Kupiškio r. VVG ir Zarasų savivaldybės VVG įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą ,,...ti
graži vėtala ir širdžiai ramumas, tų žmonėlių suvajimas ir visas linksmumas...“, kurio vertė yra 147 244,00 Lt;
iš jų EŽŪFKP lėšos iki 117 795,20 Lt ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos iki 29 448,80 Lt.
Šio projekto tiklsas: skatinti bendradarbiavimą vandens išteklių panaudojimo ir sveikos gyvensenos
srityse.
Projekto bendrasis tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir keičiantis
gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje.
Projekto numatytoms veikloms įvykdyti įsigytos dvi vikingų valtys su priekaba, lankai ir fotoaparatai.
Liepos 26-27 dienomis prie Kupiškio marių buvo organizuota sportinė stovykla. Į šią stovyklą atvyko projekto
partneriai iš Zarasų rajono savivaldybės vietos veiklos grupės ir aktyviai mėgstantys praleisti laisvalaikį
Kupiškėnai. Iš viso stovykloje dalyvavao virš 40 dalyvių. Projekto vadovė N. Čemerienė trumpai priminė kodėl
buvo teiktas toks projektas, kaip buvo ieškota partnerių ir su kokiais sunkumais teko susidurti. Buvo pristatyta
partnerių įsteigta nauja organizacinė struktūra ,,Kupiškio vikingai”, kuriai bus perduotas visas projekto metu
įsigytas turtas. Šios organizacijos pirmininku paskirtas Vidmantas Paliulis. Ši struktūra užsiims poilsio,
pramogų ir sporto organizavimo veikla (kaip nurodyta EVRK red. 2, 93 skyrius): eksploatuos įrenginius ir teiks
paslaugas, tenkindama įvairius klientų sporto bei poilsio interesus. Po to buvo pristatyta stovyklos programa ir
tvarka. Visi stovyklos dalyviai buvo suskirstyti į keturias komandas, kurios gavo užduotis. Stovyklos metu
dalyviai plaukė 8 km vikingų valtimis. Šis plaukimas yra komandinis plaukimas, nes į vieną valtį susėda 10
irkluotojų, vienas būgnininkas ir vairininkas. Šį kartą valtis vairavo patyrę treneriai: Modestas Puišė ir Aidas
Mikėnas. Visi irkluotojai atidžiai klausėsi instrukcijų kaip reikia irkluoti, nes norint, kad tokia valtis plauktų –
reikia išmokti kartu irkluoti. Kita komandinio darbo rungtis – Vėžionių poilsiavietėje šaudymo iš lankų rungtis.
Stovykloms dalyviams tai buvo pirmieji bandymai.
Kol dvi komandos buvo išplaukusios, likusios komandos žaidė tinklinį, krepšinį ir petankę. Paskutinė
rungtis labai sudomino stovyklos dalyvius. Šis žaidimas rutuliais (Petankė) yra puikus laisvalaikio praleidimo
būdas, juo galima mėgautis smagioje kompanijoje ir būti gamtoje. Žaidimo pavadinimas kilo iš metimo
padėties: pėdos (pieds pranc.) yra kartu (tanqués pranc.), todėl piedtanque virto petanke. Iki Antrojo pasaulinio
karo pabaigos šis žaidimas buvo žaidžiamas tik Prancūzijos pietuose, nuo Marselio iki Prancūzijos Rivjeros.
Vėliau atostogautojai iš kitų Prancūzijos vietų parsivežė šį sportą namo, o emigravę prancūzai jį atsivežė į kitas
šalis. Šiuo metu petankė yra populiarus žaidimas Europoje, prancūziškoje Afrikos dalyje, Šiaurės Amerikoje ir
Azijoje, ypač Tailande.
Pasibaigus sportinėms rungtims su sočia vakariene prie marių, baigėsi ir pirmoji stovyklos diena. Antroji
stovyklos diena prasidėjo mankšta, kurią vedė Lietuvos kulturizmo ir fitneso vice čempionas Modestas Puišė.
Po mankštos ir pusryčių vienų stovyklautojų laukė tinklinio turnyras, kitų –plaukimas baidarėmis.
Projekto partneriai džiaugėsi puikiai praleistu laiku ir sutvarkyta marių infrastruktūra. Maloniai buvo
nustebinti, kad Kupiškio rajono gyventojai turi puikiąs poilsiavietes ir tokias marias.
Projektas yra viešo pobūdžio, juo nesiekiama gauti pelno, o tiesioginiai naudos gavėjai yra Kupiškio ir
Zarasų VVG teritorijoje veikiantys ir gyvenantys asmenys. Teiktas projektas įgyvendinamas
bendradarbiaujančiųjų VVG teritorijose ir teikia šioms teritorijoms naudą, projekte numatytas aiškus tikslas ir
konkretūs rezultatai, projektas nepažeidžia ES horizontaliųjų sričių: darnaus vystymo, lygių galimybių,
regioninės plėtros, informacinės visuomenės.
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