
 

  

Įgyvendintų projektų 
konkursas 
 KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007–2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 

GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI  

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

1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“  

 



I prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir 

konkurencingumo stiprinimas“ 1.1 priemonė „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 

Veiklos sritis – visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams.  

 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-001 

 

KREIPŠIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 

„Kreipšių kaimo buvusio darželio pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ 

Bendra projekto vertė - 130 949,05 Lt 

Partnerio juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 
 

Prieš 

 



 

Po 

 
 

 



 

 

 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, kartu 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. 



 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 nuograndos įrengimas aplink 

pastatą. 

 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-002 

SALAMIESČIO BENDRUOMENĖ 

„Salamiesčio buvusio vaikų lopšelio–darželio pastato dalies pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams“ 

Bendra projekto vertė -125 046,77 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš 

 

 



 

 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, 

per 60 metų yra 100 gyventojų.  

 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. 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.  

 

Po

 



****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-003 

PUPONIŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 

„Puponių kaimo buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės 

poreikiams“ 

Bendra projekto vertė -129 950,01 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš 

 

 



 

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 norėjo aktyviau dalyvauti bendruomenės 

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

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

ir vaikaičiams. Jaunimas yra įkūręs savo klubą, bet neturėjo tinkamų patalpų savo veiklai. Yra 

norinčių įkurti rankdarbių, šeimininkių klubą. Tačiau turimų viešųjų patalpų prasta būklė sukėlė 

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. 

 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. 

 

Po 

 

 

 

 

 

****************************** 



 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-004 

SENOJO SUBAČIAUS BENDRUOMENĖ 

„Subačiaus miestelio buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės 

poreikiams“ 

Bendra projekto vertė - 234648,40 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš 

 

 

 



  

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 reikėjo 

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. 

Vietos projekto tikslai: 

Bendrasis 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. 

 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. 

 

 

 

 

 



Po 

 

 



  

 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-006 

JUODPĖNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ 

„Juodpėnų buvusios mokyklos pastato remontas ir jo dalies pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams“ 

Bendra projekto vertė - 249 993,00 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš  

 



 

Po  

 

 



 

 

 

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.  

Vietos projekto tikslai: 

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, kartu 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, taip pat įsigyjant baldų 

bendruomenės patalpoms ir aktų salės kėdes.   

 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, taip pat įsigyti baldai 

bendruomenės patalpoms ir aktų salės kėdės. 

 

****************************** 

 

 

 



LEADER-11-KUPIŠKIS-01-007 

Bendruomenė „MILŪNAI“ 

„Miliūnų kaimo buvusios mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams“  

Bendra projekto vertė – 249791,46 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš  

 

 



Po  

 

 



 

2008 metais susikūrė Miliūnų bendruomenė, kurios pagrindinis tikslas mažinti Miliūnų ir 

aplinkinių kaimų Šaltenių, Oniūnų, Gražiškių kaimų žmonių socialinę, kultūrinę ir ekonominę 

atskirtį, vienijant narius ir rūpinantis švietėjiška veikla. Siekiant sužinoti bendruomenės narių 

nuomonę apie rengiamą projektą buvo sušauktas susirinkimas. Iš visų 45 narių projektui pritarė 43 

nariai, susilaikė 2 nariai. 

Miliūnų bendruomenę sudaro 51 sodyba, kurioje gyvena 110 gyventojų, 46 pensininkai (iš 

kurių 74 % moterys), 14 vaikų iki 18 metų, 50 darbingo amžiaus gyventojų, iš kurių 17 yra 

dirbantieji.  

Bendruomenė pagal panaudą iš Kupiškio rajono savivaldybės gavo patalpas, kurios buvo 

labai apleistos ir nenaudojamos. Norėdami jas naudoti bendruomenės poreikiams, bendruomenė 

rašė projektą ir gavo 25 000 Lt paramą. Iš šių pinigų bendruomenė savo jėgomis sutvarkė labiausiai 

remonto reikalavusias pastato dalis: keitė stogą, perdažė išorines pastato sienas, sumontavo naujus 

langus, įstatė lauko duris. Tačiau bendruomenės pastatas buvo suremontuotas tik iš išorės, todėl 

bendruomenė nusprendė dalyvauti pagal I prioriteto priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 

LEADER metodu.  

Sutvarkius vidaus patalpas, jose buvo įrengta salė įvairiems renginiams, susirinkimams, 

kitame namo gale buvo įrengtas darbo kambarys, patalpa, kurioje tiek jaunimas, tiek kiti 

bendruomenės nariai galės leisti laisvalaikį, naudotis kompiuteriu. Reikia pastebėti, kad nei 

Miliūnuose, nei aplinkiniuose kaimuose nėra vaikų darželio, dienos centro ar įrengtos salės, kuriose 

būtų galima susiburti, koncertuoti, rengti konferencijas, priimti svečius, švęsti įvairias šventes. 

Saugus vaikų ir jaunimo laisvalaikis būtų puiki priemonė nusikaltimų prevencijai. Prisimindami 

kulinarinį paveldą, atvykusius svečius pavaišintų savo pagamintais skanėstais. Bendruomenėje 

daugiausiai pensinio amžiaus žmonių, todėl šiuo projektu taip pat siekiama mažinti senyvų žmonių 

atskirtį, todėl norėdami praplėsti jų veiklą ir akiratį, būtų suteikta galimybė užsiimti mėgstama 



veikla, t.y. žaisti šaškėmis, šachmatais, bendrauti, užsiimti rankdarbiais, naudotis kompiuteriu. 

Atnaujinti senuosius amatus, mojavų giedojimą senoliai perduotų savo žinias ir išmintį jaunajai 

kartai.  

 Šio projekto įgyvendinimas aktualus kiekvienam Miliūnų bendruomenės nariui. 

Organizuojant įvairius renginius prisideda tiek vaikai, tiek jaunimas, tiek suaugusieji. Suaugusieji 

savanoriškais pagrindais pasirūpins malkomis, nes pastatas bus apšildomas židiniu, iš 

bendruomenei suaukojamų 2 % gyventojų pajamų mokesčio, nario mokesčio bus apmokamos 

išlaidos. Šis projektas paskatins jaunosios ir senosios kartų glaudesnį tarpusavio bendravimą, 

patirties ir žinių sklaidą. 

 Vietos projekto tikslai:  

 Remti įvairius gyventojų poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimą, gražinant 

kaimo gyvenvietes, sudarant sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui; 

 Kurti patrauklią kaimo gyvenamąją aplinką ne tik išsaugant liekamąją, bet ir sukuriant 

pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę. 

 Veiklos tikslas – suremontuoti buvusio mokyklos pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės 

poreikiams. Pastato unikalus Nr. 5795-7002-3011. 

 Įgyvendinus vietos projektą buvo atlikti šie darbai: išardytos senos susidėvėję 

grindys bei išgriautos nelaikančios pertvarinės sienos; subetonuotos naujos grindys, pagal naują 

perplanavimą įrengtos pertvaros; išorinės sienos iš vidaus apšiltintos akmens vata ir sutvirtintos 

gipso–kartono plokšte; įrengta nauja elektros instaliacija, įmontuoti į lubas įleidžiami šviestuvai; 

salėje pastatytas židinys ir įrengti lankstūs gofruoti ortakiai į kiekvieną patalpą; įrengtos lubos; 

įvestas vandentiekis ir kanalizacija su nuotekų valymo įrenginiais, sanitarinis mazgas; sumontuotos 

vidaus durys – 6 vnt. vienvėrės ir 2 vnt. dvivėrės; užglaistytos ir nudažytos sienos, sanitariniame 

mazge ir virtuvėje – suklijuotos keraminės plytelės. 

 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-008 

Noriūnų bendruomenė 

„Noriūnų buvusio bendrabučio pastato dalies pritaikymas vietos bendruomenės 

poreikiams“ 
 

Bendra projekto vertė – 234301,20 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 



Prieš  
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Noriūnų bendruomenė aktyvią savo veiklą vykdo nuo 2007 m. kovo mėnesio. Bendruomenė 

kūrėsi turėdama tikslą vienyti krašto žmones (gyventojus) ir iš jo kilusius, ugdyti gyventojų 

bendruomeniškumą, rūpintis bendruomenės gerove, apginant gyventojų teises, palaikyti ir plėtoti 

infrastruktūrą, plėtoti kaime kultūrinį ir sportinį gyvenimą bei aktyvumą. Bendruomenė susidūrė su 

patalpų problema: neturėjo tinkamų patalpų veiklai vykdyti – susirinkimams, šventėms, kolektyvų 

repeticijoms, švietėjiškai veiklai vykdyti, organizuoti gyventojų laisvalaikį ir užimtumą. 

Bendruomenė vienija 83 narius.  

2008 m. balandžio 2 d. Kupiškio rajono Savivaldybės administracija pagal panaudos sutartį 

Nr.E10-8 perdavė bendruomenei buvusio bendrabučio pastato dalį t.y. keturis butus, kurie visiškai 

nėra tinkami bendruomenės veiklai vykdyti. Bendruomenės nariai talkų metu atliko pradinius 

darbus šiose patalpose: išvalė šiukšles ir išgriovė pertvaras. Patalpų įsirengimui bendruomenė lėšų 

neturi, todėl 2009 metais buvo teiktas projektas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽŪM ir 

gautas finansavimas pradiniam patalpų remontui. Šio projekto lėšomis pakeista dalis langų, 

sumontuoti pagrindinio įėjimo laiptai. Tolimesniems darbams atlikti bendruomenė lėšų neturėjo, 

todėl nusprendė teikti paraišką Kupiškio rajono VVG kartu su partneriu Kupiškio rajono 

Savivaldybės administracija. 2011 m. vasario 22 d. Kupiškio rajono Savivaldybės taryba sprendimu 

Nr. TS-46 pritarė projektui, „Noriūnų buvusio bendrabučio pastato dalies pritaikymas vietos 

bendruomenės poreikiams“. Bendruomenės nariai rengiamam projektui pritarė visuotiniame 

susirinkime. Šis projektas yra skirtas visiems Noriūnų ir aplinkinių kaimų gyventojams. 

           Įgyvendinus projektą buvo atliktas Noriūnų bendruomenės namų kapitalinis remontas, 

sudarytos sąlygos į bendruomenės veiklą įsijungti ir neįgaliems kaimo žmonėms, atsirado 

galimybės sustiprinti ir išplėsti bendruomenės veiklą. 

             Įgyvendinus projektą suremontuoto pastato išlaikymo sąnaudas Noriūnų bendruomenė 

ketina padengti iš bendruomenės nario mokesčių, gyventojų skiriamų 2 proc. paramos lėšų, rėmėjų 

lėšų.  



 Vietos projekto tikslai: 

 Bendras tikslas kurti patrauklią aplinką visų amžiaus grupių žmonėms gyventi ir dirbti, 

turiningai leisti laisvalaikį Noriūnų kaime.  

 Veiklos tikslas – suremontuoti buvusio bendrabučio pastato dalį ir pritaikyti ją 

bendruomenės poreikiams, apjungiant 4 butus. Patalpų unikalūs Nr. 5798-2004-0011:0032; 

5798-2004-0011:0033; 5798-2004-0011:0034; 5798-2004-0011:0035. 

 Projekto lėšomis atlikti šie darbai: 

 Visose patalpose naujai įrengtos elektros, vandentiekio ir kanalizacijos sistemos bei 

pakeistos šildymo sistemos. 

 Įrengta salė. Dėtos sąramos, ardytos kapitalinės sienos, pakeisti langai, grindys, išdažytos 

sienos, iškirsta anga sienoje, įstatytos lauko durys, pandusas neįgaliesiems. Įsigyti stalų bei 

kėdžių komplektai.  

 Įrengtas užsiėmimų ir žaidimų kambarys, kuriame reikėjo atlikti sienų paruošimą ir dažymą, 

pakeisti langus bei grindis, sumontuoti sienines lentynas, nupirkti kompiuterinį stalą bei 

kompiuterį su programine įranga. Šiame kambaryje bus stengiamasi rengti užsiėmimus 

įvairioms socialinėms žmonių grupėms, įvairiam amžiui, bus vykdomi dienos užsiėmimai 

jaunoms mamoms su mažyliais, galimybė naudotis kompiuteriu. 

 Atliktas holo kostiumų ir muzikinio inventoriaus kambario remontas, visur pakeistos 

grindys, holui nupirktas baldų komplektas. 

 Įrengtas koridorius: pakeistos grindys, išdažytos sienos, pakeistos vidaus durys. 

 Įrengta virtuvėlė: pakeisti langai bei durys, išdažytos sienos, sumontuota virtuvinė įranga su 

spintelėmis. Čia bus galima organizuoti šeimininkių vakarus, susitikimus prie arbatos 

puodelio. 

 Įrengti naujai sanitariniai mazgai, jie pritaikyti neįgaliesiems. 

 Įrengtas dušas su persirengimo kambariu bei skalbimo mašina. Šalia įrengtas sanitarinis 

mazgas. Dušu ir skalbimo reikmėmis galės naudotis visi bendruomenės nariai Ši paslauga 

ypač aktuali socialiai remtiniems asmenims. Taip bus siekiama bendruomenėje mažinti 

socialinę atskirtį. 

 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-009 

 

Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija 

„Subačiaus gyvenamojo namo rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės 



poreikiams„ 
 

Bendra projekto vertė – 209836,37 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Lietuvos Caritas, Subačiaus 

bendruomenė. 

Prieš  

 

 

Subačiaus šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija veikia kaip Romos katalikų parapija. Šiai 72 

metus gyvuojančiai parapijai, įkurtai 1939 metais, priklauso 1600 parapijiečių. Parapijoje veikia 

maldos grupės, „Gyvojo rožinio draugija“, „Marijos legiono“ draugija, vietos Caritas grupė. 

Parapijiečiai buvo išsakę nuomonę, kad ypač sekmadieniais į Subačių susirenkantys nariai, 

draugijos norėtų ilgiau pabendrauti, pasikalbėti apie problemas, rūpesčius, kartu paminėti vieną ar 

kitą religinę ar valstybinę šventę, ar asmeninę sukaktį, tačiau turima sakrali bažnyčios erdvė tinka 

daugiau tenkinti religinius poreikius, o kitų parapijos bendruomenės narių socialiniams ir 

laisvalaikio poreikiams pritaikytų erdvių – parapijos namų – būklė yra prasta. Nors patalpos buvo 

suremontuotos (kosmetinis remontas iš suaukotų parapijiečių aukų), tačiau dėl nesandaraus stogo, 

leidžiančio kritulius, sienų ir supuvusių medinių langų, I aukšto apdaila sulieta vandeniu, o antras 

aukštas išvis nenaudojamas. 

Visas minėtas problemas išsprendė rekonstruoti parapijos namai, kuriuose bus galima 

papildomai rengti įvairius teminius vakarus, pokalbius ir užsiėmimus jaunimui, kuris šiuo metu 

neturi kuo užsiimti ir į šiuos renginius kviesti ne tik tikinčiuosius – parapijos bendruomenės narius 

– bet ir visus subatėnus. Tokiu būdu būtų vienijama bendruomenė.  

Didelį parapijos bendruomenės norą turėti patalpas rodė pastoracinės tarybos susirinkimas, 

tikinčiųjų pasisiūlymai padėti, Subačiaus bendruomenės pasiryžimas prisidėti savanorišku darbu.            



Rekonstruotame pastate savo patalpas turės ir Subačiaus bendruomenė, kuri yra tik registruota 

Subačiaus seniūnijoje, o realiai patalpų neturi. 

 Šiuo projektu siekiama sukurti sąlygas bendrauti ne tik su Subačiaus šv. Pranciškaus 

Asyžiečio parapijiečiais, Subačiaus bendruomenės nariais, Maldos grupėmis, „Gyvojo rožinio 

draugija“, „Marijos legiono“ draugija, vietos Caritas grupe, Subačiaus jaunimu, bet ir aplinkinių 

parapijų nariais, bendruomenėmis, jaunimo grupėmis ir visais kitais norinčiais prisidėti ir dalyvauti 

rengiamose šventėse, susibūrimuose. Bažnytinis choras, kuris jau gyvuoja nuo parapijos įsikūrimo, 

kartu su kitų parapijų chorais dalyvauja rengiamose religinėse šventėse. Sutvarkytu pastatu naudosis 

gyventojai, bendruomenės nariai, svečiai. 

 Vietos projekto tikslai: 

 Kurti patrauklią ir saugią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. Veiklos tikslas – 

rekonstruoti parapijos namų pastatą ir pritaikyti jį bendruomenės poreikiams. Pastato 

unikalus Nr. 5792-5000-5015. 

Lietuvos Caritas 15 metų perdavė panaudos teise valdyti gyvenamą namą, statytą 1925 m.  

 Projekto lėšomis atlikti šie darbai: demontuotas susidėvėjęs stogas, antrame aukšte 

išgriautos pertvaros ir padidintos patalpos gausesniems parapijos ir bendruomenės narių renginiams. 

Tuo tikslu stogo konstrukcijos pakeistos naujomis, panaudojant medines gamyklines santvaras, 

kurioms nereikalingas papildomas tarpatramis. Stogas apšiltintas mineraline vata, įrengiamos lubos 

iš gipso kartono plokščių. Stogas padengtas skardos lakštais, įrengtas lietaus nuvedimo sistema.  

Pakeisti susidėvėję mediniai langai bei durys naujais baltos spalvos PVC gaminiais, sudėtos naujos 

skardinės palangės. Demontuoti susidėvėjusios medinės dailylentės, ant sienų pritvirtintas medinis 

karkasas, sienos apšiltintos 100 mm mineralinės vatos sluoksniu, sudėta vėjo izoliacija ir apkalta 

naujomis medinėmis dažytomis dailylentėmis. Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento prie VRM direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. Įsakymu Nr. 1-338, būtina įrengti antrą 

evakuacinį išėjimą. Todėl išpjauta anga antrojo aukšto sienoje, sumontuotos durys, įrengti mediniai 

laiptai ir aikštelės su aptvėrimu. Pakeitus stogo konstrukciją bei įrengus evakuacinį išėjimą keitėsi 

pastato išoriniai matmenys.  

 Sutvarkius pastato išorines konstrukcijas buvo sustabdytas pastato yrimas, prailgintas 

tarnavimo laikas. 
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LEADER-11-KUPIŠKIS-01-010 

Kupiškio etnografijos muziejus 

„Aukštaitiška gryčia – Adomo Petrausko muziejuje“ 

Bendra projekto vertė –132 711,98 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš  

 

 

 

 



 

Po 

 

 



 

 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. 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. 

 Savininkas A. Petrauskas pastatus ir surinktus eksponatus 1996 m. padovanojo 

Kupiškio rajono savivaldybei. Kupiškio rajono Savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimu Nr. 

TS-277 kompleksas patikėjimo teise perduotas valdyti Kupiškio etnografijos muziejui ir tapo jo 

struktūriniu padaliniu. 

 Nuo 1996 m. nebuvo atliktas muziejui perduotų pastatų remontas. Todėl visi pastatai 

yra blogos būklės. Pirmiausia reikėjo remontuoti aukštaitišką gryčią (bendras plotas 69,26 kv. m.), 

nes yra sutrūnijęs šiferio stogas, nuo lietaus supuvusios medinės stogo perdangos, sienų rąstai, 

įlinkusios lubos, viduje pajuodusios sienos, aptrauktos pelėsiais, iširęs duonkepis pečius, aplūžusios 

durys, langai. 

 Projekto įgyvendinimas sudarė sąlygas suremontuoti aukštaitišką gryčią, joje įrengtas 

aukštaitiškas interjeras (ąžuoliniai stalai, suolai, indauja, komoda ir t.t.), patalpos pritaikytos senųjų 

amatų atgaivinimui (duonos kepimas, pakišuolių gamyba, audimas, pynimas iš vytelių). Naujovės 

padės pritraukti daugiau lankytojų, uždirbti piniginių lėšų, įkurti 1 – 2 darbo vietas, išsaugoti 

vietinės reikšmės mažosios architektūros paveldo pastatą.  

 Vietos projekto tikslai: 

1. Suremontuoti Adomo Petrausko muziejuje esančią aukštaitišką gryčią. 



1.1 Įsigyti autentiškus aukštaitiškos gryčios baldus. 

1.2. Sutvarkyti aukštaitiškos gryčios patalpas ir jas pritaikyti įvairių socialinių grupių veiklai. 

2. Tęsti Kupiškio krašto senųjų amatų atgaivinimą, puoselėjimą, sklaidą. 

2.1. Atgaivinti senuosius gimtojo krašto amatus (duonos kepimas, pakišuolių gamyba, audimas, 

pynimas iš vytelių). 

2.2. Pritraukti daugiau lankytojų, pagerinti edukacinės veiklos kokybę. 

2.3 Prisidėti prie vietinės reikšmės mažosios medžio architektūros paveldo išsaugojimo. 

Veiklos tikslas – suremontuoti muziejaus pastatą, kurio unikalus Nr. 5790-0002-5032. 

 Projekto lėšomis atlikti šie darbai: atliktas Adomo Petrausko muziejuje esančios 

aukštaitiškos trobos remontas, laikantis autentikos įrengtas vidaus interjeras, patalpos pritaikytos 

bendruomenės poreikiams. Remonto metu pakeistas medinis stogo karkasas, ant jo uždėtas 

šiaudinis stogas, sudėtos naujos lubos su sijomis, grindys, permūrytas duonkepis pečius, pakeisti 

supuvę seni rąstai, sudėtos naujos durys, langai, perstatytas prieangis, nuvalytos viduje pajuodusios 

ir apipelijusios sienos. 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-011 

ALIZAVOS BENDRUOMENĖS CENTRAS 

„Alizavos administracinių patalpų pritaikymas bendruomenės veikloms“ 

Bendra projekto vertė – 87516,00 Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

Prieš 
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 Alizavos kaimas nutolęs nuo miesto centro per 16 km ir yra kraštinis rajono kaimas, 

besiribojantis su Rokiškio bei Biržų savivaldybėmis. 2003 m. buvo įsteigtas Alizavos 

bendruomenės centras. Bendruomenė rūpinasi kaimo gyvenimo socialiniais, kultūriniais, 

švietėjiškais bei gyvenimo kokybės gerinimo klausimais. Kupiškio rajono savivaldybė iki 2018 

metų panaudos teise perdavė bendruomenei naudotis administracines patalpas, esančias Biržų g. 23, 

Alizavos mstl. Pastatas statytas 1956 m. ir nuo statybos laikų nėra remontuotas. Atlikta projekto 

poreikio analizė anketavimo būdu, kuri parodė, kad net 90 % apklaustųjų pasisakė už 

bendruomenės pastato remontą. Per tarybos posėdi svarstant šį klausima ir nutarta teikti paraišką 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupei su prašymu gauti finansinę paramą patalpų remontui. 

Alizavos bendruomenės patalpomis naudojasi visi norintys, nepriklausomai nuo politinių, religinių 

ar kitų pažiūrų. Jose planuojama tęsti pradėtas veiklas, o turint jaukias patalpas vykdyti kuo 

įvairesnę veiklą – organizuoti mokymus, rankdarbių būrelius, susirinkimus, psichologų ir kt. 

paskaitas, konsultacijas. „Sodžiaus„ ūkininkės, kurios glaudžiasi bendruomenės patalpose, mokys 

bendruomenės narius senųjų amatų ir supažindins su kulinariniu paveldu.  

 Vietos projekto tikslai: 

 Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Alizavos kaime, sustabdyti 

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

praleisti laisvalaikį pagal savo pomėgius, stiprinti bendruomeniškumą, draugiškumą, 

mažinti socialinę atskirtį, kartu 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 Alizavos buvusio pašto pastato I aukšto patalpas ir pritaikyti 

jas bendruomenės poreikiams. Patalpų unikalus Nr. 5795-6001-2013:0001. 

 Projekto lėšomis atlikti šie darbai: buvo atlikti patalpų remonto darbai: įrengtas 

sanitarinis mazgas, elektrinis vandens šildytuvas, vietinė šildymo sistema (pastatytas 25 kW kieto 

kuro katilas ir ortakiais nuvestas šildymas į patalpą); pakeistas vienas langas, ir likę nepakeistos 

durys; pakeista elektros instaliacija; sanitariniame mazge ir koridoriuje išklotos keraminės plytelės; 

pakeista grindų danga, įrengtos pakabinamos lubos; išdažytos sienos. 

 

****************************** 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-012 

Alizavos jaunimo centras „ALSJA“ 

„Alizavos administracinių patalpų pritaikymas jaunimo centro ALSJA veikloms“ 

Bendra projekto vertė –168 244,20 Lt 

Prieš  

 

 

 



 

Po 

 

 

 



 

 

 

 Alizavos kaimas nutolęs nuo miesto centro per 16 km ir yra kraštinis rajono kaimas, 

besiribojantis su Rokiškio bei Biržų savivaldybėmis. 2007 m. buvo įsteigtas jaunimo centras 

„ALSJA“. Jaunimo centras yra ne pelno organizacija, sprendžianti vaikų ir jaunimo užimtumo 

problemas, skatinanti jaunimo iniciatyvas, savarankiškumą, kūrybiškumą. Per pastaruosius metus 

surengtas ne vienas projektas, skirtas jaunimui: sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos, 

tarptautinių mainų, senųjų amatų puoselėjimo ir kt. Ypač didelis dėmesys skiriamas jaunoms 

šeimoms, kad jaunimas neišvažiuotų iš kaimo. Kaime yra daug socialiai remtinų šeimų, kurių vaikai 



taip pat nori visaverčio gyvenimo, bendravimo, galimybės užsiimti papildoma veikla, tad jaunimo 

centras tampa antraisiais namais.  

 Rėmėjai padovanojo jaunimo centrui administracines patalpas, esančias Biržų g. 23, 

Alizavos mstl., II aukšte. Pirmojo aukšto patalpos nuosavybės teise priklauso Kupiškio rajono 

savivaldybei ir panaudos teise perduotos naudotis Alizavos bendruomenės centrui. Pastatas statytas 

1956 m. ir nuo statybos laikų nėra remontuotas. Jaunimo centras glaudžiai bendradarbiauja su 

bendruomene. Atlikta projekto poreikio analizė anketavimo būdu, kuri parodė, kad net 90 % 

apklaustųjų pasisakė už jaunimo centro ALSJA patalpų remontą. Jaunimo centro nariai nutarė teikti 

paraišką Kupiškio rajono vietos veiklos grupei su prašymu gauti finansinę paramą patalpų remontui. 

Suformuota darbinė komanda, paskirti projekto vadovas bei finansininkas, išrinkti savanoriai, kurie 

tvarkys patalpas po remonto. 

  Įgyvendinus projektą didžioji patalpa buvo pritaikyta susirinkimams bei mokymams. 

Jaunimas savanoriškais pagrindais pasirūpins malkomis patalpų šildymui, elektros energijos ir 

vandens išlaidos apmokamos iš nario mokesčio ir paramos lėšų. Jaukiose ir saugiose patalpose bus 

galimybė vykdyti veiklą ir žiemą. Turėdamas tinkamai sutvarkytas patalpas jaunimo centras galės 

teikti paraišką Jaunimo reikalų departamentui veiklos finansavimui. 

 Vietos projekto tikslai: 

 Bendras tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti Alizavos kaime, sustabdyti 

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

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

socialinę atskirtį, kartu 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 Alizavos jaunimo centro „Alsja“ patalpas, unikalus Nr. 5795-

6001-2013:0002, bendras plotas – 147,58 kv. m.  

 Projekto lėšomis atlikti šie darbai: įrengtas sanitarinis mazgas, elektrinis vandens 

šildytuvas; visose patalpose pakeisti langai ir durys, elektros instaliacija, grindų danga, įrengtos 

pakabinamos lubos; patalpoje plane pažymėtoje I-13 pastatytas židinys ir ortakiais nuvestas 

šildymas į kitas patalpas; įrengta priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija. 

 

****************************** 

 

 

 



I prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir 

konkurencingumo stiprinimas“ 1.1 priemonė „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 

Veiklos sritis – Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas. 

 

LEADER-11-KUPIŠKIS-01-005 

 

Kaimo bendruomenė „Valakai“ 

„Poilsio ir sporto erdvės „VALAKAI„ įrengimas“ 

Bendra projekto vertė –80 984,28Lt 

Partnerio arba juridinio asmens pavadinimas – Kupiškio rajono Savivaldybės 

administracija. 

 

Prieš 

 

 

Vietos gyventojų aktyvumui ir kaimo problemų sprendimui 2008 m. sausio 2 d. buvo įregistruota 

kaimo bendruomenė „Valakai“. Atsiranda gyventojų noras burtis, sportuoti, kartu švęsti įvairias 

šventes. Subačiau seniūnijos 2011 m. vasario 21 d. duomenimis Valakų k. gyvena 84 gyventojai. 

Projektuojant ir plečiant Valakų kaimą, nebuvo numatyta viešoji erdvė. Gyventojai neturi poilsio 

zonos. Kaimo bendruomenė 50 –čiai metų sudarė panaudos sutartį su privačių žemės sklypų 

savininkais. Perduotuose naudotis žemės sklypuose, kurių bendras plotas 0,28 ha (unikalūs Nr. 

5750-0002-0188 ir Nr. 5750-0002-0226), esančiuose Valakų kaimo centre, bendruomenės narių 



savanoriška iniciatyva pasodinti medeliai, pastatyta pavėsinė ir kaimo stogastulpis ‚‚Sveiks 

kaimyne‘‘. Vėjo kryptį rodo įrengta dekoratyvinį vėjarodį. 

   2011-02-11 vykusiame bendruomenės narių ataskaitiniame susirinkime buvo nuspręsta įrengti 

poilsio ir sporto erdvę ir įsigyti techniką šios erdvės ir aplink esančių kaimo viešųjų erdvių 

tvarkymui. 

    Siekiant išspręsti kaimo gyventojų aktyvumo ir bendravimo bei aplinkos tvarkymo problemas, 

buvo kreiptasi į rajono savivaldybę ir ši sutiko bendrafinansuoti projektą, prisidedant piniginiu 

įnašu. 

 Vietos projekto tikslai: 

 Skatinti Valakų kaimo ir Subačiaus m. įvairių amžiaus grupių gyventojų, fizinį aktyvumą, 

kultūros ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą, patriotiškumo ir bendruomeniškumo 

ugdymą. 

  Įrengti viešąją erdvę aktyviam poilsiui ir įsigyti specialią techniką aplinkos priežiūrai. 

 Sukurta vieša sporto ir poilsio erdvė tenkins tiek Valakų kaimo gyventojų ir 

atvykstančių svečių, tiek Subačiaus miesto gyventojų poreikius. Vaikai–jaunimas–senjorai galės 

aktyviai ir kultūringai praleisti laisvalaikį, gerinti sveikatą, sportuojant gryname ore, padės išspręsti 

jaunimo užimtumo, atitraukimo nuo kompiuterių problemas. Bus ugdomas fizinis aktyvumas, 

bendruomeniškumas, patriotiškumas, rengiami sporto ir kultūros renginiai, kviečiamos 

bendruomenės, dalijamasi gerąja patirtimi.  

 Projekto lėšomis atlikti šie darbai: įrengti takai, sumontuoti 6 lauko treniruokliai, 

suoliukai, įrengta hibridinė vėjo ir saulės lauko apšvietimo sistema. Teritorijos priežiūrai įsigytas 

traktoriukas su žolės pjovimo įrenginiu, žolės ir lapų rinktuvu, sniego pūtiku bei krūmapjovė. 

 Dėl sutaupytų lėšų papildomai buvo įsigyti akmeniniių vazonų komplektas, lauko 

tualetas ir šašlykinė – rūkykla su stogu. 
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