
 

 

Sėkmingai startuoja teritorinio bendradarbiavimo projektas ,,Zarasų ir Kupiškio VVG ir 

bendruomenių renginių organizavimo materialinės bazės užtikrinimas skatinant 

tarpregioninį bendradarbiavimą (,,Zarakupiškis“)“ 

Zarasų vietos veiklos grupę su Kupiškio vietos veiklos grupe sieja ilgalaikis bendradarbiavimas, 

grįstas bendrais vietos veiklos grupių tikslais, panašia problematika ir pasitikėjimu grįstais 

administraciniais gebėjimais bei žmogiškaisiais santykiais. Šie faktoriai ir paskatino Zarasų vietos 

veiklos grupę kartu su partneriais – Kupiškio VVG – teikti paramos parašką teritorinio 

bendradarbiavimo projektui, finansuojamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų 

programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ įgyvendinti.  

Sėkmingai startuojančiu projektu ,,Zarasų ir Kupiškio VVG ir bendruomenių renginių organizavimo 

materialinės bazės užtikrinimas skatinant tarpregioninį bendradarbiavimą (“Zarakupiškis“)“ 

siekiama sukurti bendrą organizacinę struktūrą ir įsigyti naują įrangą renginių organizavimui bei 

užtikrinti galimybę ja nemokamai pasinaudoti bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms 

organizuojant sporto ir kultūros bendradarbiavimą skatinančius bei tautines tradicijas 

puoselėjančius renginius tiek Zarasų, tiek Kupiškio rajone. 

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama įgyvendinti pagrindinius ir svarbiausius tikslus – skatinti 

vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros 

srityje, remti ir skatinti ilgalaikes bendruomenių sporto ir kultūrines iniciatyvas bei puoselėti 

Aukštaitijos kultūrines tradicijas. 

Įgyvendinant projektą, kurio bendra vertė yra 167 470 Lt, bus įsigytas 180 kv. m. didysis 

paviljonas, skirtas organizuoti masiniams kultūros ir sporto renginiams vėsiuoju metų laiku arba 

lyjant lietui, pakyla scenai, skirta kultūros ir sporto renginiams didžiajame paviljone arba lauke 

organizuoti, mažasis paviljonas, 40 sudedamų suolų ir stalų komplektai, renginių įgarsinimo ir 

apšvietimo aparatūra, vaizdo fiksavimo įranga, elektros generatorius, dengta automobilio priekaba, 

užtikrinsianti paviljonų, įgarsinimo ir apšvietimo įrangos, baldų ir kt. transportavimą. Taikant 

bendradarbiavimo principus ir sudarius išankstinį abiejų rajonų renginių grafiką įsigyta įranga 

galima bus sėkmingai dalintis. 

Planuojama projekto pabaiga yra 2013 m. sausio mėn., tačiau paradoksalu yra tai, jog projekto 

pabaiga reiškia jo tolesnio gyvybingumo pradžią. Įsteigus bendrą Zarasų ir Kupiškio rajonų 

organizacinę struktūrą, bus užtikrintas ilgalaikis renginių organizavimas ir įrangos eksploatavimas. 

Planuojama, jog organizacinė struktūra veiks ilgiau, nei 7 metus. Esant materialiniam pagrindui 

organizuoti renginius, galimos įvairios kultūros ir sporto renginių organizavimo kombinacijos tiek 

lauke, tiek uždarose patalpose. Zarasuose kasmet atsivertų galimybė organizuoti renginius, kuriuos 

bendruomenės norėtų įgyvendinti pas save ar pasikviesti bendruomenes iš Kupiškio. Atlikus 

apklausą, vien Zarasuose per metus galėtų įvykti 44 renginiai, Kupiškio rajone registruotos 24 

kaimo bendruomenės, kurios per metus organizuoja apie 40 įvairių renginių. 



Projekto dėka tiek Zarasų, tiek Kupiškio rajonuose bus sudaryta galimybė nešvaistyti pinigų įrangos 

nuomai tik keliems renginiams, o užtikrinti ilgalaikę, keliasdešimties renginių organizavimo 

galimybę ilgam laikotarpiui, sukuriant bendrą organizacinę struktūrą, kuri užtikrins renginių 

organizavimą bei ilgalaikį įrangos eksploatavimą. Abiejų rajonų bendruomenės turės puikią 

galimybę nepriklausomai nuo kultūros įstaigų organizuoti renginius kas, tikėtina, papildys rajonų 

renginių įvairovę, prisidės prie gyvenimo kokybės gerinimo kaimo vietovėse, kultūrinių tradicijų 

puoselėjimo ir sveikos gyvensenos būdo skatinimo. 

PROJETĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA 

 


