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“
1.3 priemonė „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“
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.04
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 1.1 priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“
1.

Kreipšių kaimo
bendruomenė

Kreipšių poilsio zonos
įrengimas

Kreipšių kaimo bendruomenė pagal
valstybinės žemės panaudos sutartį
valdo 0,3378 ha ploto žemės sklypą,
kurio unikalus Nr. 4400-2257-7762.
Projekto lėšomis numatoma pastatyti
pavėsinę, pakloti trinkelių grindinį,
aptaisyti trinkelėmis laiptų pakopą,
sumontuoti batų valymo grotelių
pravalos dangtį su rėmu

LEADER13KUPIŠKIS04-010

2.

Kupiškio rajono
sporto klubas
„Pagardai“

Būk sveikas

LEADER13KUPIŠKIS04-011

87 000,95

-

3.

Kupiškio rajono
savivaldybės
administracija

Vandens ir sniego
parkas Aukštupėnų
poilsiavietėje

LEADER13KUPIŠKIS04-014

113 278,50

23 788,49

15 229,66 pareiškėjo
piniginis
įnašas

152 296,65

4.

Kupiškio rajono
savivaldybės
administracija

Pontoninio liepto
įrengimas Aukštupėnų
poilsiavietėje

Projektas bus įgyvendinamas sporto
klubui nuosavybes teise
priklausančiame sklype, kurio unikalus
Nr. 4400-2561-9578.
Projekto lėšomis bus:
-Sutvarkyta kiemo infrastruktūra:
aptvertos aikštelės, įrengta 30 sėdimų
vietų, nutiesti takai;
- Sumontuoti lauko treniruokliai, 8
vnt.;
- Pastatyta pavėsinė, 1 vnt.
Projekte „Vandens ir sniego parkas
Aukštupėnų poilsiavietėje“ numatyta
įrengti traukiančiųjų lynų sistemą,
skirtą vandens pramogų mėgėjams
vasarą ir sniego pramogų mėgėjams
žiemos laikotarpiu. Projekto lėšomis
bus įrengtas pramogų parkas, įsigytas
sportinis inventorius, aiškinamasis
stendas.
Projekte numatomas pontoninio liepto
įrengimas, kuris sujungs Aukštupėnų
rekreacinę teritoriją su „Uošvės
liežuviu“ vadinama sala. Numatoma
įrengti atraminius pontonus krantuose
ir prie jų pritvirtinti 30 sujungtų

LEADER13KUPIŠKIS04-015

103 555,52

21 746,66

13 922,47 pareiškėjo
piniginis
įnašas

139 224,65

33 955,00

-

3 772,78 37 727,78
pareiškėjo
įnašas natūra,
iš jų:
2690,00 nekilnojamu
oju turtu,
1082,78 savanorišku
darbu
9 666,77 96 667,73
pareiškėjo
įnašas natūra,
nekilnojamu
oju turtu

pontonų – modulių lieptą. Pontono –
modulio matmenys yra 3 m x 1 m x
0,38 m, svoris – 129,3 kg. Bendras
liepto ilgis bus 90 metrų, plotis – 1,5
metro.
5.
Noriūnų
„Gražus kaimas man ir Projektas bus įgyvendinamas 1,64 ha
bendruomenė
svečiui“
ploto žemės sklype, kurio unikalus Nr.
4400-1740-2530.
Įgyvendinant projektą bus rengtos dvi
paplūdimio aikštelės prie tvenkinio ir
pontoninis tiltas. Pirmoje paplūdimio
aikštelėje bus įrengta: pavėsinė-1 vnt.,
stalas ir du suolai -1 kompl., lauko
WC-1 vnt., supynės-1 vnt., smėlio
dėžė-1 vnt., persirengimo kabina-1
vnt., šiukšlių dėžės-2 vnt. Antroje
paplūdimio aikštelėje bus įrengta:
pavėsinė-1 vnt., stalas ir du suolai -1
kompl., lauko WC-1 vnt., persirengimo
kabina-1 vnt., šiukšlių dėžės-2 vnt.,
medinis suolas- 2 vnt., pastatytas
pontoninis tiltas.
6.
VISUREIGIŲ
Kur baigiasi kelias, te Šiuo projektu siekiama atnaujinti
KLUBAS „35
prasideda gyvenimas
Uoginių trasą. Įgyvendinus projektą
COLIAI“
bus įrengtos trasos atskirai pritaikytos
važiavimui automobiliais ir
motociklais, sutvarkyta dalyvių
(sportininkų) stovėjimo ir starto vietą.
Tai padarys trasą patrauklia
sportininkams, žiūrovams ir renginių
organizatoriams.
Iš viso pagal 1.1 priemonės „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Inžinerinių
komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“
Pagal 1.3 priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“
7.

Vaidas
Juknevičius

Materialinės bazės
sukūrimas vandens
turizmo paslaugoms

Šiuo projektu siekiam sukurti darbo
vietą baidarių nuomos paslaugoms
teikti. Projekto metu numatoma įsigyti

LEADER13KUPIŠKIS04-016

105 099,50

-

1 677,72
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu;
10 000,00 pareiškėjo
piniginis
įnašas

116 777,22

LEADER13KUPIŠKIS04-018

63 899,25

-

7 099,92
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

70 999,17

506788,72

45535,15

17 845,26

-

13 001,54
Pareiškėjo
lėšos

30 846,80

LEADER13KUPIŠKIS-

10 komplektų (irklai, gelbėjimo
liemenės) baidarių ir priekabą joms
vežti bei nuomoti Kupiškio rajono
vandens telkiniuose – upėse ir
ežeruose.
8.
Rolandas
„ČIVONKIEMIO
Šiuo projektu siekiam sukurti darbo
Verbliugevičius
PIRTELĖS“
vietą pirčių nuomos paslaugoms teikti.
Projekto lėšomis bus įsigyta mobili
pirtis, mobilus kubilas su vandens
siurbliu, palapinė ir sulankstomų baldų
komplektas (5 stalai ir 10 suolų).
9.
Agnė
KERAMIKOS
Šis projektas skirtas keramikos
Stankevičienė
DIRBTUVIŲ
dirbtuvių (studijos) įrengimui.
ĮRENGIMAS
Projektas bus įgyvendinamas
sutuoktinių bendrosios jungtinės
nuosavybės teise valdomame
gyvenamajame name, esančiame
Vėžionių g. 42, Aukštupėnų k.,
Kupiškio r. sav., unikalus Nr. 57965001-5015. Dirbtuvės įkuriamos
antrame namo aukšte esančioje
patalpoje (26,45 m2). Dalis įrangos –
žiedimo staklės pastatomos studijoje,
elektrinė keramikos krosnelė –
katilinėje. Įgyvendinus projektą
sukuriama viena darbo vieta su
galimybe ateityje plėstis.
Iš viso pagal 1.3 priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“
Pagal 2.1 priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“
10.
Folkloro klubas
Kupiškio krošto
Projekto tikslas – skleisti Kupiškio
,,Kupkėmis“
sutartinas
krašto kultūros paveldo istoriją.
Planuojamos projekto veiklos:
1. Surinkti ir įrašyti sutartines. Bus
išleista 200 vnt. DVD.
2. Surengti renginį, kuriame bus
pristatomas DVD.
3. Išleisti 50 vnt. lankstinukų, kuriuose
teikti

04-008

LEADER13KUPIŠKIS04-012

14 538,27

-

10592,18
Pareiškėjo
lėšos

25 130,45

LEADER13KUPIŠKIS04-013

48 210,02

-

35 124,46
pareiškėjo
lėšos

83 334,48

80593,55

-

15 000,00

-

3 750,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

18 750,00

LEADER13KUPIŠKIS04-001

11.

Juodpėnų kaimo
bendruomenė

„Ateitis prasidėjo
vakar...“

12.

Puponių kaimo
bendruomenė

Mažos tautos lobiai

13.

Kreipšių kaimo
bendruomenė

Kreipšių mitai ir
tikrovė

14.

Kaimo
bendruomenė
,,PALĖVENYS“

Kūrybinės stovyklos
Palėvenės vienuolyne

bus pateikta informacija apie sutartines
Projekto lėšomis bus išleista knyga
apie Juodpėnų ir aplinkinių kaimų
praeities ir dabarties šviesuolius,
įdomias vietoves, bendruomenės veiklą
ir kt., bendruomenės reprezentavimui
išleistas fotonuotraukų rinkinys,
surengtas mokomasis tapybos pleneras
bei kraštietės dailininkės Bronislavos
Jacevičiūtės - Jėčiūtės ir plenero
dalyvių paveikslų paroda, surengtas
baigiamasis projekto renginys.
Puoselėdami savo kultūrinį paveldą
projekto lėšomis ketinama išleisti
filmą, kuriame bus pristatyta
kupiškėnų tarmė, Puponių kaimas. Iš
filmuotos medžiagos bus sumontuotas
filmas ir pagaminta 70 vnt. DVD
diskų. Filmas bus pristatytas
baigiamajame renginyje.
Projekto lėšomis planuojama išleisti
spalvotą A5 formato 24 puslapių
apimties 200 egz. leidinį, kuriame ir
bus aprašyta kaimo istorija bei
dabartis. Gegužės 21-oji UNESCO
sprendimu paskelbta Pasauline kultūrų
puoselėjimo diena, tad tą dieną
planuojama surengti šventę–mugę,
kurioje bus pristatytas išleistas
leidinys.
Amatų paslaptys perduodamos iš
kartos į kartą (tėvo sūnui ar meistro
mokiniui). Šio projekto tikslas yra
paieška jaunų talentingų jaunuolių,
kurie norėtų perimti įgytą vadovų
patirtį. Jo metu bis suorganizuoti 2
mokomieji plenerai, kuriuose

LEADER13KUPIŠKIS04-002

15000,00

-

3 750,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

18750,00

LEADER13KUPIŠKIS04-003

10100,00

-

2 525,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

12 625,00

LEADER13KUPIŠKIS04-006

11281,00

-

2 820,25
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

14 101,25

LEADER13KUPIŠKIS04-019

29100,00

-

7 275,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

36 375,00

dalyvaujantis jaunimas (viename
plenere dalyvauja 10 jaunimo atstovų)
galės susipažinti su amatais ir
išbandyti savo jėgas kūryboje: pirmasis
– kalvystės, antrasis – skulptūros.
Surengti 2 išvykas: 1 į Mažeikius pas
kalvį A. Stankų, antroji – į Kernavėje
esantį kultūros židinį skulptūros
studiją-galeriją „Šulinys“.
Iš viso pagal 2.1 priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“
Pagal 2.2 priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“
15.
Kupiškio rajono
Žaiskime tinklinį ir
Šiuo projektu siekiama populiarinti
sporto klubas
sveikai gyvenkime
mėgėjišką tinklinį ir propaguoti aktyvų
“Pagardai“
ir sveiką gyvenimo būdą, kaip vieną iš
aktyvaus laisvalaikio praleidimo
formų. Projekto veiklos –
suorganizuoti 5 paplūdimio tinklinio
varžybas Kupiškio rajone
16.
Kaimo
„Unt Palavanas stolo“ Šiuo projektu siekiama puoselėti
bendruomenė
tradicinių patiekalų gamybą (kulinarinį
„Palėvenys“
paveldą), išlaikant tradicines gaminimo
technologijas bei receptūras. Visas
patiekalų gamybos procesas bus
filmuojamas ir sukuriamas filmas
(išleista DVD 50 vnt.), kuris bus
pristatomas ir demonstruojamas
mugėje.
17.
Alizavos jaunimo „Mažas žingsnelis Projektu siekiama didinti jaunimo
centras „ALSJA“ sveikai gyventi“
užimtumą, skatinti aktyvų ir sveiką
gyvenimo būdą bei stiprinti kaimo
socialinius ryšius. Planuojama
suorganizuoti sveikatingumo stovyklą,
kuri tęsis ištįsus metus, ją su darys 6
renginiai.
18.
Alizavos
„Žolinės – Žemės
Projektu siekiama puoselėti senąsias
bendruomenės
Dievo šventė“
žolinės tradicijas. Bus surengta šventė,
centras
kuri tęsis nuo ankstyvo ryto iki

80481,00

-

LEADER13KUPIŠKIS04-004

14 170,00

-

3 542,50
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

17 712,50

LEADER13KUPIŠKIS04-005

13 175,21

-

3 293,80
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

16 469,01

LEADER13KUPIŠKIS04-007

15000,00

-

3750,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

18750,00

LEADER13KUPIŠKIS-

14 430,00

-

3 607,50
pareiškėjo
įnašas natūra

18 037,50

19.

Viešoji įstaiga
Kupiškio rajono
turizmo ir verslo
informacijos
centras

Pagauk vėjo
dvelksmą, pajusk
gamtos šėlsmą
vaizdinguose
maršrutuose po
Kupiškio rajoną

20.

Kupiškio krašto
žmonių su negalia
sąjunga

Atrask savo vaidmenį

21.

Noriūnų
bendruomenė

Gyvenkime linksmiau,
sveikiau ir aktyviau

vėlumos: Atlaidai prasidės Alizavos
bažnyčioje iškilmingomis Šv.
Mišiomis, susikaupimo ir apmastymo
popietė su Judita Leitaite/ Ona
Kolobovaite, pritariant šv. Kristoforo
kamerinio orkestro styginiam
kvartetui, pakermošius.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus
išleisti 4 skirtingų maršrutų žemėlapius
su sveikos gyvensenos propagavimu ir
laisvalaikio veiklos įvairovės pasiūla
Kupiškio rajone ir vienas bendras
žemėlapis, kuriame bus visi 4 projekto
metu sukurti maršrutai. Išleisti
ekologinių maršrutų leidiniai po
Kupiškio kraštą, bus pristatomi trijuose
pristatymo renginiuose. Dviejų
renginių metu kviestiniai svečiai
skaitys paskaitas apie sveiką
gyvenseną, vandens maršruto
pristatymo metu bus plaukiama
baidarėmis.
Projekto įgyvendinimo metu ketinama
pastatyti spektaklį, kuriame vaidintų
žmonės su negalia. Šis spektaklis bus
pristatomas Kupiškio rajono 12-oje
kaimiškųjų vietovių. Spektaklis bus
filmuojamas ir įrašomas į DVD ( 30
vnt.)
Tai projektas, kuriuo siekiama
puoselėti kultūringą kaimo jaunimo ir
suaugusių bendruomenę, siekiama
socialinės integracijos ir socialinės
atskirties mažinimo.
Projekto lėšomis planuojama įsigyti
įgarsinimo aparatūros komplektą ir
akordeoną. Bus organizuoti du

04-009

savanorišku
darbu

LEADER13KUPIŠKIS04-017

14 090,80

-

3 522,70
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

17 613,50

LEADER13KUPIŠKIS04-020

15000,00

-

3750,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

18750,00

LEADER13KUPIŠKIS04-022

30000,00

-

7 500,00
pareiškėjo
įnašas natūra
savanorišku
darbu

37 500,00

renginiai: renginys skirtas jaunimui
,,Nenoriu kito krašto aš“ ir renginys
,,Kur kaimynas-ten ir aš“.
Iš viso pagal veiklos sritį „Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“
Iš viso IV kvietimui:

115866,01
783729,28

45535,15

