
 
 

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 

BEI PASIRAŠYTAS SUTARTIS 

 

PAGAL STRATEGIJOS  

„KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007-2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI“,  

I prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“  

1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 
 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.03 

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 

Pagal veiklos sritį „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

1. Senojo Subačiaus 

bendruomenė 

„Į šiltus ir jaukius 

namus“ 

Šiuo projektu siekiama apšiltinti 

Senojo Subačiaus bendruomenės namų 

pastatą, kurio unikalus Nr. 5795-7004-

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

63109,14 
 

- 

7012,13 - 

partnerio 

piniginis 

70121,27 



9010. Projekto metu numatoma atlikti 

šiuos darbus: apšiltinti (347 kv. m.) 

pastato sienas 12 cm storio putų 

polistirolo plokštėmis, nutinkuoti 

dekoratyviniu tinku ir nudažyti 

silikatiniais dažais; apšiltinti cokolį 5 

cm storio putų polistirolo plokštėmis 

nutinkuoti ir nudažyti; atstatyti 

nuogrindą, panaudojant senas plyteles; 

suremontuoti stogelį. 

03-001 įnašas  

2. Palėvenės Šv. 

Domininko 

parapija 

Palėvenės Šv. 

Domininko parapijos 

maldos namų 

remontas ir 

pritaikymas 

bendruomenės 

poreikiams 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

Rudilių maldos namų pastatą, kurio 

unikalus Nr. 4400-1944-1473 bei 

atstatyti virstančią akmeninę atraminę 

sienutę, esančią  nuosavybės teise 

valdomame žemės sklype, kurio 

unikalus Nr. 4400-2311-4942.  

Projekto metu numatoma suremontuoti 

stogo laikančiąsias konstrukcijas bei 

pakeisti dangą, pakeisti dalį langų, 

išorines lauko duris, įrengti naują 

šildymo sistemą, perplanuoti dalį 

patalpų ir įrengti tualetą pastato viduje, 

sutvarkyti naujai įrengiamų kambarių 

vidaus apdailą. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-002 

133032,22 - 14781,36 -

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

147813,58 

3. Juodpėnų kaimo 

bendruomenė 

„Buvusios Juodpėnų 

pagrindinės mokyklos 

pastato remonto ir 

pritaikymo vietos 

bendruomenės 

poreikiams II etapas“ 

Juodpėnų buvusios mokyklos pastato, 

unikalus Nr. 5796-8004-2015, tęstinis 

projektas.  

Projekto lėšomis numatoma atlikti 

šiuos paprastojo remonto darbus: 

suremontuoti pastato kaminą; užmūryti 

du ir pakeisti tris pastato langus 

naujais; apšiltinti, nutinkuoti ir 

nudažyti pastato sienas iš išorės; 

pastato II-ojo aukšto koridoriuje 

sumontuoti 6 radiatorius. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-003 

141673,49 - 3245,00 -

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

savanorišku 

darbu/ 

12496,50 - 

partnerio 

piniginis 

įnašas 

157414,99 

4. Puponių kaimo „Gera ir jauku Šiuo projektu siekiama suremontuoti LEADER- 62881,89 - 6986,88 - 69868,77 



bendruomenė bendruomenės 

namuose“ 

Puponių kaimo bendruomenės namų 

pastatą, kurio unikalus Nr. 5793-6006-

5012. Projekto metu numatoma 

suremontuoti salę, fojė ir tambūrą. 

Reikės atlikti šiuos darbus: pakeisti 

salės ir holo grindų dangą su 

šiltinamosios izoliacijos įrengimu, 

įrengti sceną salėje, įrengti 

pakabinamas lubas salėje, išdažyti 

salės ir tambūro sienas, pakeisti 4 

vidaus duris ir 4 langus antrame 

aukšte. Bendruomenės narių 

susirinkimų, mokymų, renginių 

organizavimui būtina įrengti 40 vietų 

salę ir ją aprūpinti reikalingais baldais. 

12-

KUPIŠKIS-

03-004 

partnerio 

piniginis 

įnašas 

5. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

kultūros centras 

„Antašavos kultūros 

namų pastato 

remontas“ 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

visuomeninį pastatą - Antašavos 

kultūros namus (unikalus Nr. 5798-

6014-5011).  

Bendras pastato plotas – 1751,45 kv. 

m. Dėl riboto finansavimo viso pastato 

remontui lėšų nepakanka, todėl 

įgyvendinant projektą bus 

suremontuotos labiausiai remonto 

reikalaujančios pastato vietos: 

perdengtas stogas prilydoma danga, 

suremontuotos kolonos, pastatytas 

elektros paskirstymo ir apskaitos 

skydas, įrengta elektros instaliacija ir 

kiti smulkesni darbai pagal lokalinę 

sąmatą. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-006 

126226,20 24766,60 14025,13 -

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

165017,93 

6. Migonių kaimo 

bendruomenė 

„Migonių kaimo 

buvusios pradinės 

mokyklos pastato 

pritaikymas vietos 

bendruomenės 

poreikiams“ 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

pastatą, kurio unikalus Nr. 5797-6008-

101. Projekto metu numatoma pakeisti 

langus, elektros instaliaciją, vidaus 

duris, išdažyti sienas ir lubas, pakeisti 

grindis, patalpoje 1-13 įrengti 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-007 

141179,00 - 15686,56 -

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

156865,56 



virtuvėlę, patalpose 1-3 ir 1-11 įrengti 

židinius su kapsulėmis bei atlikti kitus 

sąmatoje numatytus darbus. Bus 

įrengta maža virtuvėlė. Projekto 

lėšomis numatoma įrengti poilsio 

kambarį ir įsigyti sportinį inventorių: 

bilijardo, teniso ir oro rutulio stalą, 

kuris komplektuojamas viename 

įrenginyje. 

7. Kupiškio rajono 

Rudilių Jono 

Laužiko 

pagrindinė 

mokykla 

„Ir kaime gyventi 

gera“ 

Projekto lėšomis numatyta pakeisti 

atskiro įėjimo į pastatą duris bei įrengti 

vidines duris koridoriuje, taip 

atribojant suremontuotą zoną nuo 

likusios pastato dalies; suremontuoti 

mokyklos sporto salę (pakeisti aštuonis 

langus plastikiniais, pakeisti 

devynerias vidinės duris bei dvejas 

išorines duris, įrengiama šildymo 

radiatorių apsauga, pakeisti šviestuvai, 

jų apsaugos, obliuojamos bei 

perdažomos grindys, dažomos sienos, 

atnaujinama sportinė įranga) su patalpa 

treniruokliams bei persirengimo 

kambariais, įgyti keturis treniruoklius. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-008 

98355,60 20654,68 1038,40 - 

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

savanorišku 

darbu; 

9890,00 - 

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

129938,68 

8. Uoginių kaimo 

bendruomenė 

Jaukūs bendruomenės 

namai – kaimo žmogui 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

Uoginių kaimo buvusios mokyklos 

patalpas, kurių unikalus Nr. 5797-

1002-8010:0004. Projekto eigoje 

numatoma atlikti remonto darbus 

patalpose plane pažymėtose Nr. 4, 9, 

10, 11, 12 ir 13: išdažyti sienas, įrengti 

pakabinamas lubas, pakeisti grindis, 

langus (5 vnt.) ir duris (7 vnt.), patalpų 

apšildymui sumontuoti židinį su 

kapsule, atlikti elektros instaliacijos 

darbus, įrengti vietinę kanalizaciją. 

Patalpoje Nr. 4 įrengti virtuvėlę. Šiam 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-009 

126047,72 - 13300,00 -

partnerio 

įnašas 

natūra; 

705,30 - 

pareiškėjo 

piniginis 

įnašas 

 

140053,02 



tikslui reikia įsigyti virtuvės baldus, 

įmontuojamą orkaitę, pastatyti kriauklę 

su maišytuvu, vandens šildytuvą. 

Patalpoje Nr. 10 įrengti poilsio 

kambarį, šiai patalpai reikia dviejų 

sofų. Patalpoje Nr. 9 įrengti kriauklę. 

Bendruomenės narių susirinkimų, 

mokymų, renginių organizavimui 

būtina 50 vietų salę aprūpinti baldais 

9. Šimonių miestelio 

bendruomenė 
„Šimonių kultūros 

namai – šilti 

bendruomenės 

namai“ 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

Šimonių kultūros namų pastatą, kurio 

unikalus Nr. 5795-9004-9019. Projekto 

metu numatoma pakeisti salės ir kitų 

patalpų apšildymą, salės grindų dangą, 

pakeisti elektros instaliaciją, langus, 

išdažyti sienas ir lubas. Bendruomenės 

narių susirinkimų, mokymų, renginių 

organizavimui būtina įrengti 30 vietų 

salę ir ją aprūpinti reikalingais baldais 

ir įranga. Žiemos metu netikslinga 

nuolatos kūrenti salę, todėl įrengti 

šildomą poilsio kambarį (plane 

pažymėtą 1-8) ir aprūpinti jį baldais. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-010 

148241,51 - Partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu- 

16471,28 

164 712,79 

10.  Skapiškio 

bendruomenė 

Visi keliai veda į 

suremontuotus 

Skapiškio 

bendruomenės namus 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

administracines patalpas, esančias 

Vilniaus g. 34, Skapiškyje, kurių 

unikalus Nr. 5797-0009-4013. Projekto 

eigoje numatoma atlikti remonto 

darbus patalpose plane pažymėtose Nr. 

2, 5, 6, 14 ir 15: išdažyti sienas, įrengti 

pakabinamas lubas, pakeisti grindis, 

langus (5 vnt.) ir duris (2 vnt.), patalpų 

apšildymui sumontuoti katilą, atlikti 

elektros instaliacijos darbus; patalpoje 

Nr. 5 pajungti turimą santechnikos 

įrangą - klozetą, kriauklę, dušo kabiną.  

Patalpoje Nr. 14 įrengti virtuvėlę. Šiam 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-011 

144423,16 - 16 047,02 -

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

160 470,18 



tikslui reikia iš I aukšto atvesti 

vandentiekio ir nuotekų tinklus, 

vandens trasą apšildyti elektriniu 

kabeliu, apsaugančiu nuo užšalimo 

žiemą; įsigyti virtuvės baldus ir 

buitinės technikos komplektą, kurį 

sudaro dujinė viryklė, šaldytuvas, 

mikrobangų krosnelė, virdulys.  

Numatyta įsigyti būtiniausius baldus: 

10 stalų ir 20 suolų, 3 dviaukštes lovas. 

11. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

Juodpėnų buvusios 

mokyklos sporto salės 

remontas 

Šiuo projektu siekiama suremontuoti 

dalį visuomeninio pastato (unikalus 

Nr. 5796-8004-2026) - Juodpėnų 

buvusios mokyklos sporto salę. Šio 

projekto lėšomis bus suremontuotos 

sporto salės grindys, apšvietimas, 

persirengimo kambariai, pajungtos 

šildymo ir vandens tiekimo sistemos. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-014 

148520,72 31 189,35 16 502,30 - 

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

196 212,37 

12. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

viešoji biblioteka 

„Moderni biblioteka – 

bendruomenės 

informacijos ir 

saviraiškos centras“ 

Įgyvendinant projektą numatoma 

suremontuoti 55 kv. m. Šepetos 

bibliotekos patalpas, esančias pastate, 

kurio unikalus Nr. 5796-8009-1010, ir 

įsigyti baldų komplektą. Projekto 

lėšomis bus 100 mm storio putų 

polistirolo plokštėmis šiltinamos 

išorinės lauko sienos, tinkuojamos ir 

dažomos fasadiniais dažais, keičiami 

langai ir durys, elektros instaliacija, 

atliekami vidaus remonto darbai, 

įrengiama apsauginė ir priešgaisrinė 

signalizacija. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-015 

99209,43 19048,98 6282,32 - 

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

savanorišku 

darbu; 

4740,95 - 

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

129281,68 

Iš viso pagal veiklos sritį „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“   

 1432900,08 95659,61   

Pagal veiklos sritį „Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ 

13. Adomynės kaimo 

bendruomenė 

„Adomynės dvaro 

vidaus nuotekų tinklų 

remontas bei įvado 

Projekto vykdymo metu numatoma 

suremontuoti vidaus nuotekų tinklus 

Adomynės dvaro rūmuose ir prijungti 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

149875,82 - 16652,87 

partnerio 

įnašas natūra, 

166528,69 



prijungimas prie 

gyvenvietės nuotekų 

tinklų“ 

juos prie gyvenvietės nuotekų tinklų. 

Projekto metu numatoma atlikti šiuos 

darbus: pastato viduje - išardyti senus 

kanalizacijos vamzdynus, nuimti 

sugedusius klozetus, praustuvus, 

vandens maišytuvus, sumontuoti 

naujus vamzdynus, įrengti praustuvus 

su vandens maišytuvais, klozetus, 

atlikti vamzdynų hidraulinį bandymą, 

atlikti sienų, lubų ir grindų apdailos 

darbus; nuotekų įvado prijungimo 

darbus - tranšėjų kasimas, 

kanalizacijos šulinių įrengimas, liukų 

pastatymas, vamzdžių paklojimas bei 

montavimas, vamzdynų prijungimas 

prie veikiančių tinklų, vamzdynų 

hidraulinis bandymas, tranšėjų iškasų 

ir duobių užpylimas, dirvos 

paruošimas bei gazonų užsėjimas. 

03-005 nekilnojamu

oju turtu 

14. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Skapiškio miestelio 

centrinės aikštės 

sutvarkymas“ 

Įgyvendinant šį projektą ketinama 

pakeisti aikštės dangą trinkelėmis 

(preliminariai 1588 kv. m.) ir įrengti 

apšvietimą (8 vnt. šviestuvų).  

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-012 

143917,65 29277,71 19243,93 

pareiškėjo 

lėšos 

192439,29 

15. Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Pyragių kaimo 

paplūdimio viešosios 

infrastruktūros 

sutvarkymas“ 

Šiuo projektu siekiama sutvarkyti 

Pyragių kaimo paplūdimio viešąją 

infrastruktūrą. Projektas bus 

įgyvendinamas 4,1572 ha ploto 

valstybinėje neprivatizuotinoje žemėje. 

Įgyvendinant projektą bus įrengtas 

pliažas, laužavietės, pavėsinė, 

suoliukai, kilnojamas gelbėtojų 

namelis (be pamatų), pontoninis 

lieptas. 

LEADER-

12-

KUPIŠKIS-

03-013 

142775,10 29 037,77 19 090,32 

pareiškėjo 

lėšos 

190 903,19 

Iš viso pagal veiklos sritį „Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“  436568,57 58315,48   

Iš viso III kvietimui:  1869468,65 153975,09   

 


