
KREIPŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 

  

Prieš                                                                     Po 

Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas - Kreipšių kaimo bendruomenė. 

Partnerio juridinio asmens pavadinimas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas  - I Prioritetas. Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas 1.1  priemonė. Kaimų atnaujinimas 

ir plėtra. 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis pagal kurią teikiamas vietos projektas  - Veiklos sritis – 

visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams. 

Vietos projekto pavadinimas - Kreipšių kaimo buvusio darželio pastato pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams 

Finansuojama iki -  130 949,05 (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. 

Kreipšių kaimo bendruomenė susikūrė 2006 m. birželio 13 d. Patalpas pagal nuomos 

sutartį gavo iš rajono savivaldybės (buvusį darželio pastatą), kuris buvo pastatytas 1985 metais. 

Prieš išnuomojant patalpas bendruomenei, 15 metų jos buvo nenaudojamos. Šis pastatas – tai 

vienintelis visuomeninės paskirties pastatas ne tik Kreipšių bendruomenėje, bet ir aplinkinių 

Biliūnų, Vėželių, Jurėniškių, Vainiškių kaimų teritorijoje. Be to minėti kaimai yra atokesnėje nuo 

rajono centro teritorijoje. Minėtuose kaimuose šiuo metu gyvena 220 gyventojų. Nemažai žmonių 

yra senyvo amžiaus. Vaikų ir jaunimo yra 75 gyventojai, 40-60 metų amžiaus grupėje yra 107 

gyventojai.  

Vietos projekto tikslai - Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti 

Kreipšių kaime, sustabdyti gyventojų, ypač jaunimo bėgimą iš kaimo, sudaryti vietos gyventojams 

sąlygas kultūringai praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą, 

draugiškumą, mažinti socialinę atskirtį, o tuo pačiu padaryti patrauklesnę seniūnijos bei rajono 

teritoriją. 

Specialieji tikslai – skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir gebėjimus 

veikti bendrai, telkti bendruomenę kilniems, labdaringiems darbams, ugdyti gebėjimus ir 

atsakomybę rengti ir įgyvendinti projektus, kurie pagerintų jų pačių gyvenimo kokybę. 

Veiklos tikslai – suremontuoti Kreipšių buvusio darželio pastatą ir pritaikyti jį 

bendruomenės poreikiams. Pastato unikalus Nr. 5798-5006-3010. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo 

dangos iš asbestcementinių banguotų paprasto profilio lakštų nuardymas ir pakeitimas banguotų 



beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimas; 

fasado šiltinimas 100 mm storio fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, 5 cm storio putų 

polistirolu, tinkavimas bei dažymas silikoniniais dažais; betoninių trinkelių nuogrindos įrengimas 

aplink pastatą. 

 

 

SALAMIESČIO BENDRUOMENĖ 

 
Prieš                                                                    Po 

 

 

Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas  - Salamiesčio bendruomenė. 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas - I Prioritetas. Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas. 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis pagal kurią teikiamas vietos projektas - 1.1  priemonė. 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra. Veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams. 

Vietos projekto pavadinimas - Salamiesčio buvusio vaikų lopšelio-darželio pastato dalies 

pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams. 

Finansuojama iki – 125 046,77 Lt (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. 

Salamiesčio bendruomenė susikūrė 2002 m. Patalpas pagal nuomos sutartį gavo iš 

rajono savivaldybės, buvusio vaikų lopšelio-darželio, pastato dalį. Pastatas pastatytas 1986 m. Prieš 

išnuomojant patalpas bendruomenei, jos buvo nenaudojamos: nebuvo nei langų, nei durų, nei 

grindų dangos, nei apšildymo, nei vandentiekio ir vamzdynų. Šis pastatas – vienintelis 

visuomeninės paskirties objektas, ne tik Salamiesčio mstl., bet ir aplinkinių: Stuburų, Klingų, 

Pabūdžių, Berniūniškių, Nodiejiškių kaimų teritorijoje. Be to, minėti kaimai yra atokesnėje nuo 

rajono centro vietovėje. Minėtuose kaimuose šiuo metu gyvena 470 gyventojų. Ne mažai žmonių 

yra senyvo amžiaus, vaikų ir jaunimo (120 gyventojų), 40-60 amžiaus grupėje yra 250 gyventojų, 

virš 60 metų yra 100 gyventojų. 2006-2008 metais gavus valstybės paramą buvo atlikti remonto 

darbai: įstatyti langai, durys, suremontuotos grindys, pastatyta vietinė šildymo sistema – pečius. 

Taip pat buvo įrengta sporto salė, muziejaus patalpos, pirtis ir sauna, dušai, tualetai, įsigytas 

sportinis inventorius.  

Įgyvendinant projektą buvo remontuota buvusio vaikų lopšelio-darželio pastato dalis, 

pritaikant ją bendruomenės poreikiams. Projekto lėšomis buvo pakeista stogo danga, apšildytas 

fasadas, įrengtas lietaus surinkimo vamzdynas.  



Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo 

dangos iš asbestcementinių banguotų paprasto profilio lakštų nuardymas ir pakeitimas banguotų 

beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimas; 

fasado šiltinimas 100 mm storio fasadinėmis mineralinės vatos plokštėmis, 5 cm storio putų 

polistirolu, tinkavimas bei dažymas silikoniniais dažais; cokolio apšiltinimas. 

 

 

PUPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 

 
Prieš                                                               Po 

 

Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas - Puponių kaimo bendruomenė. 

Partnerio  juridinio asmens pavadinimas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas - I Prioritetas. Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas. 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis pagal kurią teikiamas vietos projektas - 1.1  priemonė. 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra. Veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams. 

Vietos projekto pavadinimas - Puponių kaimo buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams. 

Finansuojami iki  - 129 950,01 Lt (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. 

Puponių ir Bukonių kaimai yra įsikūrę 6 km atstumu nuo rajono centro Kupiškio. 

Kaimuose yra 145 gyventojai. Tai 40 vaikų, 24 gyventojai 18-25 metų jaunimo, 24 pensinio 

amžiaus ir 57 darbinio amžiaus gyventojų. Siekdami išsaugoti kaimo tradicijas, propaguoti geros 

kaimynystės, sveikos gyvensenos idėjas, organizuoti turiningą laisvalaikį ir poilsį, gerinti jaunimo 

užimtumo problemas, aktyvesni gyventojai 2001 metais susibūrė į visuomeninę organizaciją – 

Puponių kaimo bendruomenę.  

Kaime yra veiklių kūrybingų žmonių, kurie norėtų aktyviau dalyvauti bendruomenės 

veikloje. Senyvo amžiaus žmonės, norėdami įveikti socialinę atskirtį, nori susiburti į senolių klubą, 

aktyviau bendrauti tarpusavyje, puoselėti etnokultūrą ir jos tradicijas perduoti savo vaikams ir 

vaikaičiams. Jaunimas yra įkūręs savo klubą, bet  neturi tinkamų patalpų savo veiklai. Yra norinčių 

įkurti rankdarbių, šeimininkių klubą. Tačiau turimų viešųjų patalpų prasta būklė sukelia daug 

nepatogumų ir problemų visoms šioms veikloms vykdyti, taip pat rengiant įvairius kitus renginius.                  

Kaime nėra ir nebuvo jokio kito socialinio ar kultūrinio centro išskyrus pradinę mokyklą, kurią 

uždarius Kupiškio rajono savivaldybė neprieštaravo, kad čia įsikurtų bendruomenė. Pastatas 

pastatytas 1936 metais aplinkinių kaimų ūkininkų lėšomis, todėl kaimo gyventojams šis pastatas 



svarbus istoriniu atžvilgiu. Buvo laikotarpiai, kada mokykla neveikė, todėl nebuvo užtikrinta šio 

pastato priežiūra. 

Vietos projekto tikslai: šio vietos projekto tikslas yra suremontuoti viešą pastatą, kurio 

unikalus Nr. 5793-6006-5012. Pakeisti jo stogo asbestinę dangą, kuri neatitinka šių dienų 

reikalavimų, neigiamai veikia aplinką ir pastato būklę, beasbestine danga. Suremontuoti ir nudažyti 

pastato lauko sienas, tai darys įtaką kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumui. Suremontuota ir 

apšiltinta patalpa kasdieniam darbui skatins gyventojus aktyviau dalyvauti bendruomeninėje 

veikloje. Visa tai padės kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėje. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo 

dangos iš asbestcementinių banguotų paprasto profilio lakštų nuardymas ir pakeitimas banguotų 

beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo sistemos įrengimas; 

fasadų dažymas; elektros instaliacijos pakeitimas; 21 kv. m. patalpos (plane pažymėtos 1-2) 

apšiltinimas iš vidaus ir dažymas. 

 

 

JUODPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 

 

         
Prieš                                                                            Po 

 

Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas - Juodpėnų kaimo bendruomenė 

Partnerio  juridinio asmens pavadinimas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas – I Prioritetas. Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis pagal kurią teikiamas vietos projektas - 1.1  priemonė. 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra. Veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams. 

Vietos projekto pavadinimas – Juodpėnų buvusios mokyklos pastato remontas ir jo dalies 

pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams 

Finansuojami iki  - 249 993,00 Lt (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. 

Juodpėnų kaimo bendruomenė įkurta 2005 11 22, vienija Obonių, Juodpėnų, Keginių, 

Puožo,  Puponių II kaimų apie 290  gyventojų,  iš jų: 126 vyrus  ir 164 moteris,  22 vaikus iki 12 

metų,  20  jaunuolių 12-18 metų amžiaus. Senyvo amžiaus gyventojų - 74.  

Bendrasis tikslas - kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Juodpėnų kaime, 

sustabdyti gyventojų, ypač jaunimo bėgimą iš kaimo, sudaryti vietos gyventojams sąlygas 



kultūringai praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą, draugiškumą, 

mažinti socialinę atskirtį,  o tuo pačiu padaryti  patrauklesnę seniūnijos bei rajono teritoriją. 

Specialieji tikslai - skatinti kaimo bendruomenės narių iniciatyvumą ir gebėjimus 

veikti bendrai, telkti bendruomenę kilniems, labdaringiems darbams, ugdyti gebėjimus ir 

atsakomybę rengti ir įgyvendinti projektus, kurie  pagerintų jų pačių  gyvenimo kokybę. 

Veiklos tikslai – suremontuoti Juodpėnų buvusios mokyklos pastatą, kurio unikalus 

Nr. 5796-8004-2015, dalį langų užmūrijant, kitus pakeičiant naujais, I aukšte pakeičiant šildymo 

sistemą, grindų dangą, duris bei atliekant vidaus apdailos darbus, o taip pat įsigyjant baldų 

bendruomenės patalpoms ir aktų salės kėdes.   

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: Juodpėnų 

buvusios mokyklos pastato remontas ir baldų įsigijimas. Dalis langų užmūryti, kiti pakeisti naujais, 

I aukšte pakeista šildymo sistema, grindų danga, durys bei atlikti vidaus apdailos darbai, o taip pat 

įsigyti baldai bendruomenės patalpoms ir aktų salės kėdės. 

 

 

SENOJO SUBAČIAUS BENDRUOMENĖ 

   
Prieš                                                   Po                                       Po 

 

Pareiškėjo juridinio asmens pavadinimas - Senojo Subačiaus bendruomenė 

Partnerio  juridinio asmens pavadinimas - Kupiškio rajono savivaldybės administracija. 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas – I Prioritetas. Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis pagal kurią teikiamas vietos projektas - 1.1  priemonė. 

Kaimų atnaujinimas ir plėtra. Veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir 

pritaikymas bendruomenės poreikiams. 

Vietos projekto pavadinimas – Subačiaus miestelio buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams 

Finansuojami iki  - 234648,40 Lt 

Senojo Subačiaus bendruomenė įkurta 2008 m. Kupiškio rajono savivaldybė perdavė 

neatlygintinai naudotis buvusios mokyklos pastatą. Buvusi mokykla yra vienintelis visuomeninis 

pastatas Subačiaus miestelyje ir nėra kitų patalpų bendruomenei susirinkti. Pastatas pastatytas 1957 

m. ir per visą laikotarpį nebuvo kapitališkai remontuotas. Gyvenvietėje yra daug senyvo amžiaus 

žmonių, kurie norėtų susirinkti į šiltas, be skersvėjų patalpas bendravimui. Gyvenvietės jaunimas 

nori sportuoti ir leisti kultūringai laisvalaikį. Susidarė grupelė stalo teniso mėgėjų, bet reikia 



patalpas pritaikyti bendruomenės poreikiams. Padaryta gyventojų apklausa, siekiant išsiaiškinti 

poreikius. Apklausti 36 gyventojai. Visi apklaustieji pritarė pastato remontui. Papildomai išreikšti 

pageidavimai organizuoti kultūrinius, sportinius ir saviraiškos renginius. 

Bendrasis projekto tikslas: gyventojų socialinės atskirties mažinimas; sudaryti sąlygas 

aktyviam ir kultūringam poilsiui, kad senimas dalintųsi patirtimi su jaunimu. 

Veiklos tikslas – suremontuoti buvusį mokyklos pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės 

poreikiams. Pastato unikalus Nr. 5795-7004-9010. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: stogo 

remontas, lietaus nuotekų surinkimo sistemos remontas; langu ir durų keitimas; židinio šildymo 

įrengimas; elektros instaliacijos pakeitimas; vidaus san. mazgo įrengimas ir vertikalaus nuotekų 

valymo įrenginio montavimas su lauko tinklais; apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos 

montavimas; dažymas. 


