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2014 metų rugsėjo 17-19 dienomis 16 vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ atstovų dalyvavo 

projekto „Atvirumas pokyčiams ir naujovėms – kelias į sėkmę“ mokomajame renginyje. Mokymai 

VVG nariams vyko Šiaulių rajono, Kupiškio rajono ir Biržų rajono vietos veiklos grupių 

teritorijose. Per tris dienas aplankyta net 15 organizacijų, sėkmingai įgyvendinusių vietos projektus. 

    

Kupiškio rajono patirtis 
     Atvykus į Kupiškio rajoną, pirmiausia mus pasitiko Uoginių kaimo bendruomenės nariai, kurie 

su pasididžiavimu aprodė suremontuotus ir pritaikytus bendruomenės poreikiams bendruomenės 

namus. Išklausėme Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovės Neringos Čemerienės 

pranešimo „Verslumas kaime – perspektyvos ir sunkumai“. 

     Apsilankėme Adomo Petrausko muziejuje, kuris nustebino ir sužavėjo. Savamokslis, kaimo 

meistras Jonas Laužikas muziejininko sodyboje sukonstravo ir pastatė originalų pastatą – bokštą. 

Adomo Petrausko muziejus įkurtas 1969 m. Nuostabia praeities dvasia alsuojančią sodybą-muziejų 

lanko turistai ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio valstybių. Kiekvienais metais į Uoginių kaimą 

atvyksta apie 7000 lankytojų. Čia rengiamos profesionalaus meno, tautodailės, fotografijų parodos, 

vyksta įvairūs renginiai. Renginius veda ne tik muziejaus specialistai, bet ir įvairių kultūros, 

ugdymo įstaigų darbuotojai, klubų, jaunimo organizacijų nariai. Pavyzdžiui, per 2010 m. 

organizuota 10 parodų, 35 renginiai, vesta 10 edukacinių užsiėmimų suaugusiems ir 12 mokiniams. 

Didelio populiarumo sulaukė edukacinė programa „Vestuvės su senoviniu atspalviu“. 

     Šiuo metu A. Petrausko muziejų sudaro pastatų kompleksas: bokštas, aukštaitiška gryčia, 

padarginė, klėtis. Juose lankytojai gali pamatyti šias ekspozicijas: „A. Petrauskas ir Antašavos 

krašto įžymūs žmonės“, „Gamtos ekspozicija“, „Lino kelias ir senieji verslai“, „A. Petrausko 

gyvenamoji troba“, „Sakralinis menas ir kryždirbystė“. Šio muziejaus rinkinių fondą sudaro 4092 

raštijos, fotografijos, dailės, buities – etnografijos, gamtos eksponatai. Kupiškio etnografijos 

muziejus čia gyvendino projektą „Aukštaitiška gryčia – Adomo Petrausko muziejuje” . 

     Kitą dieną Klaipėdos rajono bendruomenininkus pasitiko Valakų bendruomenės pirmininkas 

Gintaras Stašys. Jis papasakojo, kad gyventojams panorus burtis, sportuoti, kartu švęsti įvairias 

šventes, atsirado poreikis rengti projektą „Poilsio ir sporto erdvės „Valakai“ įrengimas“ . Valakų 

kaime gyvena tik 84 gyventojai, todėl projektuojant ir plečiant Valakų kaimą, nebuvo numatyta 

viešoji erdvė, gyventojai neturėjo poilsio zonos. Tada kaimo bendruomenė rado išeitį – sudarė 

panaudos sutartį su privačių žemės sklypų savininkais penkiasdešimčiai metų. Taip Valakų kaimo 

centre, bendruomenės narių savanoriška iniciatyva ir žemės savininkų geranoriškumo dėka jau stovi 
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treniruokliai ir sūpuoklės, pasodinti medeliai, pastatyta pavėsinė, vėjo kryptį rodo įrengta 

dekoratyvinė vėjarodė. 

     Mus labiausiai sudomino įrengta hibridinė vėjo ir saulės lauko apšvietimo sistema ir labai gražiai 

sutvarkyta teritorija, kuriai tvarkyti bendruomenė įsigijo krūmapjovę bei traktoriuką su žolės 

pjovimo įrenginiu, žolės ir lapų rinktuvu, sniego pūtiku. 

     Valakų bendruomenėje buvo pristatytas dar vienas įdomų projektas – „Vaistažolių auginimas ir 

panaudojimas“. Po pristatymo visi įsigijo vaistažolių, bei prieskonių. 

     Kaimo bendruomenės ,,Palėvenys“ pirmininkė Laimutė Juknevičienė papasakojo apie dar du 

įdomius projektus. Vienas iš jų – „Kūrybinės stovyklos Palėvenės vienuolyne”. Šio projekto dėka 

jau įvyko mokomasis 5 dienų pleneras Palėvenės vienuolyne. Kupiškio kraštas gali didžiuotis 

turintis jauną, talentingą, kūrybingą kalvį A. Laucių. Antrasis projektas – Vaido Juknevičiaus verslo 

projektas „Materialinės bazės sukūrimas dažasvydžio paslaugoms teikti”. 

     Kupiškio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerienė papasakojo, kad 1984 

metais ties Kupiškio miestu užtvenkta Lėvens upė suformavo 828 hektarų tvenkinį – Kupiškio 

marias, kurių viduryje yra sala „Uošvės Liežuvis“. Projekto „Medelį pasodinsi – Tėvynę padabinsi“ 

dėka ši sala tapo patrauklia vieta gyventojų poilsiui. Saloje esančiame parke galima susipažinti su 

krašto augmenijos įvairove, vyksta gamtamoksliniai renginiai. Vaikščiodami po salą grožėjomės 

augančiais medžiais, kurie pažymėti metalinėmis lentelėmis su lietuviškais, angliškais ir lotyniškais 

pavadinimais. Salos gražinimas subūrė įvairias Kupiškio organizacijas, kurios bendru darbu ir 

renginiais skatina ir stiprina kartų partnerystę, skleidžia aplinkosaugos idėjas. 

     Neringa Čemerienė pristatė įspūdingą, unikalų projektą „Vandens ir sniego parkas Aukštupėnų 

poilsiavietėje“, kurio dėka įrengta traukiančiųjų lynų sistema, kai elektrinio variklio sukamas lynas 

tempia traukos virvę, už kurios laikosi vandens ar sniego paviršiumi čiuožiantis žmogus su vandens 

ar sniego slidėmis. Vandens ir sniego parkas skirtas tiek vasaros, tiek žiemos vandens pramogų 

mėgėjams. Parkas paįvairino Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų poilsį, padidino turistų 

srautus. Traukiančiųjų lynų sistema papildė turizmo paslaugų kompleksą. 

     Nuoširdžiai ir su išmone mus priėmė Viešoji įstaiga Kupiškio rajono turizmo ir verslo 

informacijos centras, kuris kartu su Adomynės kaimo bendruomene įgyvendino projektą „Kupiškio 

dvarų romantika“. Mūsų laukė burtai, patys darėme ir kepėme bandeles, dainavome, šokome ir 

žaidėme bei vaišinomės to krašto kulinarinio paveldo patiekalais. Apie savo įgyvendintą projektą 

taip pat daug naudingos informacijos pateikė Noriūnų bendruomenės, sporto klubo „Pagardai“ 

atstovai. Visus sužavėjo keramikės Agnės Stankevičienės verslo projektas „Keramikos dirbtuvių 

įrengimas”. 

     Kupiškyje susipažinome ne tik su kaimo bendruomenių projektais, bet ir su pačios Kupiškio 

rajono VVG įgyvendintu teritorinio bendradarbiavimo projektu „…ti graži vėtala ir širdžiai 

ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmums…“. Mokomojo renginio dalyviai galėjo 

išbandyti projekto metu įsigytą inventorių – vikingų valtis. 


