
Dvaro aplinkoje – kaimiško gyvenimo aktualijos   

 
 Kupiškio kultūros centras praėjusio penktadienio popietę buvo persimainęs į dvaro 

menę – čia vyko tarptautinė konferencija „Ir kaime gyventi gera“. 

 Teatrališka, žaisminga, dinamiška ir karu dalykiška, konkreti, informatyvi. Taip 

trumpai galima apibūdinti penktadienio renginį, kurį organizavo Kupiškio rajono vietos veiklos 

grupė su pagalbiniais iš kultūros centro, rajono turizmo ir verslo informacijos centro.  

 Aplinka ir atmosfera buvo prakilni: degė žvakės, svečius pasitiko puošnūs dvaro 

ponai, jiems padėjo santūrūs tarnai, visų laukė karšta kava ir saldumynai, renginį vedė žavi dama su 

dailiu peruku. O kalbos, vaizdo medžiaga, muzikiniai ar literatūriniai intarpai buvo susiję su kaimu, 

nes konferencijoje susipažinta su kaimo bendruomenių veikla bei projektais. 

 

 
  

Kalbėjo ir savo darbus rodė ne tik šeimininkai, bet ir svečiai iš Latvijos Respublikos Rėzeknės 

savivaldybės, Kolumbijos, Taivano, Ukrainos, Utenos, Zarasų bei Biržų rajonų, dalyvavo Pasvalio 

atstovai, Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento alternatyvios veiklos skyriaus bei 

programos LEADER ir informavimo skyriaus specialistės. 

 Kadangi konferencijoje siekta apibūdinti ir įvertini tai, kas padaryta ir ko siekta 

Kupiškio rajone, renginio dalyviai iš ryto turėjo progą savo akimis pamatyti įvairias veiklas vietose: 

Noriūnų bendruomenės namuose, Adomynės dvare, Juodpėnuose. 

 Tik, žinoma, pristigo laiko, teko skubėti Kupiškin, kur popietės konferencijoje visiems 

pareiškėjams negailestingai buvo skirta tik po 5 ar 10 minučių. Ir visi suspėjo... 

 Žemės ūkio ministerijos atstovės akcentavo, kad naujame 2014–2020 metų etape 

vykdant LEADER programą bus svarbi visų gyventojų socialinė įtrauktis, skurdo mažinimas, darbo 

vietų kūrimas, o ne tik kaimo materialinės gerovės, infrastruktūros gerinimas, kaip buvo iki šiol.  

 Renginio svečiams buvo įdomi kupiškėnų patirtis su neįgaliaisiais ir jų kūryba: Palma 

Skrebienė pristatė projektą „Pažink negalią“, buvo parodytos „Pasitikėjimo“ teatro spektaklio 



įrašytos vaizdo medžiagos ištraukos. Apie savo kelis projektus papasakojo Rudilių Jono Laužiko 

pagrindinės mokyklos mokinukai, koncertavo Alizavos jaunimo cento ALSJA jaunieji muzikantai.  

 Euchrida Sipavičienė kalbėjo apie Lietuvai pagražinti draugijos rajono skyriaus 

projektą „Medelį pasodinsi – tėvynę padabinsi“, jau realizuojamą sumanymą per 3 metus Uošvės 

Liežuvio salos dendrologiniame parke pasodinti 900 medelių ir žydinčių krūmų. 

 Mūsų kaimynai papasakojo apie savo atliekamus darbus. Biržiečiai, turintys 44 

bendruomenes, vykdo mažesnius projektus, bet patirtį sugeba skleisti visoje Lietuvoje, kasmet apie 

pusšimtis delegacijų atvyksta pasimokyti gerosios patirties.  

 Uteniškiai, Leliūnų kaimo bendruomenė, sutarė pašviesti savo bažnyčios fasadą ir 

miestelio kapines, sako, kad šis sumanymas pritraukia daugiau turistų miestelin. Zarasiškiai iš 

Šlyninkos kaimo bendruomenės restauravo vandens malūną, įrengė amatų namus, ten dabar rengia 

tris edukacines programas, rodo miltų malimo, duonos kepimo, linų apdorojimo kelią. Per metus 

sulaukia iki 20 tūkst. Smalsių lankytojų... 

 Konferencijoje buvo apdovanoti geriausi 2011 metų LEADER projektai ir juos 

parengusios Noriūnų, Miliūnų, Valakų, kaimų bendruomenės bei Alizavos jaunimo centras. 

 

 
 

 

 

 

 

Tekstas - Domo Jurjono 

 

Nuotraukos - Kupiškio rajono VVG 

 

 

 
 
 


