
LEADER-13-KUPIŠKIS-04-011 

Kupiškio rajono sporto klubas „Pagardai“ 

 

Projekto pavadinimas: „Būk sveikas“, bendra projekto vertė - 96 667,73 Lt. 

Projekto esmė: Kupiškio rajono sporto klubas „Pagardai” įsikūręs 2004 metais. Pagrindinė  veikla- tinklinio 

ir paplūdimio tinklinio populiarinimas Kupiškio rajone. Varžybų organizavimas bei atstovavimas Kupiškio 

rajoną įvairiose varžybose ir čempionatuose Lietuvoje ir už jos ribų. 2004 m. klubas savo lėšomis įrengė 

pirmą paplūdimio tinklinio aikštelę Kupiškio raj. Po dvejų metų buvo įrengta ir antra paplūdimio tinklinio 

aikštelė, nes norinčių treniruotis būrys sparčiai didėjo. Paplūdimio tinklinį pamėgo ne tik jaunimas, bet ir 

vyresnio amžiaus vyrai ir moterys. Įgyvendinus šį projektą, Aukštupėnų kaimas, tapo, ko gero, moderniausiu 

sporto aikštynu Kupiškio rajone. Čia su malonumu renkasi įvairaus amžiaus žmonės, kurie vienu metu gali 

bendrauti ir sportuoti klubo aikštelėse, ar su treniruokliais.  

 

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Projektas buvo įgyvendinamas sporto klubui 

nuosavybes teise priklausančiame sklype. Projekto „Būk sveikas” eigoje buvo numatyta aptverti aikšteles 

apsauginiais tinklais, nes dažnokai kamuolys nuskriedavo į gatvę, kuria važinėja mašinos tuo pačiu būtų 

saugiau visiems sportuoti. Papildomai įrengta trisdešimt sėdimų vietų, nes savaitgalio renginiuose būna nuo 

trisdešimt iki aštuoniasdešimt dalyvių. Nuo pavėsinės ir prie sėdimų vietų buvo nutiesti betono trinkelių 

takeliai. Palaikyti sportinę formą ar norintiems sustiprėti fiziškai buvo sumontuoti lauko treniruokliai. 

Treniruočių arba varžybų metu, jeigu prasideda lietus dalyviai neturėjo kur pasislėpti, nebuvo kur persirengti 

ir pasidėti  daiktus, todėl pastatytas statinys, kuris atlieka pavėsinės ir persirengimo kambarių funkcijas, kur 

dalyviai gali pasislėpti rudenį ir pavasarį nuo žvarbaus vėjo, o vasarą nuo saulės ar lietaus. Pasibaigus 

treniruotėms ar varžyboms ji yra rakinama ir jame yra saugomas klubo inventorius, demonstruojami visi 

klubo laimėjimai (taurės, medaliai, prizai).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER-13-KUPIŠKIS-04-014 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija 

 

 
Projekto pavadinimas: „Vandens ir sniego parkas Aukštupėnų poilsiavietėje“, bendra projekto vertė - 

152 296,65 Lt.  

 

Projekto esmė: Kupiškio rajono savivaldybės administracija yra viešasis juridinis asmuo, organizuojantis ir 

kontroliuojantis įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą arba pats 

juos įgyvendinantis. Viena svarbiausių savivaldybės administracijos funkcijų – infrastruktūros, socialinės ir 

ekonominės raidos planavimas.Projekte „Vandens ir sniego parkas Aukštupėnų poilsiavietėje“ įrengta 

traukiančiųjų lynų sistema, skirta vandens pramogų mėgėjams vasarą ir sniego pramogų mėgėjams žiemos 

laikotarpiu. Šios sistemos veikimas yra toks: elektrinio variklio sukamas lynas tempia traukos virvę, už 

kurios laikosi vandens ar sniego paviršiumi čiuožiantis žmogus su vandens ar atitinkamai sniego slidėmis.  

 

Bendras tikslas– kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kupiškio rajone. 

 

Veiklos tikslas – didinti rekreacinės teritorijos patrauklumą, sudarant sąlygas sveikos gyvensenos ir fizinio 

aktyvumo skatinimui. 

 

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Projekto vykdymo metu buvo įrengtos dvi atramos 

skirtinguose Lėvens vandens tvenkinio krantuose. Tarp atramų viršūnėse esančių skriemulių buvo ištemptas 

plieninis lynas, iki elektros variklio, esančio ant vienos iš atramų, nutiestas jėgos kabelis, patiektas 

programuojamas kompiuterinis valdymo blokas, sistemos valdymo modulis su programine įranga, apmokyti 

du personalo darbuotojai. Numatomas atstumas tarp atramų yra 220 metrų. Vandenyje buvo įrengtas vienas 2 

x 4 x 1,2 m dydžio tramplinas ir viena 12 x 1 x 0,5 m dydžio slydimo dėžė. 

Viena iš atramų buvo įrengta Aukštupėnų rekreacinėje teritorijoje, kita - „Uošvės liežuviu“ vadinamoje 

saloje. Projekto lėšomis buvo įrengtas pramogų parkas, įsigytas sportinis inventorius, aiškinamasis stendas.  

 

 

 

 



LEADER-13-KUPIŠKIS-04-015 

 
Kupiškio rajono savivaldybės administracija 

 

 
Projekto pavadinimas: „Pontoninio liepto įrengimas Aukštupėnų poilsiavietėje“, bendra projekto vertė 

- 139 224,65 Lt.  

 

 

Projekto esmė:  į Aukštupėnų salos parką bei joje vykstančius renginius buvo galima patekti tik per 

Pajuodupės kaimą, atstumas nuo Kupiškio miesto centro – 3 kilometrai. Natūralu, kad šį atstumą renginių ir 

dendrologinio parko lankytojai įveikdavo automobiliu. Renginių metu susidarydavo automobilių spūstys, 

iškildavo parkavimo problemos. Įrengus pontoninį lieptą, atstumas į „Uošvės liežuvio“ salą sutrumpėjo iki 

1,4 kilometro. Lieptas padidino susisiekimo patogumą ir lankytojų srautus, nes gyventojai šį atstumą gali 

įveikti pėsčiomis ar dviračiais.  

 

Bendrasis projekto tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Kupiškio rajone. 

 

Veiklos tikslas – pagerinti rekreacinės teritorijos pasiekiamumą, pritaikant ją gyventojų poreikiams. 

 

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Projekte „Pontoninio liepto įrengimas Aukštupėnų 

poilsiavietėje“ įrengtas pontoninis lieptas, kuris sujungė Aukštupėnų rekreacinę teritoriją su „Uošvės 

liežuviu“. Pontoninis lieptas pagerino susisiekimą su „Uošvės liežuviu“ vadinama sala, kurioje yra 

dendrologinis parkas ir kurioje vyksta pagrindinės Kupiškio rajono bendruomenės šventės: turistinio sezono 

atidarymas, tarptautinio folkloro festivalio „Lingaudala“ renginiai, rajono visuomeninio judėjimo 

organizacijų šventės. Susisiekimui su „Uošvės liežuvio“ sala pagerinti pasirinktas surenkamas lieptas. Įrengti 

atraminiai pontonai krantuose ir prie jų pritvirtinti 30 sujungtų pontonų – modulio lieptas. Pontono – 

modulio matmenys yra 3 m x  1 m x 0,38 m, svoris – 129,3 kg. Bendras liepto ilgis bus 90 metrų, plotis – 1,5 

metro. Lieptas pagal pontono – modulio keliamąją galią (1360 kg) skirtas pėstiesiems ir dviratininkams. 

Pagrindiniai tokio liepto privalumai yra sąlyginai nedidelė įrengimo kaina – 129 345 litų bei išmontavimo 

galimybė. 

 

 

 

 



 

 

LEADER-13-KUPIŠKIS-04-018 

 

Visureigių klubas „35 COLIAI“ 

 

 
Projekto pavadinimas: Kur baigiasi kelias, te prasideda gyvenimas, bendra projekto vertė - 70 999,17 

Lt.  

 

Projekto esmė - Visureigių klubas „35 coliai“ yra sau išsikėlęs tikslą propaguoti sveiką gyvenimo būdą, 

vienyti techninių sporto šakų entuziastus ir egzotinių automobilių kūrėjus, organizuoti automobilių ir 

motociklų varžybas bei renginius. Klubas savo lėšomis jau yra įrengęs autokroso ir motokroso trasas, tačiau 

jos neatitinka LASF ir LMSF reikalavimų. Todėl Visureigių klubas „35 coliai“ susirinkimas nusprendė rašyti 

projektą „Kur baigiasi kelias, te prasideda gyvenimas“. 

 

Projekto tikslai- Atnaujinti Uoginių trasa, įrengiant starto ir sportininkų stovėjimo vietas bei organizuoti 

jaunimo užimtumą, garantuojant saugią aplinką. 

 

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Klubas vykdo veiklą buvusiame Uoginių žvyro 

karjere nuo 2004 m. Įgyvendinus projektą buvo įrengtos trasos atskirai pritaikytos važiavimui automobiliais 

ir motociklais, sutvarkyta dalyvių (sportininkų) stovėjimo ir starto vietą. Tai padarė trasą patrauklia 

sportininkams, žiūrovams ir renginių organizatoriams. buvo perkami trasų sutvarkymo darbai, kuriuos 

sudaro: dirvožemio pašalinimo darbai, grunto kasimo ir transportavimo darbai, grunto tankinimas. 

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro įsakymu yra privalomas projektų viešinimas, todėl buvo įsigytas 

viešinimo stendas. Savanorišku darbu prie projekto prisidėjo ir klubo nariai: 10 klubo narių dirbo 560 val. 

Numatyti darbai: krūmų kirtimas, akmenų rinkimas, padangų rinkimas ir atitvarų ir bokštelių iš padangų 

įrengimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEADER-13-KUPIŠKIS-04-016 

 

Noriūnų bendruomenė 

 
Projekto pavadinimas: „Gražus kaimas man ir svečiui“, bendra projekto vertė - 116 777,22 Lt.  

 

Projekto partneris: Kupiškio rajono savivaldybės administracija. 

 

Projekto esmė - Noriūnų gyvenvietę puošia Noriūnų tvenkinys. Tai yra trečias pagal dydį dirbtinis vandens 

telkinys Kupiškio rajone. Tvenkinys įrengtas 1985 m., o pilnai susidarė 1987 m., užtvenkus čia tekantį 

Naktakės upelį. Kranto linija mažai vingiuota. Nuo tvenkinio įrengimo nebuvo pakankamai skiriama lėšų, 

nei įdedama darbo pakrančių gražinimui, poilsinių zonų įrengimui ir jų tvarkymui. Maudynių vietos, nuo pat 

tvenkinio suformavimo, jau yra pamėgtos ir lankomos ne tik Noriūnų, bet ir aplinkinių kaimų gyventojų. 

Šios maudymosi vietos, tarytum yra pasiskirstytos pagal amžiaus grupes. Pirmoji pamėgta vaikų ir mažylių 

vaikučių su mamomis, antroji – jaunimo ir suaugusių. Apie šio tvenkinio sutvarkymą buvo kalbėta ne 

viename gyventojų susirinkime, tačiau lėšų nebuvo gauta. Noriūnų bendruomenės tikslas grąžinti įvairias 

savo seniūnijos, gyvenvietės, savo kaimo gyvenamąją aplinką, ugdyti kaimuose bendruomeniškumą ir 

sukurti puikias sąlygas žmonių poilsiui. Šiam tikslui įgyvendinti bei išspręsti esamas problemas 

bendruomenės nariai 2012-03-10 susirinkime nusprendė rengti projektą „Gražus kaimas man ir svečiui“. 

Projekto metu sukurta infrastruktūra sudarys puikias galimybes bei sąlygas nuolatiniam gyvenvietės ir 

seniūnijos kitų kaimų gyventojų bei svečių laisvalaikio organizavimui, poilsiui prie vandens. Tai pagerins 

jaunimo ir vaikų užimtumo galimybes. 

 

Projekto tikslas - kurti patrauklią aplinką visoms amžiaus žmonių grupėms gyventi ir dirbti, turiningai, pagal 

poreikius leisti laisvalaikį Noriūnų kaime sutvarkant poilsio zoną prie tvenkinio, pritaikant jas bendruomenės 

poreikiams. 

 

Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Šiuo projektu buvo siekiama sutvarkyti viešąją 

infrastruktūrą prie Noriūnų tvenkinio. Įgyvendinant projektą buvo įrengtos dvi paplūdimio aikštelės prie 

tvenkinio ir pontoninis tiltas. 

Pirmoje paplūdimio aikštelėje buvo įrengta: pavėsinė-1 vnt., stalas ir du suolai -1 kompl., lauko WC-1 vnt., 

supynės-1 vnt., smėlio dėžė-1 vnt., persirengimo kabina-1 vnt., šiukšlių dėžės-2 vnt. Ši vieta pamėgta ne tik 

vaikų, bet ir mamų su mažais vaikais.  

Antroje paplūdimio aikštelėje buvo įrengta: pavėsinė-1 vnt., stalas ir du suolai -1 kompl., lauko WC-1 vnt., 

persirengimo kabina-1 vnt., šiukšlių dėžės-2 vnt., medinis suolas- 2 vnt., pastatytas pontoninis tiltas.  

Įvykdžius numatytus darbus buvo užtikrinti paplūdimių higienos reikalavimai, jų naudojimas ir priežiūra, 

poilsiautojų sauga. 


