KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
PAGAL STRATEGIJOS
„KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007-2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI“,
II prioriteto ”Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“
2.1 priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“
2.2 priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“
Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Vietos projekto
pavadinimas

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.02
Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

Projekto
vertė su
PVM, Lt

Pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“

1.

Juodpėnų kaimo
bendruomenė

„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“

Pprojekto įgyvendinimo metu numatoma
surengti 7 kaimo šventes, 4 aplinkos
tvarkymo dienas, naminės duonos kepimo
mokymus, medžio skulptūrų drožybos
mokomąjį plenerą, sukurti filmą apie
Juodpėnų kaimo bendruomenę bei surengti
dvi foto parodas apie bendruomenės

49995,90
LEADER-11KUPIŠKIS-02001

-

Pareiškėjo
11646,83/
Partnerio
852,15

62494,88

Eil.
Nr.

2.

3.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Antašavos miestelio
bendruomenė

Kupiškio rajono
savivaldybės kultūros
centras

Vietos projekto
pavadinimas

„Gėlėtą nuotaiką
sukurkime kartu“

„Laikmečio fragmentai“

Trumpas vietos projekto aprašymas

veiklas. Šioms veikloms įgyvendinti
numatoma įsigyti fotoaparatą, filmavimo
kamerą, garso aparatūrą, traktorių viešųjų
erdvių tvarkymui, elektrinę viryklę.
Šiuo projektu norima pritraukti kuo
daugiau sodybų šeimininkų, kad jie
pasimokytų iš kitų, pasisemtų patirties kaip
skoningai ir gražiai susitvarkyti
gyvenamąją aplinką, viešąsias erdves.
Planuojami mokymai (3), kurie būtų apie
aplinkos tvarkymą, augalų derinimą, jų
priežiūrą. Išvyka į Latviją, surengtos
parodos, kurios susijusios su Antašavos
kraštovaizdžiu, surengta fotonuotraukų
paroda. Surengtos šventės (2), kuriose
paminėtos gražiausios ir tvarkingiausias
sodybos. Sutvarkyta miestelio viešoji
erdvė ir išleistas leidinys.
Suburti muzikuojančio jaunimo meno
studiją, aprūpinti jį muzikos instrumentais,
išmokyti Salamiesčio krašto partizanų ir
tremtinių dainų, įrašyti kompaktinį diską,
kuriame bus 11 kūrinių. Talkų metu (3)
sutvarkyti Astravų piliakalnį, organizuoti 3
renginius (sąskrydis, sukurtas remiantis
aviacijos kapitono, Salamiesčio partizanų
būrio vado Albino Tindžiulio biografija

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

-

35216,95

LEADER-11KUPIŠKIS-02003

Projekto
vertė su
PVM, Lt

Pareiškėjo
4487,53

17950,13

LEADER-11KUPIŠKIS-02002

Pareiškėjo ir
(ar)
partnerio
indėlis, Lt

22437,66

Partnerio
8804,24

6083,05

50104,24

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Vietos projekto
pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

Projekto
vertė su
PVM, Lt

,,Aš niekada neišduosiu Lietuvos, Kryžiaus
pastatymo šventė žuvusiems už Lietuvos
Laisvę atminti, meno studijos išleistos CD
plokštelės ,,Laisvės dainos“ pristatymas).
Surengta dviejų dienų stovyklą su SKAT
savanoriais.

4.

5.

6.

Kupiškio krašto žmonių
su negalia sąjunga

Lietuvai pagražinti
draugijos Kupiškio
skyrius

Kupiškio rajono
Rudilių Jono Laužiko
pagrindinė mokykla

„Pažink negalią“

„Medelį pasodinsi –
Tėvynę padabinsi“

„Iš praeities į dabartį“

Projektas, kuriuo būtų galima supažindinti
visuomenę su neįgaliųjų veikla, skleisti
savo idėjas ir tuo pačiu skatinti pačių
draugijos narių užimtumą ir
savarankiškumą. Projektu ketinama
pastatyti spektaklį, kuriame vaidintų
žmonės su negalia.
Pasodinti 900 vienetų 73 veislių žydinčių
medžių ir krūmų Aukštupėnų rekreacinei
teritorijai priklausančioje saloje.
Suorganizuoti tris medelių sodinimo ir tris
aplinkos tvarkymo talkas Uošvės
Liežuvyje. Pravesti 4 gamtamokslius
renginius
Projektu planuojame organizuoti keturias
stovyklas po 5 dienas, kurios bus
įgyvendinamos skirtingose vietovėse.
Veiks šios sekcijos – dailės, konstravimo,
muzikos, fotografijos ir sporto. Tapybos
darbų ir fotografijų kolekcijas tema

Pareiškėjo

14992,39

3748,10

LEADER-11KUPIŠKIS-02004

-

Pareiškėjo

41400,00

10350,00

LEADER-11KUPIŠKIS-02005

-

51750,00

Pareiškėjo

28336,37
LEADER-11KUPIŠKIS-02006

18740,49

1120,63

7084,09

36541,09

Eil.
Nr.

7.

8.

9.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Šepetos kaimo
bendruomenė

Palėvenėlės kaimo
bendruomenė

Bakšėnų bendruomenė

Vietos projekto
pavadinimas

„Kartu mes - jėga ir
dainoje ir darbe“

„Kur gimėm kur augom
– čia žemė šventa“

„Viskas iš pieno“

Trumpas vietos projekto aprašymas

„Žemutinės Palėvenės dvaras – tada ir
dabar“, muzikinė sekcija – teatralizuotą
koncertą „Dvaro ir kaimo muzika tada“,
konstravimo sekcijos – iš dviračių detalių
gamins istorinį dviratį ir velomobilį, o
sportinės sekcijos dalyviai sutvarkys
krepšinio aikštelę.
Suregti 10 renginių, organizuoti 2 rudens
gėrybių muges, 2 parodas. Įsigyti muzikos
instrumentus ir įgarsinimo sistemą (garso
kolonėlės, mikšerinis pultas, mikrofonai,
prožektoriai, gitara, akordeonas, būgnai). Į
projektą įtraukti Papilių kaimo gyventojus.
Organizuojami sąskrydžiai (3):
,,Sukviesma šeimynų prie stolo“, Vasario
16-oji – mūsų šventė, ,,Aš didžiuojuosi
savo kaimu“. 5 foto nuotraukų parodos.
Paruoštas leidinys „Kaimas marių
pakrantėje“. Įsigytas foto aparatas.
Organizuota raguočių iš ganyklų
parginimo šventė. Šventės metu bus
iškilmingai ,,lineikomis“ vežami
piemenys, populiarinami etnografiniai
papročiai ir tradicijos, dainuojamos
liaudies dainos. Šventės metu Bakšėnų
šeimininkės pristatinės patiekalus iš pieno.
Išleista Bakšėnų šeimininkių kulinarinio

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

30193,00

-

Pareiškėjo

LEADER-11KUPIŠKIS-02008

7548,25

19155,49

-

LEADER-11KUPIŠKIS-02009
-

37741,25

Pareiškėjo
4788,87

16044,89

Projekto
vertė su
PVM, Lt

23944,36

Pareiškėjo
4011,22

LEADER-11KUPIŠKIS-02011

20056,11

Eil.
Nr.

10.

11.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Alizavos jaunimo
centras „ALSJA“

Kupiškio etnografijos
muziejus

Vietos projekto
pavadinimas

„4 žingsniai
bendruomeniškumo
link“

„Padėkime išlikti kaimo
muziejams“

Trumpas vietos projekto aprašymas

paveldo knygą ,,Bakšėnuose viskas iš
pieno“. Kita šventė — ganiavos pradžios
šventė (Sekminės). Sekminių metu
garbinama gamta, augalija bei naminiai
gyvuliai. Sekminių apeigos: javų
lankymas, vaišės prie javų lauko.
Projektas skirtas jaunimui: kaip turinigai
praleisti laisvalaikį, tobulėti muzikos ir
kulinarijos srityse, išmokti organizuoti
diskotekas. Įsigyti muzikos instrumentus,
garso aparatūrą skirtą diskotekų vedimui ir
organizuota 10 diskotekų. Suorganizuoti 4
renginiai (2 kulinariniai ir 2 šventės).
Organizuotos 4 kūrybinės stovyklos
moksleiviams. Jaunųjų medžio drožėjų
stovykla ,,Ir medis turi širdį“-vyks
Laukminiškių muziejuje.10dalyvių,
stovykla 10 dienų. Jos metu pagamins 6
skulptūras. Sutvarkys stovyklavietės vietą:
įrengs laužavietę, sutvarkys vietą laikyti
eksponatams. Susitikimai su V. Jočiumi ir
V. Zekarka.
Jaunųjų tapytojų ,,Senasis kaimas gėlėmis
pražydo“- Vyks Viktariškių kaime, V.
Šleivytės paveikslų galerijoje. M.Č.
Čiurlionio muziejaus aplankymas .
Keramikų stovykla- vyks keramiko R.

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

39500,00

-

Pareiškėjo

Projekto
vertė su
PVM, Lt

9875,00

LEADER-11KUPIŠKIS-02014

49375,00

27724,10

4860,77

Pareiškėjo
6931,03

LEADER-11KUPIŠKIS-02013

39515,90

Eil.
Nr.

12.

13.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Viešoji įstaiga Kupiškio
rajono turizmo ir verslo
informacijos centras

Kupiškio jaunimo
centras

Vietos projekto
pavadinimas

„Kupiškio dvarų
romantika“

„Talentų bankas – saugi
investicija į
bendruomeniškumo
skatinimą“

Trumpas vietos projekto aprašymas

Aleliūno sodyboje. Sukurta edukacinė
programa ,,Molio šiluma“. Supažindinam
su moliu, gaminami dirbiniai.
Jaunųjų etnografų stovykla-surinkti
tautosaką. Įsigyti fotoaparatą,
aukštaitiškus tautinius kostiumus , žiedimo
ratą.
Sudarytas turistinis maršrutas, įtraukiantis
penkis rajono dvarus, sukurtas logotipas,
kaip projekto ženklas, kuris simbolizuotų
dvarų istoriją, pastatyti infromaciniai
stendai prie dvarų, apmokinti 2 gidai,
organizuota dienos stovykla, organizuotos
dvi talkos prie dvarų, įsigyti dvaro
kostiumai.
Projektas skirtas jaunimui: siekiama
atkreipti dėmesį į savo kūrybinius
sugebėjumus bei talentus.Didinti
bendravimą, domėjimąsi amatais bei
verslu. Sukurti svetainę ,,Talentų bankas“,
kurioje bus talpinami gyventojai
užsiimantys įdomia veikla (kuriantys
žmonės, jų kontaktai, straipsniai,
informacija), įsigyti fotoaparatą, renginių
akimirkoms nufilmuoti ir talpinti į
svetainę. Organiztuoti 10 susitikimų su
rajono jaunimu (talentingais gyvnetojais) .

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

23641,82

Projekto
vertė su
PVM, Lt

Pareiškėjo
8690,60

44988,20
LEADER-11KUPIŠKIS-02015

Pareiškėjo ir
(ar)
partnerio
indėlis, Lt

-

Partnerio
2556,45

386,10

Pareiškėjo

56235,25

3877,90

LEADER-11KUPIŠKIS-02016

29966,90

Eil.
Nr.

14.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Noriūnų bendruomenė

Vietos projekto
pavadinimas

„Lėvens tėkmėj – mūsų
gyvenimas“

Trumpas vietos projekto aprašymas

Organizuoti 2 renginiai (teatralizuotas
gėlių paradas gyvenvietėje, sodybų apžiūra
ir projekto baigiamasisi renginys). Įsigytas
fotoaparatas, išleistas leidinys apir
gyvenvietės tvarkomas sodybas ir
gyventojus.

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

15379,00
LEADER-11KUPIŠKIS-02017

-

404518,24
Iš viso pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“:

Pareiškėjo ir
(ar)
partnerio
indėlis, Lt

Projekto
vertė su
PVM, Lt

Pareiškėjo

19223,75

3844,75

12450,55

Pagal priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“

15.

16.

Šimonių miestelio
bendruomenė

„Šimoniečių siekis –
sveikai gyventi“

Skapiškio bendruomenė

„Aktyvi bendruomenė –
gyvas kaimas“

Suorganizuoti sveikatingumo renginius
(5), susipažinti su sveikos gyvensenos
principais, įvairiomis gydomosiomis
vaistažolėmis, kaip sveikai maitintis,
teisingai mankštintis, saugant ir rūpinantis
savo sveikata prieinamiausiomis
priemonėmis. Surengti žiemos sporto
šventę, krepšinio turnyrą. Organizuoti du
dviračių žygius po Šimonių girią ir
Šimonių apylinkes. Šių žygių metu bus
renkamos, paskui džiovinamos vaistažolės,
iš kurių bus sudaromos 5 vaistažolių
receptūros.
Bendruomenė įsikūrusi seniūnijos centre.
Organizuoti 3mokymus (su floristu,
tautodailininku, landšafto specialistu),
organizuoti 10 švenčių (advento vakarai,

Pareiškėjo

22043,99

5511,00

LEADER-11KUPIŠKIS-02007

LEADER-11KUPIŠKIS-02012

-

27949,00

-

27554,99

Pareiškėjo
6987,25

34936,25

Eil.
Nr.

17.

Vietos projekto
pareiškėjo
pavadinimas

Adomynės kaimo
bendruomenė

Vietos projekto
pavadinimas

„Tradicijų puoselėjimas
– bendruomeniškumo
pagrindas“

Trumpas vietos projekto aprašymas

užgavėnės, Šv. Lauryno šventės, Duonos
šventė, poezijos vakaras, skirtas Maironiui,
svarbių vietų paminėjimas (Blaivybės
paminklas)). Tautinių drabužių įsigijimas
(6 kostiumai) ir įgarsinimo aparatūra.
Bendruomenė įsikūrusi dvare. Vykdydami
projekto veiklas filmuos renginius (9) ir
sukurs veiklas apibendrinantį filmuką.
Taip pat sukurs bendruomenės vėliavą,
organizuos 9 renginius (5 etnokultųriniai ir
4 tradicinės bendruomenės šventės), 4
mokymus bendruomenės nariams,
susijusius su floristika, margučių
marginimu) organizuos jaunimui stovyklą
,,Iš močiutės kraičio skrynios“.Vyks į
Latviją pristatyti lietuviškus papročius,
įsigis etnografiniam kolektyvui,,Jara‘
tautinius kostiumus. Išleistas leidinys
,,Adomynė“.

Vietos projekto
paraiškos
kodas

Skirta
paramos
suma, Lt

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

44141,00

-

Pareiškėjo

Projekto
vertė su
PVM, Lt

11035,25

LEADER-11KUPIŠKIS-02010

55176,25

94133,99
Iš viso pagal priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“:

498652,23
IŠ VISO:

12450,55

