir Zarasų rajonuose. Jos bus 

įgyvendintos šią vasarą ir suteiks daug malonių akimirkų abiejų rajonų bendruomenių atstovams. 

 

Belieka pasidžiaugti, jog ne projektų trukmė sąlygoja bendradarbiavimo veiklas, tačiau šilti žmogiški santykiai ir bendro 

tikslo siekimas. 
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