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1. KUPIŠKIO RAJONO VVG IR JOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO 

APRAŠYMAS 

 

1.1. VVG trumpa kūrimosi istorija 

 

Kupiškio rajone yra įsikūrusios dvidešimt dvi kaimo bendruomenės. Vienos bendruomenės 

gyvuoja jau dešimtmetį, kitos tik pradeda pirmuosius savo ţingsnius. Bendruomenės daţniausiai savo 

veiklai pasirenka nevyriausybinės organizacijos statusą, kad apjungus jėgas, būtų galima siekti 

gerovės, atstovauti bendrus interesus. Bendruomenės daţniausiai uţsiima kultūrine, socialine, 

švietėjiška veikla, gerina ir graţina savo gyvenamą teritoriją. 

Dabar bendruomeninis judėjimas labai išsiugdęs: kuriasi dienos centrai, bendruomenių centrai, 

vyksta patys įvairiausi mokymai ir susutikimai su kitomis bendruomenėmis. Dalinasi savo gerais 

pavyzdţiais, taip skatindami ir kitas bendruomenes imtis aktyvesnės veiklos. Šiame procese tik labai 

pasyvios bendruomenės lieka nuošalyje, nes ten nėra tinkamo lyderio, trūksta ţinių ir gebėjimų. 

2006 metais Kupiškio rajono verslo ir informacijos centre įvyko susitikimas su Kupiškio 

rajono VVG pirmininke Neringa Trinskiene. Ji davė pradţią mūsų VVG kūrimuisi supaţindindama su 

Vietos veiklos grupių veiklos svarba kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimui, VVG įkūrimo 

galimybėmis bei joms keliamais reikalavimais. 2007 metų pradţioje įvyko antrasis susitikimas, 

kuriame dalyvavo kaimo bendruomenių atstovai, Ţemės ūkio skyriaus vedėjas Valentas Mankūnas. 

Vedėjas paskatino aktyviai dalyvauti bendruomenes kuriant Kupiškio rajono vietos veiklos grupę. 

Vėliau grupelė aktyvių Kupiškio rajono veikėjų dalyvavo mokymuose tema „Vietos veiklos grupės 

kūrimo ir vietos plėtros strategijos rengimo principai“. 2007 m. balandţio 2 dieną verslo ir 

informacijos centre įvyko steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo Kupiškio rajono VVG 

steigėjai. Steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinkta pirmoji valdyba. Taigi, 2007 m. balandţio 26 

dieną buvo įregistruota asociacija „Kupiškio rajono vietos veiklos grupė“. 

Kupiškio rajono VVG nariai dirba kaip partneriai, kurių pagrindinis tikslas – pagerinti 

Kupiškio rajono ţmonių gyvenimo kokybę. Kad tai taptų įmanoma, susivienijo pačių atokiausių rajono 

vietovių gyventojai, visuomenių organizacijų, verslo ir savivaldybės atstovai, nes kaimo plėtros 

politika grindţiama įvairių sektorių kryptinga veikla, savivaldos skatinimu ir visų, dalyvaujančių šioje 

politikoje, veikimo atvirumu ir bendradarbiavimu.  
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1.2. Atstovavimas VVG teritorijoje veikiančioms kaimo bendruomenėms, socialiniams ir kitiems 

partneriams, taip pat jų asociacijoms, vietos valdţiai ir verslui 

 

Steigiamajame Kupiškio rajono vietos veiklos grupės susirinkime, kuris vyko 2007 m. balandţio 

2 dieną, VVG pirmininke vienbalsiai išrinkta jauna ūkininkė Neringa Čemerienė (1 priedas). 2008 

metų pradţioje Kupiškio rajono VVG sudarė 30 narių, jie deleguoti bendruomenių, visuomeninių 

organizacijų, savivaldybės, verslo įmonių atstovai bei iniciatyvūs ţmonės, kurie atstovauja visą 

Kupiškio rajoną teritoriniu poţiūriu (2 ir 3 priedai). 

VVG valdybą sudaro trys vietos valdţios (25 proc.), trys verslo (25 proc.) ir šeši 

nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų (50 proc.) atstovai. Toks narių pasiskirstymas atitinka 

keliamus reikalavimus vietos veiklos grupės valdymo organo sudėčiai. Moterų ir vyrų santykis 

pasiskirstė atitinkamai 40 proc. ir 60 proc. Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos sudėtis 

pateikta 1.1 lentelėje.  

 

1.1 lentelė. Kupiškio rajono VVG valdybos sudėtis pagal atstovaujamus sektorius  

Eil. 

Nr. 
Atstovaujantis asmuo Atstovaujama organizacija 

Visuomeninių organizacijų atstovai 

1. Genė Ţilinskienė Naivių kaimo bendruomenė 

2. Irena Aleksandravičienė Juodpėnų kaimo bendruomenė 

3. Neringa Čemerienė Antašavos bendruomenė 

4. Samanta Kaušinytė Jaunimo ir laisvalaikio centras 

5. Dalius Jankauskas Alizavos bendruomenė 

6. Saulius Bubinas Šimonių kaimo bendruomenė 

Verslininkų atstovai 

7. Virginijus Andrijauskas UAB,,Ţaliamiškis“ 

8. Jonas Marcišauskas UAB „Dogrima“ 

9. Algirdas Notkus UAB „Dalgrida“ 

Vietos valdţios atstovai 

10. Ţilvinas Aukštikalnis Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus  

11.  Igoris Parfionovas Kupiškio rajono urbanistikos ir ekologijos 

vyresnysis specialistas 

12.  Asta Visockienė Kupiškio rajono savivaldybės ekonomikos ir 

turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė 

 

Jauniausia VVG valdybos narė – Samanta Kaušinytė. Jai – 20 metų ir ji atstovauja jaunimą.  

Igoris Parfionovas 1981 metais yra baigęs Panevėţio hidromelioracijos technikumą ir įgijęs 

techniko – hidrotechniko specialybę. Šiuo metu dirba Kupiškio rajono urbanistikos ir ekologijos 

vyresniuoju specialistu ir yra kompetentingas aplinkosaugos klausimais. Turėdamas reikiamą 

kompetenciją Igoris Parfionovas kuruoja aplinkosaugos sritį VVG veikloje. 
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Ţilvinas Aukštikalnis, Igoris Parfionovas ir Asta Visockienė dirba Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijoje ir atstovauja vietos savivaldą. 

Kupiškio VVG teritorijoje bendruomeninę veiklą organizuoja 22 kaimo bendruomeninės ir 54 

nevyriausybinės organizacijos. Visuomeninės organizacijos delegavo savo atstovus: Naivių kaimo 

bendruomenė - Genę Ţilinskienę; Juodpėnų kaimo bendruomenė - Ireną Aleksandravičienę; Antašavos 

bendruomenė - Neringą Čemerienę; Jaunimo ir laisvalaikio centras - Samantą Kaušinytę; Alizavos 

bendruomenė - Dalių Jankauską; Šimonių kaimo bendruomenė - Saulių Bubiną. 

Verslo sektorių atstovauja: UAB ,,Ţaliamiškis“ direktorius Virginijus Andrijauskas; UAB 

„Dogrima“ direktorius Jonas Marcišauskas; UAB „Dalgrida“ direktorius Algirdas Notkus.  

Formuojant Kupiškio rajono VVG valdybą ir kviečiant tapti VVG nariais buvo atsiţvelgta ne 

tik į narių kompetenciją, išsilavinimą, patirtį projektinėje veikloje, bet ir į narių atstovavimą tam tikrai 

teritorijai. Kupiškio rajone yra 6 kaimiškos seniūnijos, todėl buvo siekiama, kad į VVG valdybą ir/arba 

į VVG įeitų bent vienas atstovas iš kiekvienos seniūnijos. VVG valdybos ir VVG narių pasiskirstymas 

pagal seniūnijas pateiktas 1.2 lentelėje: 

 

1.2 lentelė. Kupiškio rajono VVG valdybos ir VVG narių pasiskirstymas pagal seniūnijas 

Seniūnija Atstovaujantis asmuo 
Statusas vietos veiklos 

grupėje 

Alizavos  Dalius Jankauskas VVG valdybos narys 

 Antanas Alkauskas VVG narys 

 Bronius Kaminskas VVG narys 

Kupiškio Neringa Čemerienė VVG valdybos narys 

 Ţilvinas Aukštikalnis VVG valdybos narys 

 Rima Auikštikalnienė VVG narė 

 Julius Semėnas VVg narys 

 Asta Visockienė VVG valdybos narys 

 Bronė Kaleinikovienė VVg narė 

 Samanta Kaušinytė VVG valdybos narys 

 Virginijus Andrijauskas VVG valdybos narys 

 Jonas Marcišauskas VVG valdybos narys 

 Vaitiekus Gaidukevičius VVG narys 

 Violeta Aleknienė VVG narė 

 Jūratė Dovydėniėnė VVG narė 

 Jonas Jarutis VVG narys 

 Ţydrė Ambrozevičienė VVG narė 

 Irena Medţiaušienė VVG narė 

Noriūnų Igoris Parfionovas VVG valdybos narys 

 Algirdas Navickas VVG narys 

 Inga Dovydėnienė VVG narė 

 Daiva Bubulienė VVG narė 

 Laimutė Juknevičienė VVG narė 
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1.2 lentelės tęsinys 

Seniūnija Atstovaujantis asmuo Statusas vietos veiklos 

grupėje 

Skapiškio Algirdas Notkus VVG valdybos narys 

 Genė Ţilinskienė VVG valdybos narys 

 Danutė Juškevičienė VVG narė 

 Valdas Juškevičius VVG narys 

Subačiaus Vidmantas Paliulis VVG narys 

 Zita Kaušakienė VVG narė 

 Jolita Dambrauskienė VVG narė 

 Jurgita Paliulienė VVG narė 

Šimonių Irena Aleksandravičienė VVG valdybos narys 

 Saulius Bubinas VVG valdybos narys 

 Aušra Mykolaitienė VVg narė 

 Algirdas Kairys VVG narys 

 

Vertinant VVG sudėtį teritoriniu principu galima teigti, kad VVG nariai atstovauja visą 

Kupiškio rajono VVG teritoriją ir pasiskirstę proporcingai. 

 

1.3. Vietos veiklos grupės misija, organizacinė valdymo struktūra ir funkcijos bei 

suderinamumas su veikla  

 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė yra savanoriška organizacija, veikianti Kupiškio rajono 

savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, sudaryta bendriems narių poreikiams ir tikslams įgyvendinti. 

Vietos veiklos grupė veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos konstitucijos, Lietuvos Respublikos 

Asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, savo veiklą grindţia įstatais. Vietos veiklos grupė 

yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą 

su savo pavadinimu, gali turėti atsiskaitomąją bei valiutos sąskaitas Lietuvos Respublikos ir uţsienio 

kredito įstaigose. Vietos veiklos grupė padarius ţalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją 

atlyginti savo turtu įstatymų nustatyta tvarka. Vietos veiklos grupė turi teisę sudaryti įvairias sutartis, 

samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, uţmegzti 

tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka vietos 

veiklos grupės tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. Vietos veiklos grupės veikla 

neterminuota, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Vietos veiklos grupės šūkis - „Mes kartu, kad kaimas gyvas būtų!“. 

VVG nariai suformulavo organizacijos misiją. 

 

 

 

 

Siekti suaktyvinti kaimo bendruomenes, skatinti pilietiškumą ir bendruomenės narių 

gebėjimus, ugdyti kaimo lyderius, skatinti ir stiprinti vietos partnerystę tarp įvairių sektorių, 

konsultuoti ir teikti pagalbą kaimo plėtros veikėjams ir organizacijoms įgyvendinant vietos 

plėtros strategiją. 
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Pagrindiniai Vietos veiklos grupės tikslai: 

 aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Kupiškio 

vietovėje; 

 telkti suinteresuotų vietos valdţios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų 

pastangas ieškant tinkamų sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti; 

 skatinti ir palaikyti vietines kaimo ţmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse; 

 teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo 

plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo; 

 parengti Kupiškio rajono kaimo plėtros strategiją; 

 organizuoti kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą; 

 organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti; 

 skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis 

organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir uţsienyje.  

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė dirba ir gyvena vadovaudamasi šiomis vertybėmis:  

 Bendruomeniškumas 

 Profesionalumas 

 Sąţiningumas  

 Darbštumas 

 Teisingumas  

 Aktyvumas  

 Pakantumas 

 Viešumas 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės įstatuose, įregistruotuose 2007 m. balandţio 26 d. 

Juridinių asmenų registre, yra numatyta Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo struktūra, 

kurią sudaro: 

 Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas; 

 Vietos veiklos grupės valdyba; 

 Vietos veiklos grupės pirmininkas. 

Aukščiausias asociacijos organas yra Vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas, 

šaukiamas ne rečiau kaip du kartus per metus. Ataskaitinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 

kartą per metus, pasibaigus kalendoriniams metams. Visuotiniame Vietos veiklos grupės narių 

susirinkime vieno sprendţiamojo balso teisę turi kiekvienas Vietos veiklos grupės narys. Vietos 

veiklos grupės narių visuotinius susirinkimus šaukia Vietos veiklos grupės valdyba. Neeilinis Vietos 
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veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas, jei to raštu reikalauja daugiau kaip 

pusė Vietos veiklos grupės narių. 

VVG valdyba – tai kolegialus vietos veiklos grupės valdymo organas, susidedantis iš 12 Vietos 

veiklos grupės narių, trijų metų laikotarpiui. Valdybos darbui vadovauja VVG valdybos pirmininkas. 

Valdybos posėdţiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį ir: 

1) organizuoja bei koordinuoja Vietos veiklos grupės veiklą; 

2) rengia Vietos veiklos grupės veiklos programą, ataskaitą bei teikia ją tvirtinti visuotiniam 

ataskaitiniam narių susirinkimui; 

3) rengia Vietos veiklos grupės veiklos planus, analizuoja jų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus 

dėl jų įgyvendinimo gerinimo; 

4) inicijuoja įstatų pakeitimus ir papildymus. 

5) vykdo iš dalies ar visiškai Vietos veiklos grupės lėšomis finansuojamų projektų atranką; 

6) nustato Vietos veiklos grupės vidaus tvarką ir santykių su trečiaisiais asmenimis principus; 

7) metų pabaigoje šaukia ir rengia Vietos veiklos grupės eilinį visuotinį narių susirinkimą; 

8) atsiskaito uţ Vietos veiklos grupės veiklą visuotiniam Vietos veiklos grupės narių 

susirinkimui; 

9) uţmezga ir palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis; 

10) tvirtina informacijos, kuri turi būti laikoma konfidencialia, sąrašą. 

VVG pirmininkas – tai vienasmenis vietos veiklos grupės valdymo organas. VVG pirmininką 

trijų metų laikotarpiui renka visuotinis VVG narių susirinkimas. Į jo funkcijas įeina: 

1) atstovauti Vietos veiklos grupei, jos vardu sudaryti ir pasirašyti sutartis su fiziniais ir 

juridiniais asmenimis. Pagal savo kompetenciją atstovauti Vietos veiklos grupės interesams 

valstybinėse, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais 

asmenimis; 

2) priimti ir atleisti darbuotojus; 

3) atidaryti sąskaitas bankuose; 

4) priimti kitus Visuotinio narių susirinkimo ar valdybos sprendimuose pirmininko 

kompetencijai priskirtus sprendimus. 

Sėkmingam vietos veiklos grupės darbui organizuoti VVG apsibrėţė vadybines funkcijas ir 

veiklos sritis, kurios pateiktos 1.1 paveiksle. 
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1.1 pav. Kupiškio rajono VVG vadybos funkcinė schema 

 

(A) VVG pirmininkas ir VVG valdyba uţtikrina sėkmingą VVG veiklos valdymą, veiklos ir 

komandinio darbo organizavimą, prieţiūrą ir kontrolę. 

(B) Į finansų valdymo ir  administravimo funkcijas įeina: finansinių šaltinių paieška; finansinių 

dokumentų tvarkymas ir kontrolė; tarpininkavimas ir konsultavimas finansiniais klausimais; vidaus taisyklių, 

darbo reglamento ir nuostatų rengimas; veiklos dokumentų tvarkymas bei ataskaitų rengimas.   

(C) Į projektų valdymo funkcija įeina: kaimo plėtros projektinių idėjų generavimas; vietos 

projektų poreikio tyrimas; vietos projektų inicijavimas; vietos projektų rengimas ir/arba pagalba; 

tarpininkavimas; vietos projektų stebėsena ir kontrolė.  

(D) Konsultavimo ir mokymų organizavimo funkcija apima: VVG narių ir bendruomenių 

atstovų konsultavimas įvairiai VVG veiklos klausimais; VVG narių ir bendruomenių atstovų poreikio 

kvalifikacijai tobulinti ir įgūdţiams ugdyti vertinimas; paskaitų, seminarų, mokymų ir kitų renginių 

organizavimas. 

(E) Ryšių su visuomene funkcijas uţtikrinama: vidinę ir išorinę komunikacija su VVG grupės 

nariais, VVG teritorijoje esančiais kaimo gyventojais, kitomis Vietos veiklos grupėmis ir kaimo 
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plėtros dalyviais; projektų partnerių paieška; informacijos rinkimas, apdorojimas ir platinimas 

įvairiomis viešinimo priemonėmis; gerosios patirties sklaida.  

(1-4) Veiklos sritys. Kupiškio rajono VVG kreipia didelį dėmesį šioms veiklos sritims: kaimo 

vietovės ekonominiam vystymuisi; kaimo gyventojų, vietos valdţios ir verslo atstovų socialinei 

sanglaudai; krašto kultūrinio paveldo puoselėjimui bei gyvenamosios vietovės aplinkosaugai.   

Siekiant uţtikrinti sėkmingą VVG veiklą bei jos tęstinumą aktyviai dirbama su šiomis tikslinėmis 

grupėmis: rajono politikais, savivaldybės administracijos ir jos įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, 

privataus sektoriaus atstovais, jaunimu, moterimis ir socialiai paţeidţiamais gyventojais. Jie yra 

aktyvinami, informuojami, konsultuojami, su jais yra derinami strategijos įgyvendinimo veiksmai.  

VVG nariai pasiskirstė atsakomybę uţ Kupiškio rajono VVG vadybos funkcijas ir veiklos sritis 

tokiu principu (ţr. 1.3 lentelė). 

 

1.3 lentelė. VVG nariams priskirtos funkcijos  

 

 Funkcijos Atsakingi VVG nariai ir darbo grupės 

A VVG valdybos pirmininkė Neringa Čemerienė 

B Administratorė Rima Aukštikalnienė 

B Finansininkė Danutė Juškevičienė 

C Vietos projektų valdymas Asta Visockienė 

D Konsultavimas ir mokymai Rima Aukštikalnienė 

E Ryšiai su visuomene Dalius Jankauskas 

E Tarptautiniai ryšiai Vaitiekus Gaidukevičius 

1C Ekonominės plėtros projektai Algirdas Notkus, Genė Ţilinskienė, Virginijus 

Andrijauskas 

2C, 

3C 

Socialiniai-kultūriniai projektai  Samanta Kaušinytė, Bronius Kaminskas, Irena 

Aleksandravičienė, Inga Dovydėnienė, Daiva 

Bubulienė,  Aušra Mykolaitienė 

4C Aplinkosauginiai projektai Igoris Parfionovas, Ţilvinas Aukštikalnis 

 

Kupiškio rajono VVG valdybos nariai prisiėmė atsakomybę uţ keletą veiklos sričių, tai leidţia 

geriau matyti bendrą situaciją, plėsti akiratį ir priimti efektyvesnius sprendimus.  

Kupiškio rajono VVG suformuota valdymo struktūra ir paskirstytos funkcijos atsiţvelgiant į 

narių kompetenciją, gebėjimus ir praktinę veiklą, rodo gebėjimą organizuoti ir įgyvendinti Vietos 

veiklos grupės numatytas veiklas.  
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1.4. Sprendimų priėmimo VVG procedūros, galimų interesų konfliktų sprendimo būdai 

 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo sprendimus priima visuotinis narių 

susirinkimas, valdyba ir VVG pirmininkas. 

Visuotiniame narių susirinkime sprendţiamo klausimo nutartis priimama dalyvaujančių vietos 

veiklos grupės narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai pagal VVG įstatus reikalaujama kvalifikuota 

balsų dauguma.  

Jeigu susirinkime nėra kvorumo, tai per mėnesį turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas, 

kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. 

Sprendimą dėl neeilinio VVG susirinkimo priima valdyba paprasta balsų dauguma arba 

daugiau kaip pusės vietos veiklos grupės narių raštišku reikalavimu. Sprendimą dėl neeilinio 

susirinkimo vietos, laiko ir siūlomos darbotvarkės priima pasiūlymo sušaukti susirinkimą iniciatoriai.  

Sprendimas dėl VVG pirmininko atstatydinimo priimamas vietos veiklos grupės narių balsų 

dauguma, jei jam pareiškiamas nepasitikėjimas.  

Galimi konfliktai gali kilti įgyvendinant VVG integruotą vietos plėtros strategiją. Jų kilimo 

prielaidos: 

 kai pateiktų vietos projektų įgyvendinimui reikalinga daugiau lėšų nei tam numatyta vietos 

plėtros strategijoje; 

 kai projekto rengėjas, teikdama paraišką paramai gauti, sprendţia tik savo asmeninius 

tikslus;  

 kai projekto paraiškos teikėjas nesilaiko Kaimo plėtros programos nuostatų ir VVG 

parengtos integruotos vietos plėtros strategijos numatytų tikslų;  

 kai susikerta skirtingos socialinių grupių ar asmenų, dalyvaujančių vietos projektų 

įgyvendinime, vertybinės nuostatos. 

Konfliktų sprendimui numatomi šie būdai: 

 bendrų tikslų formulavimas ir poţiūrių suderinimas, laikantis VVG veiklos teritorijos 

plėtros socialinio ir ekonominio vientisumo; 

 reikalavimų, nuostatų ir taisyklių išaiškinimas, pateikiant tikslią pirminę informaciją bei 

pasitikėjimo ir susitarimo skatinimas;  

 problemų fiksavimas, tikslus susidariusios situacijos įvertinimas; 

 konfliktinių situacijų vengimas demonstruojant lankstumą bei ieškant kompromiso, 

pritariant poţiūriui su išlygomis.   

Neprognozuojamų ir nenumatytų konfliktų, galinčių kilti įgyvendinant vietos projektus, 

sprendimui naudotini viešumo ir šalis tenkinančio rezultato principai.  
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1.5. Naujų narių priėmimo į VVG, išstojimo iš VVG procedūros ir atsakomybė išstojus iš VVG 

 

Vietos veiklos grupės nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir (ar) 

uţsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, pripaţįstantys asociacijos įstatus, neturintys jai 

ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktams prieštaraujančių tikslų ir sutikę įnešti nustatyto dydţio 

stojamąjį mokestį. 

Asmenys naujais vietos veiklos grupės nariais priimami pasiūlius ne maţiau kaip dviem VVG 

nariams ir jų narystei vietos veiklos grupėje pritarus visuotiniam narių susirinkimui. Susirinkimo 

sprendimas dėl naujo nario priėmimo priimamas paprasta visų susirinkimo narių balsų dauguma. 

Galimas dvejopas narystės nutraukimas vietos veiklos grupėje, tai: 

 savanoriškas išstojimas iš vietos veiklos grupės, apie tai informuojant raštu vietos veiklos 

grupės valdybą. Narystė nutraukiama atsiskaičius su valdyba uţ patikėtą valdyti VVG turtą (jei toks 

buvo) bei lėšas kuriomis buvo disponuojama; 

 pašalinimas iš vietos veiklos grupės narių, grubiai paţeidus asociacijos vietos veiklos 

grupės įstatus. Narystės vietos veiklos grupėje nutraukimą sprendţia vietos veiklos grupės visuotinis 

narių susirinkimas, priimdamas sprendimą paprasta balsų dauguma.   

Nariui išstojus ar išbraukus jį iš sąrašų, stojamasis įnašas, nario mokestis ir oficialiai perduotas 

turtas jam negrąţinami (jei toks buvo). 

 

 

1.6. VVG ir VVG valdybos narių kompetencija, gebėjimai ir patirtis projektų administravimo, 

finansų valdymo, aplinkosaugos, bendradarbiavimo su šalies ir uţsienio nevyriausybinėmis 

organizacijomis srityse 

 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė kaip organizacija veikia nuo 2007 metų. Pirmasis 

projektas – “Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovių studija ir integruotos strategijos 

parengimas“. Jis pradėtas įgyvendinti 2008 metais. Kupiškio rajono VVG kaip organizacijos patirtis 

rengiant ir įgyvendinant projektus yra maţa, tačiau kiekvieno VVG nario atskirai kompetencija ir 

patirtis šioje srityje yra pakankamai didelė.   

Daugiau negu pusė valdybos narių yra baigę aukštąsias mokyklas ir įgiję bakalauro ar magistro 

laipsnius. Šeši VVG nariai turi kvalifikacijos tobulinimo paţymėjimus pagal neformaliojo tęstinio 

mokymo programą „Vietos veiklos grupės (VVG) kūrimo ir LEADER+ pobūdţio priemonės 

strategijos rengimo principai“ (ţr. 1.4 lentelė). VVG valdybos narių darbinė, dalyvavimo mokymuose 

ir projektuose patirtis pateikiama gyvenimo aprašymuose (3 priedas). 
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1.4 lentelė. VVG narių, turinčių kvalifikacijos tobulinimo paţymėjimus, sąrašas 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė 

Paţymėjimo 

numeris 

Programos 

kodas 
Atstovas 

1. Algirdas Notkus 049906 596131007 Verslininkas 

2. Asta Visockienė 049896 596131007 Savivaldybės administracija 

3. Saulius Bubinas 049900 596131007 Šimonių bendruomenės 

narys 

4. Irena Aleksandravičienė 049899 596131007 Juodpėnų kaimo 

bendruomenės pirmininkė 

5.  Genė Ţilinskienė 049898 596131007 Naivių kaimo bendruomenės 

pirmininkė 

6.  Danutė Juškevičienė 049897 596131007 Savivaldybės administracija 

7. Dalius Jankauskas 052787 596131007 Alizavos bendruomenės 

narys 

8. Neringa Čemerienė 052786 596131007 Antašavos miestelio 

bendruomenės valdybos narė 

 

Neţiūrint to, kad VVG valdybos nariai turi administracinių, metodinių ir finansų valdymo 

gebėjimų vykdyti BPD priemonę „LEADER + pobūdţio priemonę“, tačiau gebėjimus nuolat tobulina 

įvairiuose mokymuose, seminaruose. Šiuo metu jie yra išklausę mokymų įvairiomis temomis ir 

parengę tarptautinių, regioninių ir vietos plėtros projektų. Kupiškio rajono VVG valdybos narių 

išsilavinimas, uţimamos pareigos ir bendras, dalyvautų mokymų ir rengtų projektų skaičius pateiktas 4 

priede. 

VVG nariai savo kompetencija ir patirtimi dalinasi su kaimo bendruomenių atstovais, kurie 

pradeda pirmuosius ţingsnius rengiant projektus. 2006 m. „Valstybės paramos kaimo bendruomenėms 

ir vietos veiklos grupėms remti“ konkursui paraiškas pateikė šešios Kupiškio rajono kaimo 

bendruomenės, 2007 m. - 7, 2008 m. – 5, o 2009 m. - 11 kaimo bendruomenės.  

Kupiškio rajono VVG narių kompetencija ir patirtis projektų administravimo, finansų valdymo, 

aplinkosaugos, bendradarbiavimo su šalies ir uţsienio organizacijomis srityse lemia sėkmingą VVG 

veiklą. VVG nariai atsakingai prisiskyrė funkcijas vietos veiklos grupėje pagal esamą kompetenciją, 

patirtį ir gebėjimus.  

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė Neringa Čemerienė turi patirties 

rengiant ir administruojant projektus: 2004 – 2007 m. administravo ūkininko ūkio vykdomus 

projektus; 2006 metais parengė Antašavos bendruomenės prašymą nacionalinei paramai gauti; 2008 

m. parengė paraišką “Kupiškio rajono savivaldybės kaimo vietovių studija ir integruotos strategijos 

parengimas“, o 2007 m. parengė paraišką valstybės paramai gauti projektui „Kupiškio rajono VVG 

viešinimas ir gebėjimų stiprinimas“ ir jį sėkmingai įgyvendino. 
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Savivaldybės administracijos direktorius Ţilvinas Aukštikalnis ir Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos ekonomikos ir turto valdymo vyr. specialistė Asta Visockienė turi didelę patirtį 

rengiant ir administruojant savivaldybės aplinkosauginius, infrastruktūrinius ir tarptautinius 

projektus. Keli iš jų: 

 2005-2006 metais įgyvendintas iš ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas 

„Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas Kupos upės slėnio teritorijoje“. Projekto vertė - 670 000 Lt. 

Bendradarbiaujant tarp savivaldybės institucijų, įstaigų, verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų, 

bendruomenės siekta bendro tikslo - atsikratyti praeities taršos ir sukurti švarią, patrauklią, 

funkcionalią aplinką. Projekto įgyvendinimo metu buvo sutvarkyta Kupos upės slėnio 3,2 km ilgio 

atkarpa, įrengti 8 nusodinimo šulinėliai, Sustabdyta kraštovaizdţio degradacija, sudarytos sąlygos 

rekreacinei infrastruktūrai kurti ir verslo subjektams pritraukti, Įrengtos 2 apţvalgos aikštelės, kieto 

grunto takai (260 m) eroduojančiose vietose, rekonstruotas uţterštas tvenkinys prie Atodūsių tilto, 

įrengti grunto filtrai, pastatyti 2 tiltai. 

 2007-2008 metais sėkmingai įgyvendintas projektas „Subalansuota vandens turizmo ir 

aktyvaus poilsio infrastruktūros plėtra ir pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams Kupiškio 

(Lietuva) ir Rėzeknės (Latvija) rajonų savivaldybėse“. Projekto vertė - 4 096 747 litai. Finansinė 

parama gauta iš Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos pagal pirmojo kvietimo II prioriteto 

„Patraukli gyvenamoji aplinka ir darnios bendruomenės kūrimas“ remiamas veiklos sritis. Vykdant 

projektą buvo tvarkomos marių rekreacijos zonos ir poilsiavietės. 

 2009 metais įgyvendintas projektas „Darnus tarpregioninis bendradarbiavimas siekiant didinti 

eismo saugumą Lietuvos ir Latvijos pasienyje“. Kupiškio savivaldybės administracijai tekusi sumos 

dalis 870 071 litas finansuota iš 2007 - 2013 metų Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 

programos. Projekto rezultatas - įrengtos Kupiškio gatvių rodyklės ir parengtas Krantinės ir A.Purėno 

gatvių techninis rekonstrukcijos projektas. 

 2004-2005 metais, siekiant racionaliai plėtoti rajono kelių tinklą bei vadovaudamasi 

ekonominiais ir socialiniais kriterijais, įgyvendintas vietinio ţvyrkelio Kupiškis – Slavinčiškis – kelias 

Nr. 122 rekonstrukcijos (asfaltavimo) projektas. Projekto įgyvendinimu siekta suformuoti kokybišką 

jungtį tarp Kupiškio miesto rytinės dalies ir reikšmingiausio rajono mastu valstybinės reikšmės krašto 

kelio Nr. 122 Daugpilis – Rokiškis - Panevėţys, patobulinti priemiestinio eismo sąlygas, uţtikrinti 

patogų privaţiavimą prie pramonės zonos. Jungtis leidţia rinktis trumpesnius ir patogesnius maršrutus. 

Pagerinus kelio dangos kokybę, pailgėjo dangos naudojimo laikas, sumaţėjo transporto priemonių 

eksploataciniai kaštai, sumaţinta aplinkos tarša. Pagerėjo gyvenamoji aplinka, nes sumaţėjus 

transporto priemonių keliamam triukšmui.  

 2005 – 2006 m. įgyvendintas projektas „Kupos sausinimo sistemos griovių ir jų statinių 

rekonstravimas“, kurį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projektui skirta 1 726 323,00 Lt. 
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Įgyvendinus projektą buvo: sutvarkytos dalies Kupos upelio baseino griovių sistemos; pagerintos 

sąlygos vietiniams ūkininkams, besinaudojantiems šiomis sistemomis, vystyti savo veiklą; sumaţintos 

gyventojų, kurių nuosavybė patenka į sistemų sausinamas teritorijas, nuostoliai dėl uţliejimo rizikos. 

 2004 m. Juodpėnų gyvenvietėje buvo įgyvendintas esamų buitinių nuotėkų valymo įrenginių 

ir nuotėkinės rekonstrukcijos, vandentiekio ir nuotėkų tinklų išplėtimo projektas. 

 2006-2007 metais parengtas Kupiškio miesto bendrasis planas. Šio projekto tikslas – nustatyti 

miesto vystymo erdvinę koncepciją ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principus, įvardinti miesto 

privalumus ir trūkumus, įvertinti jo svarbą ir išskirtinumą bei nustatyti darnios plėtros kryptis ir 

perspektyvas.  

Aktyvumu pasiţyminti VVG valdybos narė, Asta Visockienė, kuri atsakinga uţ vietos projektų 

valdymą VVG veikloje, pagilino ţinias išklausiusi šiuos kursus: „Apskričių ir savivaldybių 

administracinių ţmogiškųjų išteklių turizmo gebėjimų vystymas ir tobulinimas“, „Strateginis 

planavimas: institucijos strateginis planas“, „Strateginis planavimas: programinis biudţetas“, 

„Organizacinė struktūra: pokyčių valdymas“ ir „Skandinavijos šalių patirtis organizuojant ir vykdant 

pastatų valdymą bei prieţiūrą“. 

Jurgita Paliulienė – Subačiaus gimnazijos raštinės vedėja ir informacinių technologijų 

mokytoja. Subačiau gimnazijoje atsakinga uţ dokumentacijos tvarkymą (įsakymų, raštų ir kt. 

dokumentų rengimas, registravimas, supaţindinimas, archyvavimas, išsiuntimas, dokumentacijos 

sąrašų ir planų sudarymas, derinimas su Panevėţio apskrities archyvu), darbuotojų asmens bylų 

tvarkymas.  

Jurgita turi projektų administravimo patirties ir aktyviai dalyvauja jų rengime. 2000 m. gavo 

finansavimą seminarui „Mokyklos vidaus auditas“; 2001 m. įgyvendino Švietimo ir mokslo 

ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos finansuojamą projektą „Mokyklų bendruomenių 

informavimas NATO ir saugumo klausimais“; Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamą projektą 

,,Švietimas informacinei visuomenei“; dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos bei Mokyklų 

tobulinimo centro organizuotame programų konkurse „Mokyklų bendruomenių iniciatyvos“.  

Danutė Juškevičienė yra kompetentinga Kupiškio rajono Ţemės ūkio skyriaus ekonomistė. 

Įgijusi ekonomistės ir ţemės ūkio organizatorės išsilavinimą. Dirbo kolūkyje vyr. ekonomiste, 

pirmininko pavaduotoja, dalyvavo ţemės reformų valdyme. 

Bronius Kaminskas yra Kupiškio jaunimo centro darbuotojas ir Alizavos bendruomenės 

pirmininkas. Bronius aktyviai rengė ir dalyvavo pilietinio ir tautinio ugdymo projektuose: „Muziejų 

naktis“; „Lietuvą pradėk mylėti nuo savo namo slenksčio“; „Aš mokausi pilietiškumo ir 

demokratijos“; „Senieji Adomynės apylinkių kaimai“.  

Aktyvus Jaunimo centro vadybininkas padėjo parengti ir įgyvendinti šiuos vaikų ir jaunimo 

aktyvinimo projektus bei kultūrines – paţintines veiklas: „Senosios Lietuvos ir Latvijos pilys“; 
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„Senieji amatai – vaikams“; Akordeonų orkestro kūrybinio darbo savaitė „Grokime kartu“, „Kupiškio 

krašto kaimų etninis paveldas“, Panevėţio krašto skautų stovykla „Šimtmečių takais“, Lietuvių amatai: 

audimas, verpimas, Aukštaičių audimo raštai ir kiti.  

Glaudaus bendradarbiavimo su Kredito unija „Kupiškėnų taupa” ir Kupiškio rajono savivaldybe 

dėka Alizavos bendruomenės jaunimas gavo paramą jaunimo projektui prieš rūkymą iš JTBA bei 

Nyderlandų fondo. Taip pat buvo surengta daug narkomanijos prevencijos renginių. 

Bendradarbiaujant su uţsienio jaunimu dalyvauta jaunimo mainų programoje ,,Vivre solidaire“. 

Šioje programoje dalyvavo Kupiškio rajono jaunimas ir jaunimas iš Prancūzijos. 

Broniui Kaminskui vadovaujant Alizavos bendruomenei parengti ir įgyvendinti projektai: 

 „Paţinkime savo kraštą“, „Gyvenimas be ţalingų įpročių“, „Paţinkime senuosius amatus“, 

„Kraštiečiai į tėviške grįţta su idėjom ir darbais“, „Ţmogus į verslą su kooperacija“, „Daigas ateičiai“; 

paramos teikėjas: Kupiškio raj. savivaldybė;  

 „Sveikos gyvensenos stovykla Alizavos kaime“; paramos teikėjas: ES programa “Jaunimas”;  

  „Alizavos bendruomenė ir kredito unija dirba kartu“; paramos teikėjas: Asociacijos Lietuvos 

kredito unijos bendruomenių rėmimo programa (ALKU programa);  

 „Jaukesnė ir ţinomesnė Alizavos bendruomenė“, „Bendruomenės gerove kuriame patys“ , 

„Veikli Alizavos bendruomenė“; paramos teikėjas: Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos 

veiklos grupių veiklai remti; 

  „Jaunimo renginių kokybė gerinimas “; paramos teikėjas: Bendradarbiaujančių Nyderlandų 

fondų Centrinei ir Rytų Europai; 

  „Alizava ir vaistaţolės “; paramos teikėjas: Kupiškio rajono savivaldybė, Asociacijos 

Lietuvos kredito unijos bendruomenių rėmimo programa (ALKU programa);  

 „Senovės amatai nūdienos kultūroje“; paramos teikėjas: Kultūros ir sporto rėmimo fondas;  

 „Alkoholis man ne brolis“ ; paramos teikėjas: Valstybinis psichikos sveikatos centras. 

Rima Aukštikalnienė dirba Kupiškio rajono verslo informacijos centro direktorė, tačiau prieš 

tai penkerius metus dirbo Kupiškio rajono ţemėtvarkos tarnyboje, kuomet ţemės reforma dar tik 

prasidėjo.  

Rima kvalifikaciją tobulino mokymo kursuose išklausydama: finansų analizė, kontrolė ir 

valdymas; rinkodara; vadovavimo psichologija; projektų rengimas ir administravimas; viešieji 

pirkimai; viešieji ryšiai; klientų aptarnavimo standartas; etiketas; darbo teisė ir kitas temas. 2005 

metais Europos Bendrijos PHARE 2002 programos finansuojamo projekto metu išklausė 40 val. 

mokymo kursą, kaip rengti verslo planus bei projektinius pasiūlymus ES SF paramai ar kitam 

finansavimui gauti.  
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Įgytas ţinias ir gebėjimus panaudoja organizuodama mokymus vadovams, vadybininkams, 

pardavėjams, ūkininkams, nevyriausybinių organizacijų atstovams, konsultuoja juridinių asmenų 

steigimo, verslo pradţios, finansavimo šaltinių paieškos, darbo teisės klausimais. Ypatingą dėmesį 

skiria Rudilių, Antašavos, Skapiškio, Valakų, Šepetos, Šimonių, „Palėvenys“, Juodpėnų, Virbališkių 

kaimo bendruomenių konsultavimui steigimo, veiklos, projektų rašymo ir valstybės paramos kaimo 

bendruomenėms paraiškų rengimo klausimais.  

Aplinkosaugos specialistas Igoris Parfionovas - Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 

vyr. ekologijos ir urbanistikos specialistas. VVG valdybos narys atsakingas uţ aplinkosaugos 

klausimus aktyviai dalyvavo rengiant Kupiškio rajono plėtros iki 2010 m. strateginį planą ir 

įgyvendinant projektus: Juodpėnų gyvenvietės esamų buitinių nuotėkų valymo įrenginių ir nuotėkinės 

rekonstrukcija, vandentiekio ir nuotėkų tinklų išplėtimas, „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas 

Kupos upės slėnio teritorijoje“. Kitas projektas susijęs su vandentvarkos sistemų įrengimu Palėvenėlės 

kaime; Kupiškio rajono“ vandentvarkos sistemų įrengimu Adomynės kaime, Kupiškio rajone“. Vykdė 

projektą „Kupos sausinimo sistemos griovių ir jų statinių rekonstravimas“. 

Violeta Aleknienė devintus metus vadovauja Kupiškio etnografijos muziejui. Dvidešimt du 

metus dirbdama pedagoginį ir devynis metus muziejinį darbą ypač didelį dėmesį skiria Kupiškio ir 

Rokiškio kraštų dvasinio - materialinio paveldo fiksavimui, saugojimui, tvarkymui, populiarinimui, 

sklaidai, mokslinei – tiriamajai veiklai. Ji be vadybinio darbo veda renginius, rašo ir įgyvendina 

projektus, vykdo edukacinę veiklą, rengia mokslinius – tiriamuosius straipsnius. 

Nuo pat pirmos darbo dienos muziejuje, savo veiklą direktorė susiejo su tarptautinių ir 

respublikinių projektų rengimu, įgyvendinimu. Kartu su muziejaus specialistais per devynis metus 

įgyvendino  keturiolika kultūros paveldo išsaugojimo ir sklaidos, septynis leidybos, aštuoniolika 

edukacinių projektų. Visi projektai turėjo išliekamąją vertę ir tapo Lietuvos Respublikos kultūros 

išsaugojimo, populiarinimo, sklaidos dalimi. 

Inga Dovydėnienė - Kupiškio rajono viešosios bibliotekos Subačiaus padalinio vedėja – taip pat 

aktyviai dalyvauja kaimo bendruomenių veikloje ir projektų rengime. 

Vaitiekus Gaidukevičius baigęs LŢŪU Elektrifikacijos fakultetą nuo 2007 m. gruodţio 10 d. 

dirba Kupiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju. 

VVG narys yra baigęs mokymus temomis: ,,Strateginis planavimas savivaldybėse "; ,,Tarybos 

vaidmuo optimizuojant savivaldybės veiklą"; ,, Tvari energetinė bendruomenė - praktinės veiklos 

aspektai: Vengrijos, Austrijos, Italijos, Čekijos modeliai“; „Energijos taupymo priemonės 

visuomeniniame - savivaldybių sektoriuje ir gyvenamuose pastatuose"; ,,Prevencinių darbo grupių 

formavimo ir veiklos ypatumai".  
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1.7. VVG narių dalyvavimo strategijos rengimo procese aprašymas 

 

Kupiškio rajono VVG integruotos vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono integruota 2007 

– 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“ rengimas buvo suskirstytas į tris 

etapus: pasirengimas projektui - paruošiamieji strategijos įgyvendinimo darbai, pirmas etapas - 

statistinių duomenų rinkimas, gyventojų poreikio tyrimas, duomenų apdorojimas, SSGG analizės 

atlikimas ir t.t. Antrasis etapas – priemonių plano rengimas, rezultatų ir pasekmių prognozavimas, 

įgyvendinimo prieţiūros procedūrų numatymas, pristatymas kaimo bendruomenėms ir kitiems kaimo 

plėtros dalyviams, strategijos projekto koregavimas ir t.t. Detalus strategijos rengimo planas pateiktas 

5 priede.  

Principinė strategijos rengimo proceso ir jo dalyvių schema pateikta 1.2 paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 pav. Strategijos rengimo procesas ir jo dalyviai 

 

Kupiškio rajono VVG integruotą vietos plėtros strategiją rengė kartu su konsultantais. VVG 

narių ir vietos projektų rengėjų kompetenciją uţtikrino LŢŪU lektoriai. Kaimo plėtros dalyviai: 

savivaldybės įstaigų darbuotojai, bendruomenių atstovai, verslininkai, NVO atstovai, jaunimas ir kiti 

suinteresuoti asmenys tiesiogiai dalyvavo renkant pirminę socialinę-ekonominę vietovės informaciją, 

pildant anketas, formuojant krašto plėtros viziją, nustatant prioritetines veiklos sritis ir rengiant 

strategijos įgyvendinimo bei finansinį planą. Kupiškio rajono VVG integruotos vietos plėtros 

strategijos rengimo eiga ir dalyviai pateikta 6 priede. 
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Rengiant strategiją vadovautasi vienu iš LEADER programos principų „iš apačios į viršų“, 

kuris įgyvendintas per šias veiklas: 

 susitikimų - diskusijų su kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, valdţios, 

jaunimo ir moterų klubų atstovais ir verslininkais rengimas. Susitikimų paskirtis - supaţindinti su 

paramos galimybėmis ir strategijos rengimo metodika, bei išsiaiškinti ir uţfiksuoti pagrindines 

problemas ir suinteresuotų grupių matomus problemų sprendimo būdus; 

 mokymų, skirtų VVG nariams ir vietos projektų rengėjams, vykdymas. Mokymų paskirtis - 

ugdyti bendradarbiavimo ir partnerystės, organizacinius, projektinius ir darbinius VVG narių ir kaimo 

bendruomenių gebėjimus; 

 pasitarimų - diskusijų strategijos rengimo darbo grupėje vykdymas. Pasitarimų paskirtis – 

aptarti projekto rengimo eigą, analizuoti surinktą informaciją, spręsti iškilusias problemas, rengti 

integruotos vietos plėtros strategijos aprašą;  

 viešinimo renginių ir viešų diskusijų organizavimas, siekiant supaţindinti visuomenę su 

gautais rezultatais ir išgirsti nuomonę, pastabas iš vietos gyventojų bei ekspertų, atstovaujančių 

įvairioms profesijos sritims, aptariamais klausimais. 

Siekiant strategijos rengimo darbo operatyvumo ir efektyvumo, sudaryta strategijos rengimo 

darbo grupė, kurios nariai pasiskirstė kuruojamas sritis. Darbo grupės sudėtis ir kuruojamos sritys 

pateikiamos 1.5 lentelėje. 

 

1.5 lentelė. Kupiškio rajono VVG strategijos rengimo darbo grupė 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Organizacija Kuruojama sritis 

1. Vaitiekus 

Gaidukevičius 

Savivaldybės 

administracija 

Strategijos įgyvendinimo prieţiūra, 

tarptautiniai ryšiai 

2. Asta Visockienė Savivaldybės 

administracija 

Integruotos vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo prieţiūra, vietos 

projektų valdymas 

3. Vidmantas Paliulis Subačiaus seniūnija Konsultacijų ir mokymų 

organizavimas 

4. Jolita 

Dambrauskienė 

Subačiaus bendruomenė Integruotos vietos plėtros strategijos 

rengimas 

5. Dalius Jankauskas Alizavos bendruomenė Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, ryšiai su visuomene 

6. Genė Ţilinskienė Naivių bendruomenė Darbas su ūkininkais, 

bendruomenėmis, strategijos rengimas 

ir įgyvendinimo viešinimas 

7. Danutė Juškevičienė Skapiškio bendruomenė Finansininkė, strategijos 

įgyvendinimo prieţiūra 

8. Rima Aukštikalnienė Verslo informacijos 

centras 

Darbas su verslininkais, tarptautiniai 

ryšiai, strategijos įgyvendinimo 

prieţiūra 
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1.5 lentelės tęsinys 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas, pavardė Organizacija Kuruojama sritis 

9. Jurgita Paliulienė Subačiaus bendruomenė Integruotos vietos plėtros strategijos 

rengimas 

10. Irena 

Aleksandravičienė 

Juodpėnų bendruomenė Integruotos vietos plėtros strategijos 

rengimas, darbas su moterimis 

11. Neringa Čemerienė Antašavos bendruomenė Strategijos rengimas ir koordinavimas, 

konsultacijų ir mokymų 

organizavimas 

 

Integruotos vietos plėtros strategijos rengimo metu iš viso buvo suorganizuota: 36 val. 

mokymai VVG nariams ir vietos projektų rengėjams; 14 susitikimų – diskusijų; 2 pasitarimai – 

diskusijos; 2 viešinimo renginiai. VVG organizuotuose renginiuose dalyvavo 400 dalyviai iš 32 

miestelių, gyvenviečių ar kaimų.  

Parengtai Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijai pritarė: 

 Kupiškio rajono bendruomenių asociacija (14 priedas), kuri atstovauja 22 Kupiškio rajono 

kaimo bendruomenes (ţr. sąrašą 15 priede); 

 Kupiškio rajono taryba (16 priedas); 

 Kupiškio rajono VVG valdyba (17 priedas). 

 

 

1.8. Informacijos apie VVG veiklą sklaidos, taikyti gyventojų aktyvinimo būdai 

 

Nuolatiniam Kupiškio rajono VVG integruotos vietos plėtros strategijos rengimo eigos 

viešinimui Kupiškio verslo informacinis centras parengė VVG internetinę svetainę ir prieigą per verslo 

informacinio centro portalą www.verslas.kupiskis.lt. Tai sudarė galimybę pateikti naujausią 

informaciją apie Kupiškio rajono VVG veiklą ir strategijos rengimo procesą ne tik Kupiškio rajono 

gyventojams, bet ir visos Lietuvos gyventojams. Ateityje planuojama parengti svetainės versiją anglų 

kalba.  

Vietos plėtros strategijos rengimo eigą rajono spaudoje viešino patys VVG nariai bei 

ţiniasklaidos atstovai. Strategijos rengimo laikotarpiu publikuoti 6 straipsniai ir pranešimas (7-13 

priedai):  

 2007 m. liepos 28 d. straipsnis ,,Veiklos iniciatyvų generatoriai - kaimų bendruomenės“ 

publikuotas regioniniame laikraštyje ,,Kupiškio ţinios“ Nr. 60(775);  

 2008 m. gruodţio 20 d. informacinis straipsnis ,, Veikia Vietos veiklos grupė“ publikuotas 

regioniniame laikraštyje ,,Kupiškio ţinios“ Nr. 145;    
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 2008 m. birţelio 5 d. straipsnis „Suintrigavo paprastos idėjos“ publikuotas regioniniame 

laikraštyje ,,Kupiškio ţinios“ Nr. 62(8544); 

 2009 m. kovo 17 d. straipsnis ,,Iš projektų reikalaujama ir efektyvumo“ publikuotas 

,,Kupiškėnų mintys“ Nr. 32(8662);  

 2009 m. liepos 4 d. straipsnis ,,Projektams turės pritarti bendruomenės“ publikuotas 

laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ Nr. 78(8708);  

 2009 m. liepos 23 d. straipsnis pavadinimu ,,Sunkus strategijos rengimas ţada saldţių vaisių“ 

publikuotas ,, Kupiškėnų mintys“ Nr. 85(8715). 

Vietos gyventojų informavimui apie vietos plėtros strategijos rengimo eigą ir galimybę rengti 

vietos projektus surengta 16 susitikimų. Juose dalyvavo virš 260 kaimo gyventojų, ūkininkų, verslo, 

bendruomenių atstovų ir kitų kaimo plėtros veikėjų. Didţioji dalis susitikimų organizuoti Kupiškio m. 

verslo informacijos cente t.y. rajono centre, kiti – Subačiuje, Antašavoje, Adomynėje, Naiviuose, 

Norkūnuose, Juodpėnuose ir A. Petrausko muziejuje. 

Siekiant Kupiškio rajono kaimo bendruomenių ir vietos valdţios pritarimo parengtai strategijai 

„Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti“, 

ji buvo pristatyta Kupiškio rajono bendruomenėms vietos valdţios atstovams ir verslininkams. Taip 

pat buvo parengta ir išplatinta dalomoji medţiaga kaimo plėtros dalyviams internetu bei spausdintine 

forma.  

Ruošiantis įgyvendinti strategiją vietos gyventojų informavimui ir aktyvinimui įrengtas stendas 

Antašavos mst. bendruomenės patalpose. Ateityje planuojama įrengti stendus ir skelbimų lentas 

Kupiškio m. verslo informacijos centro ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos patalpose. 

VVG taip pat ketina: parengti lankstinukus, skrajutes, gerosios patirties aprašymus ir kitą informacinę 

medţiagą; organizuoti informacinius renginius, į kuriuos bus kviečiami visi kaimo plėtros atstovai bei 

ţiniasklaida; siuntinėti pranešimus paprastu ir elektroniniu paštu galimiems vietos projektų paraiškų 

teikėjams ir vietos projektų vykdytojams; organizuoti mokymus ir vykdyti individualias ir grupines 

konsultacijas; rengti konferencijas, parodas ir panašaus pobūdţio renginiuose tiesiogiai susijusius su 

strategijos įgyvendinimo patirties sklaida. 

 

1.9. VVG dalyvavimas kuriant socialinius tinklus ir partnerystės ryšius 

 

Kupiškio rajono VVG aktyviai dalyvauja nacionalinio kaimo tinklo ir VVG tinklo veikloje (ţr. 

18 priedas). VVG tinkle laikomasi nuostatos, kad į visus posėdţius kviečiami ir VVG nesančių tinklo 

nariais atstovai iš visos Lietuvos, todėl Kupiškio rajono VVG pirmininkė N. Čemerinė dalyvavo 

aptarime dėl VVG tinklo valdybos darbo reglamento bei stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo 

tvarkos. Atstovai taip pat diskutavo dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo 
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plėtros 2007-2013 m. programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos 

plėtros strategijų įgyvendinimas“, įgyvendinimo taisyklių projekto. 

2008-04-22 Panevėţyje įvyko visuotinis VVG tinklo narių susirinkimas. Šiame susirinkime 

buvo svarstomi klausimai dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų, vietos plėtros strategijų administravimo 

taisyklių. Taip pat buvo svarstomos 2007-2013 m. programos priemonės ,,parama VVG veiklai“ 

veiklos sričių ,,parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti“ ir ,,parama 

potencialiems vietos projektų vykdytojų“ įgyvendinimo taisyklės. 2008 m. balandţio 22 d. Panevėţyje 

vykusiame VVG tinklo narių visuotiniame susirinkime dalyvavo Kupiškio rajono VVG pirmininkė .  

Šio susirinkimo metu VVG tapo Lietuvos VVG tinklo nare. 

2008 m. geguţės 23 d. Raseinių r.  įvyko Lietuvos vietos veiklos grupių forumas. Forumo metu 

Kupiškio rajono VVG atstovai susipaţino su kitų rajonų VVG pasiekimais įgyvendinant bandomąsias 

integruotas vietos plėtros strategijas. 

Siekiant uţsibrėţtų tikslų, įtraukiamos įvairios socialinės grupės ir plečiami partnerystės ryšiai. 

VVG vysto vietos ir tarptautinį bendradarbiavimą. Kupiškio rajono vietos veiklos grupė nuoširdţiai 

bendrauja ir bendradarbiauja su kaimyninėmis vietos veiklos grupėmis. 

Plečiant tarpregioninio bendradarbiavimo ketinimus 2008 m. liepos 18 dieną Tautkaičiuose 

buvo pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp Kupiškio rajono VVG ir Sūduvos VVG (19 

priedas). Susitarimu siekiama:  

1) abipusio apsikeitimo patyrimu, susijusiu su projektų įgyvendinimu pagal LEADER 

programą; 

2) abipusio pasikeitimo informacija, susijusia su šalių interesų objektu, ypatingai susijusia su 

kaimo teritorijomis, kultūra, turizmu ir ekologija; 

3) kurti bendrus inovacinius projektus, suvienijančius bendradarbiavimo sričių istorinius, 

kultūrinius, gamtinius ir ţmogiškuosius išteklius; 

4) teikti abipusę pagalbą, įgyvendinant vietos plėtros strategijas, pasikeičiant informacija apie 

naudingą patyrimą; 

5) susitarimo dėl kontaktų uţmezgimo tarp organizacijų ir ūkio subjektų, uţsiimančių 

panašaus pobūdţio veikla ir kita. 

2008 m. lapkričio 28 dieną Pasvalyje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Pasvalio 

rajono VVG (20 priedas). Pagrindiniai bendradarbiavimo tikslai: 

1) abipusio apsikeitimo patyrimu, susijusiu su projektų įgyvendinimu pagal LEADER 

programą; 

2) abipusio pasikeitimo informacija, susijusia su šalių interesų objektu, ypatingai susijusia su 

kaimo teritorijomis, kultūra, turizmu ir ekologija; 

3) stiprinti tarpusavio dalykinius ryšius; 
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4) kurti bendrus inovacinius projektus, suvienijančius bendradarbiavimo sričių istorinius, 

kultūrinius, gamtinius ir ţmogiškuosius išteklius; 

5) dalintis patirtimi puoselėjant senąsias kaimo tradicijas; 

6) pasidalinti gerąja patirtimi ir vykdyti jos sklaidą. 

2009 m. kovo 2 dieną Utenoje nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą su Utenos regiono 

VVG vainikavo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis (21 priedas).  Bendradarbiavimo ketinimai susiję 

su šiais tikslais: 

1) siekti, kad į kaimo plėtros procesą būtų įtraukti visi kaimo gerovės kėlimu suinteresuoti 

partneriai: vietos valdţia ir politikai, kaimo verslininkai, ūkininkai, įvairios visuomeninės 

organizacijos ir kaimo gyventojai; 

2) sudaryti sąlygas abipusei prezentacijai, susijusiai su vietinių meninių, kultūrinių kolektyvų 

laimėjimais ir kaimo kultūriniu paveldu; 

3) skatinti iniciatyvą. 

Kupiškio rajono VVG glaudţiai bendradarbiauja su kitomis Lietuvos vietos veiklos grupėmis: 

Rokiškio rajono VVG, VVG „Nemunas“, Skuodo rajono VVG ir kitomis. Kadangi visos išvardintos 

Vietos veiklos grupės taip pat yra VVG tinklo narės, bendradarbiavimo susitarimų pasirašyti 

neketinama. 

Plečiant tarptautinio bendradarbiavimo ketinimus, 2008 m. lapkričio 19 dieną, Bauskoje 

(Latvija) pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su asociacija “Bauskas rajona Lauku Partneryba” 

(22 priedas). Tarptautinio bendradarbiavimo vardan šalys sutarė: 

1) keistis patirtimi susijusia su integracija į Europą, įgyvendinant Europos Sąjungos programas; 

2) abipusio apsikeitimo patyrimu, susijusiu su projektų įgyvendinimu pagal LEADER 

programą; 

3) abipusio pasikeitimo informacija, susijusia su šalių interesų objektu, ypatingai susijusia su 

kaimo teritorijomis, kultūra, turizmu ir ekologija; 

4) kurti bendrus inovacinius projektus, suvienijančius bendradarbiavimo sričių istorinius, 

kultūrinius, gamtinius ir ţmogiškuosius išteklius; 

5) dalintis patirtimi puoselėjant senąsias kaimo tradicijas; 

6) gerosios patirties pasidalijimas ir sklaida. 

Dėl finansinių galimybių stokos tiesioginis bendradarbiavimas tarp vietos veiklos grupių 

(partnerių) vyksta VVG tinklo organizuojamose veiklose, apsikeičiama informacija bei gerąją 

patirtimi, planuojami išvaţiuojamieji vizitai. Su uţsienio partneriais vyksta derybos dėl galimų bendrų 

projektų. 



Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti 27 
 

 

2. KUPIŠKIO RAJONO KAIMO VIETOVIŲ SOCIALINĖS-EKONOMINĖS 

BŪKLĖS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ ANALIZĖ 

 

2.1 Kaimo plėtros dalyvių poreikių tyrimo metodai ir eiga 

 

Kiekviena vietovė išsiskiria savo vidiniais ištekliais ir jų gausa, istoriniu - kultūriniu paveldu. 

Aplinka, kurioje gyvena kaimo gyventojas, formuoja jo asmeninius ir bendruomeninius poreikius. 

Siekiant sėkmingai įgyvendinti integruotą vietos plėtros strategiją būtina išsiaiškinti Kupiškio rajono 

kaimo vietovių specifiškumą ir kaimo gyventojų poreikius. Šiam uţdaviniui atlikti būtinas kiekybinis 

ir kokybinis tyrimas, kurio tikslas – nustatyti Kupiškio rajono VVG teritorijos socialinę – ekonominę 

būklę ir gyventojų poreikius.  

Siekiant visapusiškai ištirti Kupiškio rajono VVG teritoriją ir nustatyti kaimo gyventojų 

poreikius tyrimas atliktas keturiais etapais: 

1 etapas - Kupiškio rajono socialinės-ekonominės situacijos analizė; 

2 etapas - teritorinio kapitalo komponentų būklės ir tendencijos analizė; 

3 etapas -  vidinės ir išorinės aplinkos (SSGG) analizė; 

4 etapas - kaimo gyventojų poreikių analizė. 

1 etape, naudojant statistinių duomenų analizės metodus, atlikta Kupiškio rajono VVG 

teritorijos socialinės-ekonominės situacijos analizė teritoriniu, demografiniu, ekonominiu, socialiniu ir 

viešosios infrastruktūros aspektais. Siekiant nustatyti Kupiškio rajono kaimo vietovių išskirtinumą 

duomenys buvo lyginami su Lietuvos ir Panevėţio apskrities statistiniais duomenimis. Tyrimui 

naudoti statistiniai duomenys apimantys 2001-2007 metų laikotarpį. 

2 etape – atsiţvelgiant į aštuonis teritorinio kapitalo elementus: 1) gamtos ir ţmogaus sukurtų 

(fizinių) išteklius; 2) vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas; 3) ţmogiškieji ištekliai; 4) vietos 

gyventojų profesinė patirtis ir įgūdţiai; 5) rajone veikiančių institucijų ir vietos valdţios veikla; 6) 

verslo įmonės ir jų veikla; 7) prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas; 8) krašto įvaizdis ir 

pastangos jį puoselėti parengta struktūrizuota anketa. Teritorinio kapitalo elementai parinkti 

atsiţvelgiant į LEADER metodo taikymo ir rezultatų vertinimo metodiką. Anketinė apklausa buvo 

organizuota tikslu – nustatyti Kupiškio rajono VVG teritorijoje esančių gamtos, ţmonių, ekonominių, 

techninių, kultūros išteklių, infrastruktūros, partnerystės ir bendradarbiavimo būklę bei kitimo 

tendencijas.  

3 etapas – naudojant statistinių duomenų, fokus grupių interviu ir nestruktūrizuotos anketinės 

apklausos rezultatų pagrindu parengta Kupiškio rajono VVG teritorijos vidinės ir išorinės aplinkos 

analizė, t.y. nustatytos Kupiškio rajono kaimo vietovės stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės 
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(SSGG). SSGG metodas leido atskleisti vietos išteklių stipriąsias ir silpnąsias puses bei įvertinti 

išorines grėsmes ir galimybes. Šio tyrimo pagrindu parengti keturi scenarijai ir nustatyti integruotos 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo prioritetai. 

4 etapas. Naudojant anketinę apklausą atliktas kaimo gyventojų poreikių tyrimas ir prioritetų 

finansinei paramai paskirstymo nustatymas. 

Naudoti metodai: strateginių dokumentų ir statistinių duomenų analizės, struktūrizuotos ir 

nestruktūrizuotos anketinės apklausos, fokus grupių interviu, duomenų analizės ir sintezės, grafinio 

vaizdavimo.  

2008 m. rugsėjo- gruodţio mėn. Kupiškio rajono VVG atliko gyventojų anketinę apklausą. Iš 

išdalintų 250 anketų gautos 228 uţpildytos anketos (t.y. 91 proc.), kurių duomenys ir buvo 

apibendrinti. Anketos buvo paskirstytos seniūnijoms proporcingai pagal gyventojų skaičių.  

Anketoje respondentų buvo prašoma įvertinti balais nuo 1 iki 3 kiekvieno Kupiškio rajono 

teritorinio kapitalo komponento būklę. 3 balai reiškė gera būklė, 2 balai – vidutinė ir 1 balas – bloga. 

Išteklių tendencijas respondentai taip pat vertino balais nuo 3 iki 1. Kur 3 balai reiškė išteklių būklė 

gerėja, 2 balai – išteklių būklė nekinta t.y. neutrali ir 1 balas – išteklių būklė blogėja.  

Apklausoje dalyvavusių gyventojų pasiskirstymas pagal seniūnijas pateiktas 2.1 paveiksle. 

6%

16%

33%11%

19%

15%

Alizavos

Subačiaus

Kupiškio

Noriūnų

Skapiškio

Šimonių

 
2.1 pav. Apklaustų respondentų skaičius pagal seniūnijas 

 

Kaimo plėtros dalyvių apklausoje aktyviausiai dalyvavo Kupiškio apylinkių gyventojai (33 

proc.), maţiausiai anketų pristatė Alizavos seniūnijos gyventojai (7 proc.). Tačiau respondentų 

pasiskirstymas tarp visų seniūnijų yra tolygus. 

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį pateikiamas 2.2 pav.  
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2.2 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį 

 

Pildant apklausos anketas aktyviau dalyvavo moterys (82 proc.). Pastebima, kad moterys yra 

daug aktyvesnės ir jos mieliau įsitraukia į visuomeninę veiklą, dalyvauja organizuojant įvairias 

apklausas ir sprendţiant opius klausimus.  

Respondentų pasiskirstymas pagal amţių pateiktas 2.3 paveiksle. 
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2.3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amţių 

 

Apklausos metu buvo siekiama, kad respondentai tolygiai pasiskirstytų pagal amţiaus grupes. 

Anketas uţpildė: 5 proc. - jaunimo atstovų, jie priklauso amţiaus grupei nuo 18-25 metų; 13 proc. – 

jauni ir darbingo amţiaus respondentai nuo 26-35 metų; 33 proc. - 36-45 metų amţiaus aktyvūs kaimo 

plėtros dalyviai; 25 proc. – 46-55metų amţiaus kaimo plėtros patirtį turintys respondentai; atitinkamai 

16 proc. 56-65 metų amţiaus respondentai; ir 8 proc. respondentų išreiškė pensinio amţiaus gyventojų 

nuomonę.  

Respondentų pasiskirstymas procentais pagal išslavinimą pateiktas 2.4 paveiksle. 
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2.4 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

Gyventojai su aukštesniuoju ir aukštuoju išsilavinimu sudaro daugumą tarp anketas pildţiusių 

vietos gyventojų (atitinkamai 46 ir 26 proc.). Tik 2 proc. respondentų nurodė, kad jų išsilavinimas yra 

pradinis. Galime daryti prielaidą, kad labiau išsilavinę ţmonės yra aktyvesni svarstant vietos 

problemas ir ieškant jų sprendimo būdų.  

Respondentų pasiskirstymas pagal pareigas, pagrindinį uţsiėmimą ar statusą pateiktas 2.5 

paveiksle. 
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2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal uţimamos pareigos, uţsiėmimas ar statusas 

 

Tyrimo metu buvo siekiama, kad respondentai būtų parinkti iš skirtingų veiklos sektorių ir 

uţimamų pareigų. Didţiąją dalį respondentų (44 proc.) sudarė seniūnijų, mokyklų, socialinių paslaugų 

ir kitų institucijų tarnautojai. 13 procentų respondentų nurodė esantys ūkininkai, 14 procentai – 
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bedarbiai, 7 procentai - darbininkai. Galima daryti prielaidą, kad tyrimo rezultatai didţiąja dalimi 

atspindės Kupiškio rajono kaimo vietovių tarnautojų, ūkininkų, bedarbių ir darbininkų nuomonę.  

Respondentų pasiskirstymas pagal gaunamas pajamas vienam šeimos nariui per mėnesį 

pateiktas 2.6 paveiksle. 
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2.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal gaunamas pajamas vienam šeimos nariui per 

mėnesį 

 

Respondentų duomenys apie jų gaunamas pajamas patvirtino Statistikos departamento 

duomenis dėl ţemo darbo uţmokesčio lygio Kupiškio rajone. Net 16 proc. respondentų teigė, kad jų 

šeimos nariui tenka iki 360 Lt per metus, 31 proc. – nuo 361 iki 500 Lt, 31 proc. – nuo 501 iki 700 Lt, 

17 proc. – nuo 701 iki 1000 Lt ir tik 6 proc. respondentų nurodė, kad jų pajamos vienam šeimos nariui 

yra 1001 Lt ir daugiau, kai pagal Statistikos departamento duomenis vidutinis mėnesinis neto 

(pomokestinis) darbo uţmokestis Lietuvoje (be individualių įmonių) ketvirtąjį 2007 metų ketvirtį 

sudarė 1526,6 lito.  
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2.2. Teritorijos geografinis, socialinis-ekonominis vertinimas 

 

2.2.1 GEOGRAFINIS VIENTISUMAS 

Asociacijos „Kupiškio rajono VVG“ teritorinė aprėptis sutampa su Kupiškio rajono 

administracinėmis ribomis, išskyrus Kupiškio miestą, kuris negali būti VVG teritorijoje, nes jame 

gyventojų skaičius viršija 6 tūkst. Kupiškio rajono plotas yra 1080 km
2
, jis apima 1,65 proc. visos 

Lietuvos Respublikos teritorijos. Kupiškio rajonas yra maţiausias Panevėţio apskrities rajonas, 

uţimantis 13,7 proc. jos teritorijos. Artimiausias didmiestis – Panevėţys. Teritorija nuo Panevėţio 

nutolusi apie 48 km. Kupiškį ir sostinę skiria 154 km atstumas, o nuo Klaipėdos jis nutolęs 289 km. 

Kupiškio rajono VVG teritorijos plotas – 1073,7 km
2
, iš kurių 99,7 proc. uţima kaimo 

vietovės, o likusią dalį  – Subačiaus miestas (2,7 km
2
). Net 57,7 proc. teritorijos sudaro ţemės ūkio 

naudmenos, 28,1 proc. – miškai, 2,4 proc. – vandenys, 1,6 proc. - keliai, 2,4 proc. – uţstatyta teritorija, 

o likusieji 7,9 proc. –  kitos paskirties plotai
1
. Ţemės ūkio naudmenų našumo balas – 38,8, tačiau net 

13,8 proc. ţemės ūkio naudmenų ploto įvertinta 32 ir maţesniais ţemės našumo balais
2
. 

Kupiškio rajono VVG teritorija patenka į Lielupės baseino Mūšos ir Nemunėlio pabaseinius 

bei Šventosios baseiną
3
. Ties Kupiškio miestu patvenkta Lėvens upė suformavo 828 ha tvenkinį 

(Kupiškio marias). Jos uţima apie 828 ha plotą. Kupiškio rajone suskaičiuojama 19 didesnių ir 

maţesnių eţerų, kurių bendras plotas – 241,1 ha (5 iš jų valstybinės reikšmės: Indubas, Mirabalėlis, 

Mituva, Ešerinis, Notigalė)
 4

, 30 upių ir upelių, 32 dirbtiniai vandens telkiniai
5
. 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje yra vienas miestas - Subačius; 7 miesteliai – Alizava, 

Antašava, Palėvenė, Salamiestis, Skapiškis, Senasis Subačius ir Šimonys ir 400 kaimų. 2001 metų 

duomenimis didţiausios gyvenvietės pagal gyventojų skaičių yra Subačius (1180), Noriūnai (1176), 

Šepeta (620), Šimonys (505), Skapiškis (496), Rudiliai (485), Alizava (450), Aukštupėnai (388), 

Adomynė (328). 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje yra 6 seniūnijos (skliausteliuose – seniūno būstinė): Alizavos 

seniūnija (Alizava), Kupiškio seniūnija (Kupiškis), Noriūnų seniūnija (Noriūnai), Skapiškio seniūnija 

(Skapiškis), Subačiaus seniūnija (Subačius), Šimonių seniūnija (Šimonys). 

Atsiţvelgiant į agrariškumo ir kaimiškumo indeksus buvo nustatyti vietovių keturi tipai: 1 tipas - 

kaimas-viešbutis; 2 tipas - kaimas-gamykla; 3 tipas - kaimas-muziejus; 4 tipas - tradicinis kaimas. 

Įvertinus Kupiškio rajono seniūnijas pagal agrariškumo ir kaimiškumo indeksus nustatyta, kad 

Alizavos, Skapiškio, Šimonių, Kupiškio ir Noriūnų seniūnijos priklauso 4 tipui, t.y. tradicinio kaimo 

                                                 
1
 Apskaičiuota pagal Lietuvos Respublikos ţemės fondas 2008 m. sausio 1 d. Nacionalinė ţemės tarnyba. VĮ Registrų 

centras. 
2
 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 

3
 Kupiškio rajono (Lietuva) ir Rezeknės rajono (Latvija) vandens turizmo plėtros strategija (2007) 

4
 Ten pat 

5
 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 
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tipui, o Subačiaus seniūnija priskirtina kaimas-muziejus (3) tipui. Rajono tipas pagal kaimiškumo ir 

agrariškumo prizmę pavaizduotas 2.7 paveiksle. 
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2.7 pav. Kupiškio rajono seniūnijų tipai pagal agrariškumą ir kaimiškumą 

 

Kupiškio rajono seniūnijų panašios charakteristikos ir priklausymas tam pačiam tipui leidţia 

formuoti prielaidą, jog tikslinga taikyti tas pačias kaimų atnaujinimo finansines priemones visoms 

Kupiškio rajono seniūnijoms, neišskiriant kurios nors vienos su labai skirtingomis charakteristikomis. 

Dėl Kupiškio rajono VVG teritorijos vienodumo parengtoje strategijoje numatytas priemonės galima 

bus taikyti visose Kupiškio rajono seniūnijose.  

 

2.2.2 GYVENTOJAI IR SOCIALINĖ BŪKLĖ 

 

Demografija  

2008 m. pradţioje Kupiškio rajone gyveno apie 23,1 tūkst. ţmonių: daugiau nei 13,9 tūkst. 

kaimuose ir beveik 9,2 tūkst. dviejuose miestuose. Kupiškio rajono VVG teritorija, kuriai 

nepriskiriamas Kupiškio miestas, – labai kaimiška teritorija: kaimo gyventojai čia sudarė 92,7 proc. 

visų jos gyventojų, kurių 2008 m. pradţioje  buvo apie 15,0 tūkst. Likusią 7,3 proc. dalį sudarė VVG 

teritorijai priklausančio Subačiaus miesto gyventojai. Kupiškio rajonas palyginti netankiai 

apgyvendinta teritorija – čia gyventojų kvadratiniam kilometrui tenka (21,4 – 2008 m.) beveik 2,5 

karto maţiau nei šalyje (vidutiniškai 51,6) ir 41 proc. maţiau nei Panevėţio apskrityje (36,1). VVG 
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teritorijai būdingas ţymiai maţesnis kaimo gyventojų tankumas – 13,0 gyventojų/ km
2
, jeigu lyginti su 

šalies kaimo gyventojų tankumu – 17,6 gyventojų/ km
2
. Subačiaus miesto tankumas vidutiniškai siekė 

409,3 gyventojų/ km
2
 ir buvo tris kartus maţesnis uţ šalies miestų vidurkį – 1360 gyventojų/ km

2
.  

Kupiškio rajono VVG teritorija vis maţiau patraukli gyventojams. Apie tai byloja nepalankūs 

demografiniai pokyčiais. Per pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį (2001-2007 m.) gyventojų skaičius 

Kupiškio rajone maţėjo vidutiniškai po 0,9 proc. kasmet, tai yra panašiai kaip ir Panevėţio apskrityje 

(0,8 proc.), tačiau ţenkliai sparčiau nei šalyje, kur gyventojų maţėjo vidutiniškai 0,5 proc. per metus. 

Pastaraisiais metais gyventojų maţėjimo tempai Kupiškio rajone intensyvėja ir siekia daugiau nei 1 

procentą per metus. 2007 m. lyginant su 2006 m. gyventojų skaičius Kupiškio rajone sumaţėjo 1,4 

proc. 

2.8 ir 2.9 paveiksluose pateikti gyventojų kaitos rodikliai rodo, kad Kupiškio rajono gyventojų 

maţėjimą sąlygojo tiek neigiama ţmonių migracija, tiek ir neigiama natūrali gyventojų kaita. Kaip 

matyti 2.8 paveiksle Kupiškio rajonui būdingas didesnis išvykstančiųjų gyventi svetur nei 

atvykstančiųjų ţmonių srautas. Ypač tai pasireiškė per pastaruosius penkerius metus, kai kasmet iš 

rajono išvykdavo apie 98 ţmonėmis daugiau nei atvykdavo. Nors Kupiškio rajone neigiamas 

migracijos saldo buvo gerokai didesnis nei šalyje, tačiau 2004 – 2005 metų laikotarpiu jis nebuvo toks 

neigiamas kaip Panevėţio apskrityje. 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.8 pav. Gyventojų migracijos saldo (atvykusių ir išvykusių gyventojų skirtumas) 

 

Kupiškio rajone spartų gyventojų skaičiaus maţėjimą per pastaruosius metus sąlygojo ir 

neigiamos natūralios gyventojų kaitos tendencijos. Vidutinės trukmės laikotarpiu gyventojų joje gimė 

gerokai maţiau nei mirė. Ypač šis atotrūkis padidėjo pastaraisiais metais (ţr. 2.9 pav.). Be to, per visą 

nagrinėjamą laikotarpį natūralios gyventojų kaitos rodikliai rajone buvo laibiau nepalankūs nei 
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vidutiniškai Panevėţio apskrityje ir šalyje, kur mirusių gyventojų skaičiaus atotrūkis nuo gimusių 

ţenkliai maţesnis. (ţr. 2.9 pav.). 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.9 pav. Natūrali gyventojų kaita (gimusiųjų ir mirusiųjų gyventojų skirtumas) 

 

Teritorijos ekonominės ir socialinės plėtros poţiūriu gyventojų amţiaus struktūra Kupiškio 

rajono VVG teritorijoje yra maţiau palanki nei visoje Panevėţio apskrityje ar šalyje. Gyventojai čia 

yra senesni: 2008 m. pradţioje vidutinis jų amţius siekė 40,7 metų, palyginti su 39,9 metų amţiaus 

vidurkiu Panevėţio apskrityje ir 39,0 metų – šalyje. Be to, Kupiškio rajone pastebimai didesnė senyvo 

amţiaus (60 metų ir vyresnių) ţmonių dalis ir maţesnė darbingo amţiaus ţmonių dalis. (ţr. 2.10 pav.).  

 

 
Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.10 pav. Gyventojų struktūra pagal amţiaus grupes 
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Uţimtumas ir bedarbystė 

Per paskutiniuosius trejus metus darbo vietų Kupiškio rajono VVG teritorijoje šiek tiek 

padaugėjo. Vidutinis pagrindinės ir nepagrindinės darbovietės darbuotojų skaičius per pastaruosius 

ketverius metus Kupiškio rajone padidėjo 8,1 proc., t.y. nuo 4,9 tūkst. – 2003 m. iki beveik 5,2 tūkst. – 

2007 m., o jų vidutinis metinis prieaugis siekė 1,8 proc. Darbuotojų skaičiaus prieaugis ketverių metų 

laikotarpiu Kupiškio rajone buvo maţesnis nei vidutiniškai šalyje. Šalyje šis rodiklis siekė 12,4 proc. 

Tuo tarpu Panevėţio apskrityje, priešingai nei Kupiškio rajone, vidutinis pagrindinės ir nepagrindinės 

darbovietės darbuotojų skaičius sumaţėjo apie 1,8 proc.  

Kupiškio rajone dirbantys gyventojai sudarė, kaip matyti 2.11 paveiksle, gerokai maţesnę 

procentinę darbingo amţiaus gyventojų dalį (2001-2007 m. – vidutiniškai 36 proc.), nei vidutiniškai 

Panevėţio apskrityje (47 proc.) ar šalyje (55 proc.). Šį skirtumą sąlygojo keletas pagrindinių veiksnių. 

Viena to prieţasčių – daugelio darbingo amţiaus ţmonių kvalifikacija neatitinka reikiamos. Mokytis ir 

persikvalifikuoti yra pasirengę tik nedidelė dalis ţmonių. Be to Kupiškio rajone trūksta darbo vietų
6
. 

Nemaţa dalis Kupiškio jaunimo vasaros metu susiranda darbą kituose Lietuvos miestuose ar net 

uţsienyje, nes, anot jų, Kupiškyje nėra ką veikti vasaros metu
7
. Kupiškio rajone nėra daug kavinių, 

kuriose vasaros metu jaunimas galėtų rasti darbo. 

 

 
Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

Pastabos: *apskaičiuota pagal vidutinį pagrindinės, o nuo 2005 m. ir nepagrindinės darbovietės darbuotojų skaičių 
 

2.11 pav. Darbuotojų ir darbingo amţiaus gyventojų santykis 

 

Maţesniam vietos gyventojų aktyvumui Kupiškio rajono darbo rinkoje poveikį darė ir 

ţemesnis darbo uţmokesčio lygis (ţr. 2.12 pav.) nei Panevėţio apskrityje ar šalyje. Vidutinio 

valandinio bruto darbo uţmokesčio skirtumas Kupiškio rajone ir Panevėţio apskrityje 2001-2007 m. 

siekė 9 proc., o atotrūkis nuo šalies vidutinio lygio buvo dar didesnis (apie 19 proc.). Nors 

                                                 
6
 Mogylaitė S. (2007) Visi keliai veda iš Kupiškio?/ Kupiškėnų mintys. Nr. 63 (8397) 

7
 Mogylaitė S. (2007) Visi keliai veda iš Kupiškio?/ Kupiškėnų mintys. Nr. 63 (8397) 
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nagrinėjamu laikotarpiu matosi aiškios darbo uţmokesčio augimo tendencijos, tačiau 2009 m. 

prognozuojamas darbo jėgos  kainos maţėjimas, kuriuos bus siekiama išlaikyti darbo vietas
8
. 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.12 pav. Vidutinis valandinis darbo uţmokestis 

 

Maţas darbo uţmokestis ir darbo vietų arti gyvenamosios vietovės stoka paskatino jaunų 

Kupiškio rajono ţmonių emigraciją į uţsienį. Gyventojų registro gyvenamosios vietos deklaravimo 

duomenimis iš Kupiškio rajono 2004-2007 m. į uţsienį išvykdavo vidutiniškai po 47 gyventojus per 

metus. Skaičiuojant dešimčiai tūkstančių gyventojų, iš rajono į uţsienį kasmet išvykdavo 9 ţmonių 

daugiau nei į jį atvyko. Paskutiniaisiais – 2007 m. šis tarptautinis migracijos saldo rodiklis pagerėjo iki 

- 3, tačiau jis neatspindi neoficialios emigracijos į uţsienį. Nemaţa dalis gerai apmokytų ir 

kvalifikuotų specialistų palieka Kupiškio rajoną ir išvyksta į kitus miestus ir šalis arba nebegrįţta 

pabaigę studijas
9
. Maţiau kvalifikuoti darbingo amţiaus gyventojai lieka rajone, o nekvalifikuotos 

darbo jėgos paklausa rajone maţėja. 

Kupiškio rajone, kurio beveik visą teritoriją aprėpia VVG teritorija, nedarbas kėlė maţiau 

rūpesčių nei šalyje ar Panevėţio apskrityje, nes nedarbo lygis buvo pastebimai maţesnis. Situacija 

neţymiai pablogėjo tik pastaraisiais metais, nes registruotų bedarbių ir darbino amţiaus gyventojų 

santykis Kupiškio rajone tapo didesnis nei vidutiniškai šalyje ar apskrityje.  Iki Lietuvos įstojimo į 

Europos Sąjungą oficialus nedarbo lygis čia siekė 9,6 proc. (2001-2003 m.) ir buvo vidutiniškai 1,8 

procentiniais punktais maţesnis nei šalyje. Per pirmuosius trejus Lietuvos narystės ES metus nedarbas 

Kupiškio rajone buvo labai sumaţėjęs. Statistikos departamento duomenimis, 2006 m., palyginti su 

2001 m., registruotų bedarbių sumaţėjo beveik dviem trečdaliais (61,5 proc.) nuo 1,3 iki 0,5 tūkst., o 

jų procentinė dalis darbingo amţiaus gyventojų skaičiuje sumaţėjo nuo 10,1 iki 3,4 proc. (ţr. 2.13 

                                                 
8
 Kupiškio darbo birţos informacija 

9
 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 
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pav.). Nedarbo sumaţėjimui didelės reikšmės turėjo ir darbingo amţiaus ţmonių emigracija į kitas ES 

šalis. Tačiau pastarųjų dviejų metų nedarbo rodikliai rodo, kad situacija Kupiškio rajone, skirtinga nei 

Panevėţio apskrityje, tampa panaši į buvusią 2004 metais. Bedarbių skaičius vėl siekia 0,7 tūkst., o 

registruotų bedarbių ir darbino amţiaus gyventojų santykis tapo lygus 5 proc. 2009 m. Kupiškio rajone 

numatomas nedarbo augimas
10

. 

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

2.13 pav. Oficialus nedarbas  

 

2008 m. gruodţio mėn., palyginti su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu, oficialus nedarbo 

lygis Kupiškio rajono VVG teritorijoje pakilo 1,3 procentinio punkto (ţr. 2.14 pav.). Sparčiausiai 

oficialus nedarbo lygis pradėjo didėti jau 2009 metais. Per pirmąjį šių metų ketvirtį oficialus nedarbo 

lygis padidėjo 4 proc. punktais, nuo 7,1 iki 11,1 proc. VVG teritorijoje nedarbo lygis 2009 m. pirmąjį 

ketvirtį išlieka didesnis nei vidutiniškai apskrityje ir šalyje, panaši situacija buvo ir per visus 2008 

metus.  2009 m. birţelio mėnesį Panevėţio apskrityje didesnis nedarbo lygis buvo tik Panevėţio 

rajone
11

.   

                                                 
10

 Kupiškio darbo birţos informacija. 
11

 Lietuvos darbo briţos duomenys. 
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Šaltinis: Lietuvos darbo birţos duomenys 

 

2.14 pav. Nedarbo lygis 2008 m. ir 2009 metų I-ąjį ketvirtį 

 

Įregistruotų bedarbių skaičius (ţr. 2.15 pav.) 2008 m. gruodţio mėn., palyginti su ankstesnių 

metų tuo pačiu laikotarpiu, Kupiškio rajono VVG teritorijoje padidėjo daugiau nei dvigubai (2,04 

karto), tuo tarpu Panevėţio apskrityje – 2,21, o Lietuvoje 2,25 karto. Ypatingai ţenkliai įregistruotų 

ieškančių darbo asmenų skaičius išaugo 2009 metų pradţioje. 2009 m. pirmąjį ketvirtį lyginant su 

ankstesnių metų tuo pačiu ketvirčiu ieškančių darbo asmenų padaugėjo daugiau nei du kartus. 
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Šaltinis: Lietuvos darbo birţos duomenys 

2.15 pav. Darbo birţoje registruota ieškančių darbo asmenų Kupiškio rajono VVG teritorijoje 
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Atsiţvelgiant į Lietuvos darbo birţos prognozes
12

 ir Kupiškio rajono ūkio struktūros specifiką 

–  dominuojančios pramonės šakos yra durpių gavyba, medienos ir medienos gaminių, statybinių plytų 

gamyba bei drabuţių siuvimas – galima tikėtis, kad  ekonomikos nuosmukis vietovėje didės, o taip pat 

sparčiau nei apskrityje bei šalyje augs ir nedarbo lygis. Kupiškio darbo birţos atliktos apklausos 

duomenimis rajone 13,1 proc. įmonių numatomas gamybos ar paslaugų apimčių maţėjimas. Taip pat 

prognozuojama, kad 2009 m. net 60 proc. bedarbių sudarys kaimo bedarbiai. Didţiausias nedarbas 

numatomas Noriūnų, Subačiaus, maţiausias – Skapiškio ir Šimonių seniūnijose
13

. 

 

Skurdas ir socialinė atskirtis 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje 2001 – 2003 metų laikotarpiu maţas pajamas gaunančių 

šeimų ar pavienių gyventojų
14

 dalis buvo 46 proc. didesnė nei vidutiniškai šalyje ir 32 proc. – nei 

Panevėţio apskrityje (ţr. 2.16 pav.). 2007 m. socialinė pašalpa buvos skirta 1,72 proc. Kupiškio rajono 

gyventojų. Lyginant su kitų apskrities rajonų rodikliais, situacija Kupiškio rajone yra vidutiniška: 

maţesnei gyventojų daliai socialinė pašalpa buvo skirta Panevėţio rajono ir Birţų savivaldybėse, 

atitinkamai 1,43 ir 1,48 proc.  

 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

 

2.16 pav. Maţas pajamas gaunantys gyventojai 

 

                                                 
12

 Pagal įmonių apklausos rezultatus Lietuvos darbo birţa prognozuoja, jog 2009 m. bus likviduota apie 38 tūkst. darbo 

vietų. Tai perpus daugiau nei 2008 m. Nors įmonės numato apie 23 tūkst. darbo vietų steigimą, darbo vietų balansas bus 

neigiamas. Jis prognozuojamas tiek privačiame, tiek valstybiniame sektoriuje. Prognozuojama, kad daugiau nei pusė 

likviduojamų vietų bus šalies pramonėje, daugiausia – aprangos ir tekstilės, medienos ir medienos dirbinių bei baldų. 

Statyboje bus keturis kartus daugiau likviduota darbo vietų nei įsteigta. Šios tendencijos palies su statybų sektoriumi 

glaudţiai susijusias, kitas ūkio šakas aprūpinančias statybine produkcija, baldais, teikusius transportavimo paslaugas. 

Ţemės ūkiu dideli pokyčiai neprognozuojami. Bendroji kaimo paramos politika suteikia pagrindą stabilumui. 

Sudėtingiau gali būti turintiems įsipareigojimų bankams.  

Darbo rinkos prognozė 2009. Lietuvos darbo birţa 2009. 
13

 Kupiškio darbo birţos informacija. 
14

 Maţas pajamas gaunančioms šeimoms ar pavieniams asmenims socialinė pašalpa skiriama testuojant jų pajamas, kai jos 

yra maţesnės uţ valstybės remiamas pajamas. Dėl to socialinės pašalpos gavėjų skaičius rodo kiek gyventojų gyvena 

absoliučiame skurde.  
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Vidutinės trukmės laikotarpiu socialinės pašalpos gavėjų Kupiškio rajone sumaţėjo daugiau 

nei 68 proc. nuo 1,2 tūkst. – 2001 m. iki 401 – 2008 m. Labiausiai situacija gerėjo 2004-2006 m. 

kuomet pastebimai sumaţėjo bedarbių skaičius ir padidėjo atlygis uţ darbą, tačiau pastaraisiais metais 

pašalpų gavėjų skaičius vėl padidėjo. 

Pagal kraštutinę socialinės atskirties raišką – asocialių šeimų ir jose gyvenančių vaikų gausą – 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje padėtis pastebimai blogesnė nei vidutiniškai apskrityje ir šalyje (ţr. 

2.17 pav.). Čia 2004-2007 m. asocialių šeimų tūkstančiui gyventojų teko 85 proc. daugiau nei 

vidutiniškai šalyje ir 41 proc. daugiau nei vidutiniškai Panevėţio apskrityje.  

 
 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 
 

2.17 pav. Socialinės rizikos šeimos ir vaikai 

 

Kita vertus, per pastaruosius metus Kupiškio rajone situacija kiek pagerėjo. Apie tai byloja 

gerokai sumaţėjęs socialinės rizikos šeimų (16,8 proc.) ir jose gyvenančių vaikų (18,8 proc.) skaičius. 

2007 m. rajone buvo uţregistruotos 173 socialinės rizikos šeimos, kuriose nesaugiai gyveno 388 

nepilnamečiai vaikai.  

Kupiškio rajone paslaugas socialinės rizikos šeimose augantiems ir tėvų globos netekusiems 

vaikams teikia 4 vaikų dienos centrai, tai: LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Nariūnų VDC, LVTGO 

„Gelbėkit vaikus“ Adominės VDC, LVTGO „Gelbėkit vaikus“ Subačiaus VDC, VšĮ Kupiškio VDC. 

Pastarasis priklauso Nacionaliniam skurdo maţinimo tinklui. 

 

2.2.3 EKONOMINĖ BŪKLĖ 

Materialinės ir uţsienio investicijos 

Materialinių investicijų vertė, apskaičiuota vienam gyventojui, Kupiškio rajone pastebimai 

maţesnė nei šalyje ar apskrityje (ţr. 2.18 pav.). Čia 2006-2007 m. vidutiniškai vienam gyventojui teko 
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69 proc. materialinių investicijų maţčiau nei Panevėţio apskrityje ir net 2,6 karto maţiau nei šalyje. 

Tačiau, rajone materialinių investicijų vertė per pastaruosius ketverius metus išaugo daugiau nei 

dvigubai (2,1 karto), palyginti su 2,3 karto apskrityje bei 2 kartais šalyje. Tai rodo spartų Kupiškio 

rajono VVG teritorijos ekonominį vystymąsi, jos didėjantį patrauklumą verslo bei kitokių ekonominių 

veiklų investicijoms.  

 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 

Pastaba – 2006 m. negalutiniai duomenys 
 

2.18 pav. Materialinės investicijos  

 

Vidutinės trukmės laikotarpiu Kupiškio rajonas išliko maţai patrauklus ir uţsienio 

investuotojams. 2001-2007 m. laikotarpio pabaigoje tiesioginės uţsienio investicijos, apskaičiuotos 

vienam gyventojui, rajone vidutiniškai tesiekė vos 13 proc. šalies vidutinio lygio (ţr. 2.19 pav.), o 

bendroji uţsienio investicijų vertė 2007 m. sudarė 32,4 mln. Lt. Kupiškio rajonas pagal tiesiogines 

uţsienio investicijas, apskaičiuotas vienam gyventojui, 32 proc. atsilieka nuo apskrities, kurią uţsienio 

investuotojai taip pat renkasi nenoriai. Nors 2001-2007 m. šių investicijų apimtys ir išaugo 85 proc. 

(arba 14,9 mln. Lt), tačiau, vertinant pagal apimtį, tenkančią vienam gyventojui, jų lygis išliko labai 

ţemas, palyginti su šalies vidutiniu lygiu. Be to, paskutiniaisiais nagrinėjamo laikotarpio metais 

Kupiškio rajone, skirtingai nei apskrityje bei šalyje, uţsienio investicijos tenkančios vienam 

gyventojui sumaţėjo 3,4 proc. 
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2.19 pav. Tiesioginės uţsienio investicijos  

 

Pramonė ir verslo sektorius 

Iki 2007 m. pabaigos visose ekonominės veiklos srityse Kupiškio rajone veikė 353 ūkio 

subjektų (be ūkininkų ūkių). Iš jų 261 paslaugų sferoje, 24 – ţemės ūkyje, medţioklėje, 

miškininkystėje ir ţuvininkystėje, 48 – pramonėje ir 20 – statyboje. Per pastarąjį vidutinės trukmės 

laikotarpį (2001-2007 m.) jų sumaţėjo beveik 10 proc. Pagal veikiančių ūkio subjektų skaičių, 

tenkančių dešimčiai tūkstančių gyventojų, Kupiškio rajonas vis dar atsilieka nuo vidutinio lygio 

Panevėţio apskrityje ir šalyje (ţr. 2.20 pav.), ir nepastebima aiškių šio atotrūkio maţėjimo tendencijų. 
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2.20 pav. Veikiantys ūkio subjektai    

 

Nuo Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradţios pastebimai keitėsi ekonominės veiklos 

prioritetai: veikiančių ūkių subjektų (be ūkininkų ūkių) 2004-2007 m. gerokai sumaţėjo paslaugų 

sferoje – 13 proc. (arba 42 įmonėmis), pramonėje veikiančių ūkio subjektų sumaţėjo neţymiai (2 proc. 

arba 1 įmone), ţemės ūkio, medţioklės, miškininkystės bei ţuvininkystės veiklose ūkio subjektų 

skaičius nepakito, o statybų veikla uţsiimančių įmonių padaugėjo šešiomis (arba 43 proc.).  
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Kupiškio rajone vyrauja maţos pridėtinės vertės gamybos įmonės. Dominuojančios pramonės 

šakos rajone yra durpių gavyba (sąlyginio drėgnumo), medienos ir medienos gaminių, statybinių plytų 

gamyba bei drabuţių siuvimas
15

. 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje, kaip ir visoje šalyje bei Panevėţio apskrityje vyrauja 

smulkus verslas (ţr. 2.21 pav.). Per pastaruosius trejus metus maţos įmonės, kuriose dirba maţiau nei 

50 darbuotojų, sudarė 93 proc. visų rajone veikiančių ūkio subjektų (išskyrus ūkininkų ūkius). Panaši 

šių įmonių procentinė dalis yra Panevėţio apskrityje bei visoje šalyje (96 proc.). Tai rodo, kad verslo 

struktūra Kupiškio rajono VVG teritorijoje panaši į jo struktūrą apskrityje bei šalyje. 2007 m. tarp 

smulkių įmonių Kupiškio rajone vyravo (53 proc.) įmonės, kuriose dirbo 4 ir maţiau darbuotojų, o 

vidutinės įmonės, turinčios 50-249 darbuotojus sudarė tik 6,6 proc. visų įmonių.  

Vis dėlto verslo įmonės Kupiškio rajone stambėja. Per paskutiniuosius 2005 - 2008 metus 

rajone pastebimai (27,9 proc.) sumaţėjo labai smulkių įmonių (iki 4 darbuotojų) ir padaugėjo įmonių, 

turinčių 5-19 darbuotojų (18,8 proc.), bei įmonių, turinčių nuo 50 iki 99 darbuotojų (100 proc.).  
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2.21 pav. Veikiančios smulkios ir vidutinės įmonės pagal darbuotojų skaičių 

 

Statyba 

Pagal vienam gyventojui tenkančią statybos darbų vertę paskutiniaisiais metais Kupiškio 

rajonas labai atsilieka nuo vidutinio lygio tiek šalyje, tiek ir Panevėţio apskrityje (ţr. 2.22 pav.). Nors 

2001 – 2008 metų laikotarpiu savo jėgomis atliktų statybos darbų vertė (be PVM) išaugo 3,1 kartą, 

skaičiuojant to meto kainomis, tačiau rajono atotrūkis nesumaţėjo. Kupiškio rajone pastebimai išaugo 

negyvenamų pastatų statybos apimtys. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2008 m. 
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 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 
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negyvenamų pastatų buvo pastatyta 90 proc. daugiau nei 2001 m. Daugiausiai jų buvo pastatyta per 

2007 metus (29 pastatų). Tačiau 2001-2008 m. laikotarpiu Kupiškio rajone kasmet pastatoma labai 

maţai naujų butų, o jų statybos apimtys vidutinės trukmės laikotarpiu sumaţėjo 3 kartus (nuo 12 butų 

2001 m. iki 4 – 2008 m.).  

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.22 pav. Statybų darbų vertė 

 

Turizmas  

Kupiškio rajono turizmo išteklius išskiriami į tris grupes: gamtos ištekliai, kultūros ištekliai bei 

turizmo infrastruktūra. Kupiškio rajonui būdingas vienadienis ir savaitgalinis atvykstamasis turizmas, 

taip pat turistų srautai, susijęs su kultūros ir sporto renginiais, šventėmis ir festivaliais. Kupiškio rajono 

patrauklumas labai priklauso nuo klimato sąlygų. Turizmui tinkamas sezonas apima penkis mėnesius 

(geguţės – rugsėjo). 

Kupiškio rajone yra daug aukštapelkių. Čia saugomi 5 aukštapelkių kompleksai. Tai Alojos, 

Iţeno, Kepurinės, Notigalės ir Sakonių balos telmologiniai draustiniai. Saugomų teritorijų sąraše taip 

pat yra Lėvens kraštovaizdţio, Buoţių geologinis, Prūsagalės geomorfologinis ir Vainiškio 

pedologinis draustiniai. Į Europos saugomų teritorijų tinklą (Nature 2000) įtraukti 3 rajono gamtos 

objektai: Sakonių bala (vertinga pelkiniais miškais ir spanguolynais), Notigalės ir Kepurinės pelkės 

(vertingos natūraliais distrofiniais eţerais, pelkiniais miškais, vakarų taigomis)
16

. 

Kupiškio rajone yra per 146 kultūros vertybių: 15 archeologinių vietų, 2 įvykių vietos, 97 

kapinės ir atskiri kapai, 12 kultūros statinių, 7 statinių kompleksai, 12 kultūros paminklų, viena 
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 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 
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istorinė-mitologinė sala Alka
 17

. Ne visi kultūros ir gamtos objektai yra deramai priţiūrimi ir lengvai 

prieinami tiek fizine, tiek informacine, tiek paslaugų prasme
18

. 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje veikia trys Kupiškio etnografijos muziejus filialai: A. 

Petrausko muziejus Uoginių kaime, dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija ir Laukminiškių 

kaimo muziejus. Taip pat veikia ir 2 memorialiniai muziejai: P. Matulionio bei J. Matulio. Be to rajone 

yra ir kitų lankytinų objektų: Antašavoje išlikusieji dvaro rūmai ir klebonija, Noriūnų dvaras, 

Palėvenės baţnyčia ir vienuolynas, Kerelių piliakalnis, Blaivybės paminklas netoli Skapiškio, 

Akmenių vandens malūnas prie Lėvens upės Akmenių kaime, A. Balnos medţio skulptūromis 

papuošta sodyba Subačiaus miestelyje
19

. 

Kupiškio rajone yra paplitęs vandens sportas ir turizmas. Vandens telkiniai, kaip poilsio ir 

rekreacijos zonos, yra patrauklūs tiek vietiniams gyventojams, tiek ir turistams. Vertingiausi iš jų - 

Kupiškio marios (vienas iš patraukliausių krašto poilsio objektų), Drulėnų, Puoţo eţerai, Kupos ir 

Lėvens upės. Su vandens telkiniais susijusios įvairios rekreacijos formos – stacionarinis poilsiavimas, 

stovyklavimas, maudimasis, irstimasis, plaukimas burlentėmis, baidarėmis, valtimis, vandens 

dviračiais ir ţvejyba. Preliminariu vertinimu Kupiškio rajone poilsiniam ir sportiniam vandens 

turizmui tinkami upių ruoţai yra: Lėvens (ruoţas nuo Kupos intako – 108 km), Mituvos (paskutiniai 

3,9 km iki ţiočių) ir Kupos (paskutiniai 5,5 km iki ţiočių). Geriausiai praplaukiama ir vandens 

turizmui labiausiai tinkama yra Lėvens upė. Jos patrauklumą didina ir pakrantėse esantys lankytini 

objektai – Palėvenės vienuolynas, Pauliankos ir Noriūnų dvarai. Minėtieji  Mituvos ir Kupos ruoţai 

yra tinkami nebent vandens turizmo sportininkams, kaip pratybų vieta, ruošiantis kelionėms į kalnų 

upes
20

. 

Kupiškio vietovėse vyrauja maţi, iki 5 ha ploto eţerai, kurių iš viso yra 11, o didesnių nei 10 

ha – 5. Populiariausios poilsiavimo ir stovyklavimo vietos yra Pyragių, Puoţo, Notigalės, Sausos eţerų 

pakrantėse. Oficialiai įformintos maudimosi vietos yra tik dvi: Pyragių eţeras ir Lėvens tvenkinys ties 

uţtvanka. Viena iš pagrindinių prieţasčių, kodėl apsiribota tik dviem oficialiomis maudimosi vietomis, 

matyt buvo nestabili Kupiškio rajono vandenų mikrobiologinė būklė ir riboti finansiniai ištekliai 
21

. 

Maţesnieji rajono eţerai pasiţymi nedidele rekreacinė trauka dėl pelkėtų ir lapuočių miškais ar 

krūmais apaugusių pakrančių, nesukurtos infrastruktūros
22

. Prie Pyragių įrengta vasaros estrada, kur 

vyksta įvairūs kultūriniai renginiai – Joninių šventė, folkloro festivaliai, koncertai ir pan. 

Kupiškio rajono vandens telkiniai turtingi ţuvimis. Juose veisiasi virš 20 ţuvų rūšių. 

Ţvejybinis turizmas galėtų būti viena iš perspektyvesnių turizmo verslo sričių. Ţvejybos organizavimo 
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 Kupiškio rajono (Lietuva) ir Rezeknės rajono (Latvija) vandens turizmo plėtros strategija (2007) 
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 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 
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paslaugos niekas neteikia. Reikšmingiausias vandens telkinys ţvejybos poţiūriu -  Kupiškio marios. 

Kupiškio rajono vandens telkiniuose galima ţvejoti ištisus metus
23

. 

Kupiškio krašte gamtinis ir kultūrinis potencialas yra palankus plėtoti dviračių ir pėsčiųjų 

turizmą, tačiau nėra paruoštų turistinių maršrutų, tam sukurtos infrastruktūros, informacinių stendų ir 

rodyklių, ne visi kultūros objektai yra reikiamai priţiūrimi. Dalis kultūros vertybių yra atokiose 

vietose, keliai, vedantys prie jų, nesutvarkyti, nepritaikyti dviračiams ir automobiliams
24

.  

Kaimo turizmo sodybų ir apgyvendinimo paslaugų įmonių Kupiškio rajono VVG teritorijoje 

nėra gausu. Kaimo turizmo paslaugas VVG teritorijoje teikia Genovaitės Plukienės kaimo turizmo 

sodyba „Puoţo svečių namai“ ir Daivos Jackūnienės kaimo turizmo sodyba „Pakalnės sodyba“.  

Kupiškio rajone palankios galimybės plėtoti kempingus ir turistinis bazes. Didţioji dalis visų dabar 

Kupiškio rajone esančių stovyklaviečių, dar vadinamų rekreacinėmis zonomis yra įrengta prie 

Kupiškio marių. Tokių stovyklaviečių yra 13:  Drulėnų, Paketurių, Aukštupėnų-I, Aukštupėnų-II,  

Pajuodupės I, Pajuodupės II, Vėţionių  I, Vėţionių  II, Vėţionių  III, Bagdonių, Virbališkių, 

Palėvenėlės  ir Vainiūniškių. Geriausiai įrengta Aukštupėnų-I stovyklavietė
25

. 

 

Ţemės ūkis  

Kupiškio krašto VVG teritorijai būdingas ekstensyvus ţemės ūkis. Čia hektarui ţemės ūkio 

naudmenų tenkanti bendroji ţemės ūkio produkcijos vertė apie 21 proc. maţesnė nei vidutiniškai 

šalyje ir 23 proc. – nei Panevėţio apskrityje. Vyrauja gyvulininkystės produkcijos gamyba. 

Gyvulininkystės produkcija 2007 m. sudarė beveik 55 proc. bendrosios ţemės ūkio produkcijos. 

Gyvulininkystės šaka rajone plėtojama ekstensyviai: hektarui ţemės ūkio naudmenų sąlyginių gyvulių 

čia tenka 22 procentų maţiau nei šalyje, o gyvulininkystės produkcijos
26

 pagaminama 17 proc. maţiau 

nei vidutiniškai šalyje bei 11 proc. maţiau nei apskrityje. Grūdiniais augalais apsėta beveik du 

trečdaliai (64 proc. – 2008 m.) pasėlių plotų. Grūdiniuose augaluose dominavo javai - 96,5 proc., visa 

kita sudarė ankštiniai augalai. Kupiškio rajone, javų struktūroje dominavo vasariniai javai (55 proc.), 

daugiausiai sėta mieţių (33 proc.). Bulvės pasėlių struktūroje uţėmė 1,7 proc., rapsai – 8,3 proc., lauko 

darţovės – 0,4 proc. Kupiškio rajone nemaţai auginama ir ţolių: vienmetės ţolės pasėlių struktūroje 

sudaro 2 proc., o daugiametės – 22. Kupiškio krašte praeityje buvo auginama daug geros kokybės linų, 

tačiau dabar jų visai nebeauginama. 

Ţemės ūkio gamyba sutelkta beveik 3,4 tūkst. ūkininkų bei šeimos ūkiuose ir 8 ţemės ūkio 

bendrovėse ir įmonėse
27

. Kupiškio krašto VVG teritorijoje, kaip ir visoje šalyje vyrauja nedideli 
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 Pagal 2007 m. Ţemės ūkio struktūros tyrimo duomenis. 
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ūkininkų ir šeimos ūkiai. Pastaraisiais metais vidutinis jų dydis (13,5 ha ţemės ūkio naudmenų) buvo 

kiek didesnis nei vidutiniškai šalyje (10 ha) ar apskrityje (12,6 ha). Ţemės ūkio bendrovių ir įmonių 

vidutinis dydis (387 ha ţemės ūkio naudmenų) gerokai maţesnis uţ jų vidutinį dydį Lietuvoje (645 ha) 

bei apskrityje (842 ha).  

Kupiškio krašto VVG teritorijoje ţemės ūkio veikla labiau reikšminga kaimo gyventojų 

uţimtumui ir pajamoms nei šalyje ar apskrityje (ţr. 2.23 pav.). Pavyzdţiui, Kupiškio rajone tūkstančiui 

kaimo gyventojų tenka šeštadaliu (16 - 17 proc.) daugiau ţemės ūkio darbuotojų, perskaičiuotų į 

dirbančiuosius visą darbo dieną, ir beveik ketvirtadaliu 23 proc. daugiau ūkių nei vidutiniškai 

Lietuvoje bei Panevėţio apskrityje. Tai rodo, kad čia daugiau kaimo gyventojų priklauso nuo ţemės 

ūkio veiklos, kaip pragyvenimo šaltinio. Kupiškio rajone ţemės ūkiui alternatyvi veikla plėtojama 

vangiai. 
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Pastaba: * ekvivalentinis darbuotojas – tai darbuotojas dirbantis, visą darbo dieną ar visu etatu. Ne visą darbo dieną 

dirbusių darbuotojų skaičius yra perskaičiuotas į dirbusius visą darbo dieną. 
 

2.23 pav. Ţemės ūkio reikšmė kaimo gyventojams 2007 m. 

 

2.2.4. VIEŠOJI INFRASTRUKTŪRA  IR PASLAUGOS 

 

Susisiekimas 

Kupiškio rajonas turi gerai išplėtota kelių tinklą , kuris jungia rajoną su Panevėţio apskritimi ir 

kitais šalies regionais. Per Kupiškio rajono teritoriją eina penki krašto keliai: Kupiškis – Vabalninkas – 

Birţai (Nr. 124), Daugpilis – Rokiškis – Panevėţys (Nr. 122), Kupiškis – Utena (Nr. 118), Pagojė – 

Sedeikiai – Viešintos – Nociūnai (Nr. 175) ir Skapiškis – Pandėlys (Nr. 192)
28

. Be to nuo 

automagistralės Via Baltika (Helsinkis-Talinas-Ryga-Kaunas-Varšuva) Kupiškis yra nutolęs tik 50 

km. 
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 Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas (2004) 
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Lietuvos statistikos departamento duomenimis Kupiškio rajone vietinės reikšmės kelių ilgis 

2007 m. siekė 874 km, iš jų su pagerinta kelio danga – 101 km (arba 11,6 proc. bendro kelių ilgio), su 

danga – 866 km. Vietinės reikšmės kelių tinklas Kupiškio rajono VVG teritorijoje yra šiek tiek 

prastesnis nei šalyje, tačiau geresnis nei Panevėţio apskrityje (ţr. 2.24 pav.). Pastaraisiais metais jų 

tankis rajone buvo vidutiniškai 8 proc. maţesnis nei šalyje, tačiau beveik 4 proc. geresnis nei 

apskrityje. Rajone galimas ne tik automobilių transportas. Kupiškio rajoną kerta geleţinkelis 

Radviliškis – Daugpilis bei yra tankus geleţinkelio stočių tinklas (5 geleţinkelio stotys)
29

. 
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2.24 pav. Vietinės reikšmės kelių tankis 

Švietimas ir ugdymas 

Kupiškio rajone veikia 18 bendrojo lavinimo mokyklos: 2 gimnazijos ir 2 filialai (VVG 

teritorijai iš jų tenka viena gimnazija ir 2 filialai); viena vidurinė mokykla (mokykla yra VVG 

teritorijoje); 10 pagrindinių mokyklų ir vienas filialas (VVG teritorijai iš jų tenka 9 mokyklos ir  

filialas); viena pradinė mokykla
30

. VVG teritorijoje veikia Kupiškio technologijos ir verslo mokykla. 

Be to rajone dar veikia Kupiškio muzikos mokykla, dailės skyrius, Kupiškio rajono kūno kultūros ir 

sporto centas, Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centras „Varpelis“. Pagalbą teikia Kupiškio rajono 

pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. 

Švietimo ir ugdymo sistema Kupiškio rajono VVG teritorijoje išplėtota gerai. Čia geriau nei 

vidutiniškai apskrityje ir šalyje išplėtotas mokyklų tinklas (ţr. 2.25 ir 2.26 pav.). Nors mokyklų 

skaičius Kupiškio rajone nagrinėjamu laikotarpiu ir sumaţėjo 32 proc., tačiau pagal dešimčiai 

tūkstančių mokinių tenkantį mokyklų skaičių Kupiškio rajonas viršija tiek šalies, tiek ir apskrities lygį 

apie 40 proc.  
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.25 pav. Mokyklų tinklas 

 

Kupiškio rajonas vidutinį šalies ir apskrities lygį taip pat lenkia ir pagal mokinių aprūpinimo 

mokytojais (2.26 pav.) rodiklius. Per pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį čia tūkstančiui mokinių 

teko mokytojų vidutiniškai 13 proc. daugiau nei Panevėţio apskrityje ir 11 proc. daugiau nei šalyje.  

 

 
 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.26 pav. Mokinių aprūpinimas mokytojais 

 

Viena pagrindinių švietimo sistemos Kupiškio rajone geresnės būklės nei Panevėţio apskrityje 

prielaidų yra didesnis jos finansavimas (ţr. 2.27 pav.). Per pastaruosius ketverius metus savivaldybės 

biudţeto išlaidos, tenkančios vienam mokiniui, rajone buvo 6 proc. didesnis nei vidutiniškai apskrityje 

bei šalyje, o paskutiniaisiais 2007 m. šis atotrūkis padidėjo iki 8 proc. 
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Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.27 pav. Savivaldybės išlaidos švietimui 

 

Tačiau Kupiškio rajone gerokai prasčiau nei apskrityje ir šalyje išplėtotas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų tinklas. Rajone 2007 metais veikė 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos (1 iš jų VVG 

teritorijoje). Pastaraisiais metais tik 36 proc. ikimokyklinio amţiaus vaikų (0-7 metų amţiaus) 

aprūpinti vietomis darţeliuose (ţr. 2.28 pav.). Per pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį vietų poreikis 

vaikų prieţiūrai lopšeliuose ir darţeliuose neţymiai išaugo – jų auklėtinių pagausėjo beveik 8 proc. 

Tačiau poreikio didinti vietų skaičių nėra, nes ikimokyklines ugdymo įstaigas lanko ne visi 

ikimokyklinio amţiaus vaikai. Dėl to 2007 m. šimtui auklėtinių teko 130 vietų. 

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.28 pav. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklas 2007 metais 
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Komunalinis ūkis ir būstas 

Kupiškio rajone yra 19 vandenvietės, vanduo tiekiamas iš gręţinių. Tačiau didţioji vandens 

tinklų dalis yra senesni nei 15 metų. Vidutinės trukmės laikotarpiu Kupiškio rajone ūkio ir buitinėms 

reikmėms kasmet sunaudojama apie 433 tūkst. m
3
. Be to jo poreikis pastaraisiais metais maţėja: 2007 

m., palyginti su 2001 m. sumaţėjo beveik 15 proc. Skaičiuojant vienam gyventojui, vandens per metus 

sunaudojama vidutiniškai 35 proc. maţiau nei Panevėţio apskrityje bei 40 proc. maţiau nei šalyje 

(2.29 pav.). 

 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.29 pav. Sunaudota vandens ūkio ir buities reikmėms 

 

Kupiškio rajono kaimo vietovėse gyvenamasis būstas sudaro apie 490 tūkst. kvadratinių metrų. 

Per vidutinės trukmės laikotarpį jis padidėjo daugiau nei 5 proc. (25,6 tūkst. kvadratinių metrų), kai 

tuo tarpu šalies kaimo vietovėse jis išaugo tik 3,2 proc. Kupiškio rajono kaimo gyventojų būstas 

pastebimai erdvesnis nei vidutiniškai Panevėţio apskrities bei šalies kaimo vietovėse (2.30 pav.). 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.30 pav. Gyvenamasis būstas kaimo vietovėse 
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Tačiau gyvenamojo būsto būklė Kupiškio rajone yra pastebimai blogesnė nei vidutiniškai 

Panevėţio apskrityje ir šalyje. Avarinio būsto dalis bendrame gyvenamajame fonde palyginti didelė – 

pastaraisiais metais (2005 – 2007 m.) siekė beveik 3,4 proc. ir buvo beveik per pus didesnė nei 

vidutiniškai apskrityje (ţr. 2.31 pav.). Kupiškio rajono atotrūkis nuo apskrities maţėja, nes, skirtingai 

nei apskrityje,  per pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį avarinio gyvenamojo fondo dalis sumaţėjo 

30 proc., avarinių būsto naudingasis plotas sumaţėjo beveik trečdaliu (30 proc.), o jame gyvenančių 

ţmonių – 10 proc. (nuo 10 iki 9 ţmonių). 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.31 pav. Avarinis gyvenamasis būstas 

 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje kasmet didėja socialinio būsto poreikis. 2003-2008 metų 

laikotarpiu asmenų (šeimų), įrašytų į sąrašus socialiniam būstui gauti, padaugėjo 2,7 karto, o neįgalių 

asmenų net – 5 kartu. Tačiau pastaraisiais (2004 – 2007) metais socialinio būsto poreikis čia beveik 

trečdaliu maţesnis nei šalyje (29,4 proc.) bet apie 12,3 proc. didesnis nei Panevėţio apskrityje (ţr. 2.32 

pav.). 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.32 pav. Socialinio būsto poreikis  
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Socialinė apsauga ir socialinės paslaugos  

Pastaraisiais metais socialinės apsaugos sistema Kupiškio rajone savivaldybės biudţeto lėšomis 

buvo finansuojama geriau nei vidutiniškai apskrityje ar visoje šalyje. Tačiau šis atotrūkis kasmet 

maţėjo (ţr. 2.33 pav.) ir 2007 m. Kupiškio rajonas, pagal 1-am gyventojui tenkančių išlaidų socialinei 

apsaugai dydį, jau atsiliko tiek nuo apskrities, tiek ir nuo šalies rodiklių, atitinkamai 9,3 ir 4,5 proc. 

Toks kardinalus situacijos pasikeitimas pasireiškė dėl to, kad vienerių metų laikotarpiu savivaldybės 

biudţeto išlaidos sveikatos apsaugai Kupiškio rajone buvo maţinamos labiau nei vidutiniškai 

apskrityje ar šalyje. Kupiškio rajone savivaldybės biudţeto išlaidos sveikatos apsaugai maţėjo 37 

proc., tuo tarpu apskrityje ir šalyje atitinkamai 30 ir 33 proc. 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.33 pav. Savivaldybės išlaidos gyventojų socialinei apsaugai 

 

Kupiškio rajone veikia viena globos įstaiga seniems ţmonėms, kurioje 2001-2007 metais vietų 

padaugėjo beveik 23 proc. (ţr. 2.34 pav.). Vietos globos įstaigoje buvo uţimtos beveik šimtu procentų.  

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.34 pav. Globos įstaigų ir vietų jose skaičius Kupiškio rajone 
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Senų ţmonių stacionarinės prieţiūros prieinamumas pastaraisiais metais rajone išplėtotas 

prasčiau nei šalyje, tačiau geriau nei Panevėţio apskrityje (ţr. 2.35 pav.). Čia pastaraisiais metais 

dešimčiai tūkstančių pensinio amţiaus ţmonių vietų, esančių globos namuose, teko apie 43 proc. 

maţiau nei vidutiniškai šalyje, bet 10 proc. daugiau nei Panevėţio apskrityje. 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.35 pav. Senų ţmonių globos namų tinklas 

 

Iki 2003 m. Kupiškio rajone veikė viena vaikų globos įstaiga, kurioje vietos nebuvo visiškai 

uţpildytos. Ji veikia iki šiol, tačiau nuo 2003 m. rajone veikia dar ir šeimyniniai vaikų globos namai. 

Keletą pastarųjų metų vietų stygiaus vaikų globos namuose nebuvo. 

Nagrinėjamu laikotarpiu sparčiai augo (4,6 karto) paslaugos namuose globojamiems ir 

slaugomiems senyvo amţiaus, neįgaliems suaugusiems ţmonėms ir vaikams su negalia. Globojamų ir 

slaugomų ţmonių skaičius padidėjo nuo 17 – 2001 m. iki 79 – 2007 m.
31

.  Tačiau sumaţėjo asmenų, 

kurių globai buvo skirti pinigai (26 proc.), nuo 35 – 2001 m. iki 26 – 2007 m. 

 

Sveikatos apsauga 

Kupiškio rajone veikia 8 sveikatos prieţiūros įstaigų: 6 SAM (Sveikatos apsaugos ministerijos) 

sistemoje ir 2 privačios. SAM sistemai priklauso 1 ligoninė, 5 ambulatorijos, privačiam sektoriui – 2 

asmens sveikatos prieţiūros įstaigos, iš kurių 1 odontologinės prieţiūros įstaiga. Per pastarąjį vidutinės 

trukmės laikotarpį sumaţėjo tiek privačių, tiek ir SAM sistemos įstaigų tinklas – nuo 6 iki 2 privačių 

bei nuo 7 iki 6 SAM sistemos sveikatos prieţiūros įstaigų
32

.  

Sveikatos prieţiūros įstaigų tinklas Kupiškio rajone išplėtotas ţenkliai prasčiau nei šalyje ar 

Panevėţio apskrityje (ţr. 2.36 pav.). Čia pastaraisiais metais dešimčiai tūkstančių gyventojų sveikatos 
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 Lietuvos statistikos departamento duomenys. 
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prieţiūros įstaigų teko beveik 2,3 karto maţiau nei vidutiniškai apskrityje ir 2,6 karto maţiau nei 

šalyje. 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

Pastaba: *tai ligoninės ir ambulatorinės sveikatos prieţiūros įstaigos SAM sistemoje, privačios asmens sveikatos 

ir  odontologinės prieţiūros įstaigos. 

 

2.36 pav. Sveikatos prieţiūros įstaigų tinklas 

 

Kupiškio rajone veikia 10 vaistinių, kuriose 2007 m. dirbo 8 vaistininkai. Čia vaistinių tinklas 

(dešimčiai tūkstančių gyventojų teko 3,5 vaistininko) išplėtotas ţymiai menkiau nei apskrityje, kurioje 

vidutiniškai dešimčiai tūkstančių gyventojų teko beveik 6,2 vaistininko ir šalyje (dešimčiai tūkstančių 

gyventojų teko 8,1 vaistininko)
33

. Vaistininkų skaičius Kupiškio rajone vidutinės trukmės laikotarpiu 

sumaţėjo daugiau nei dešimtadaliu (11 proc.). 

Be to rajone pastebimai prastesnis gyventojų aprūpinimas gydytojais (ţr. 2.37 pav.). Čia per 

pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį dešimčiai tūkstančių gyventojų gydytojų teko 2,3 karto maţiau 

nei vidutiniškai šalyje ir 1,5 karto maţiau nei Panevėţio apskrityje. Be to, šis atotrūkis vidutinės 

trukmės laikotarpiu padidėjo.  

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

Pastaba: * tai gydytojai pagal specializaciją (be slaugytojų ir odontologų). 

 

2.37 pav. Gyventojų aprūpinimas gydytojais (be slaugytojų ir odontologų) 
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Per pastarąjį vidutinės trukmės laikotarpį Kupiškio rajone vieno gyventojo apsilankymų 

poliklinikose ir ambulatorijose vidutinis metinis skaičius vidutiniškai siekia 4,8 karto, o tai yra 25 

proc. maţiau nei šalyje (vidutiniškai 6,4 apsilankymo) bei 26 proc. maţiau nei Panevėţio apskrityje 

(vidutiniškai 5,9 apsilankymo)
34

. Asmenų, kuriems suteikta greitoji medicinos pagalba, vidutinės 

trukmės laikotarpiu rajone padaugėjo beveik 5 proc. Maţesnis apsilankymu skaičius Kupiškio rajone 

nėra tiesiogiai susijęs su realia gyventoju sveikatos būkle. Tai greičiau paslaugu pasiekiamumo ir 

patogumo veiksnių pasekmė gyvenamojoje teritorijoje, bei asmens poţiūrio pasekmė. 

 

Sporto įstaigos ir jų veikla 

Rajone veikia atletinės gimnastikos klubas, šotokan karate klubas „Egis“, sporto veteranų 

klubas „Šaltinis“, automobilių bei motociklų sporto klubai. Kupiškio rajono gyventojai turi galimybę 

naudotis 17 sporto salių, 1 šaudykla, 18 krepšinio bei 16 tinklinio aikščių, 2 lauko teniso aikštelėmis. 

Rajono mokymo įstaigoms priklauso 16 sporto aikštynų. Kupiškio rajono sporto mokykloje dirba 5 

pedagogai – treneriai, mokosi 120 moksleivių, sportuojančių 9-iose pradinio rengimo, meistriškumo 

ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupėse. Moksleiviai lanko futbolo, krepšinio, stalo teniso bei 

lengvosios atletikos mokomąsias grupes
35

. 

Rajono gyventojai palyginti pasyviai dalyvauja sporto varţybose bei kitokio pobūdţio 

sveikatingumo renginiuose (ţr. 2.38 pav.). Čia 2001 – 2004 metų laikotarpiu sporto varţybų ir 

sveikatingumo renginių dalyvių tūkstančiui gyventojų teko 37 proc. maţiau vidutiniškai Panevėţio 

apskrityje ir beveik per pus maţiau (45 proc.) nei vidutiniškai šalyje. Per pastaruosius trejus metus 

Kupiškio rajono atotrūkis dar labiau padidėjo. Sporto varţybų ir sveikatingumo renginių dalyvių 

skaičius tūkstančiui gyventojų tapo 3,7 karto maţesnis nei apskrityje ir 3,3 karto maţesnis nei šalyje. 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.38 pav. Gyventojų dalyvavimas sporto varţybose ir sveikatingumo renginiuose 
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Rajone kiekvienais metais organizuojamas bėgimas tarpukario Lietuvos valstybės veikėjo ir 

brigados generolo Jono Černiaus atminimui pagerbti. Rengiamos respublikinės buriavimo varţybos 

„Kupiškio marių regata“. Pirmoji regata surengta 1997 metais. Šalia Kupiškio marių įrengtoje 

paplūdimio tinklinio aikštelėje vyksta rajono paplūdimio tinklinio turnyrai. Vietos gyventojai gausiai 

susirenka ir į rajono vyrų tinklinio bei futbolo pirmenybių varţybas. Taip pat rajone vyksta asmeninės 

bei komandinės stalo teniso varţybos. Rajone populiarios ir vasarą rengiamos lietuviškojo ritinio 

rungtynės
36

. 2006 ir 2007 m. Kupiškio mariose ir šalia jų vyko Lietuvos triatlono  čempionatai. 

Kupiškio mariose kelis kartus per metus rengiamos ţvejų varţybos, tame tarpe ir poledinės ţūklės.
37

 

 

Kultūra 

Rajone veikia 18 bibliotekų (iš jų 17 VVG teritorijoje), dešimčiai tūkstančių gyventojų tenka 

vidutiniškai po 7,7 bibliotekas. Rajone jų tinklas išplėtotas geriau nei Panevėţio apskrityje, kur 

dešimčiai tūkstančių gyventojų 2007 m. vidutiniškai teko 5,7 bibliotekos, ir šalyje, kur dešimčiai 

tūkstančių gyventojų vidutiniškai teko po 4,1 biblioteka. 

Rajono gyventojai aktyviau nei Panevėţio apskrities ar šalies gyventojai naudojasi bibliotekų 

fondais – vidutinės trukmės laikotarpiu vienam gyventojui vidutiniškai buvo išduota apie 11 

dokumentų, tuo tarpu apskrityje vidutiniškai 10, šalyje - 8. Tačiau rajono gyventojai vis pasyviau 

naudojasi bibliotekų sukauptomis knygomis ir kitokiais dokumentais. Vidutinės trukmės laikotarpiu 

vienam gyventojui per metus išduotų dokumentų skaičius sumaţėjo daugiau nei 21 proc. (ţr. 2.39 

pav.)  

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.39 pav. Bibliotekų gyventojams išduoti dokumentai 
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Kupiškio rajone veikia 19 kultūros centrų ir 81 mėgėjų meno kolektyvas. Pastarųjų skaičius 

2007 m. šiek tiek – 9,5 proc. padidėjo (2005 m. rajone veikė 74 mėgėjų meno kolektyvai). Iki 2007 m. 

Kupiškio krašto VVG teritorijos gyventojai gerokai aktyviau nei apskrityje (1,6 karto) bei šalyje (2,4 

karto) dalyvavo kultūros centrų veikloje (ţr. 2.40 pav.). Be to vidutinės trukmės laikotarpiu kultūros 

centrų dalyvių skaičius rajone padidėjo 23 procentais. 

 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.40 pav. Kultūros centrų renginių dalyviai 

 

Kupiškio rajono kultūros namuose rengiami kalendorinių ir valstybinių švenčių minėjimai, 

meno mėgėjų kolektyvai intensyviai dalyvauja rajono rengiamose šventėse, konkursuose, liaudies 

dainininkų, muzikantų, pasakorių varţytuvėse ir net tarptautiniuose renginiuose. Taip pat tiriami ir 

puoselėjami Lietuvos ir Kupiškio papročiai (ypač vestuvių), organizuojamos tradicinės šventės ir 

festivaliai, rūpinamasi kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Tradicinės šventės – Kūčios, 

Kalėdos, Uţgavėnės, Velykos, Joninės – apipintos kiekvienai būdingais akcentais. Dar savitesnės 

ţiemos šventės, lydimos joms būdingo ritualo. Ypač išsiskiria Kupiškėnų vestuvės. Kupiškiui 

būdingos didelės meno šventės, liaudies dainininkų, muzikantų ir pasakorių varţytuvės. Skapiškis 

garsėja tarptautiniais kaimo teatrų festivaliais
38

 bei folkloro festivaliais. Tarptautinis folkloro festivalis 

„Lingaudala“ vyksta kas dveji metai ir pritraukia nemaţai meno kolektyvų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 

uţsienio. Festivalis tęsiasi tris dienas, per jas svečiai linksminasi vakaronėse, koncertuose. 

Populiarumo sulaukia ir kitos tradicinės šventės: tarptautinė sakralinės muzikos ir teatro šventė „Sielos 

ilgesys“ Palėvenės vienuolyne bei respublikinės šventės, tokios kaip vaikų ir jaunimo estradinio 

dainavimo šventė „Dainų lietutis“, šiuolaikinio šokio šventė „Polėkis“, muzikuojančių ir muziką 

mylinčių ţmonių šventė „Aleksiuko bandonija“, etnografinių, folklorinių ansamblių šventė, skirta 
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kraštotyrininkių seserų Elvyros, Stefanijos ir Mikalinos Glemţaičių atminimui įprasminti, pagyvenusių 

ţmonių tautinių šokių kolektyvų šventė „Susiedu kadrilis“. 

Tradiciniai renginiai kaimo klubinėse įstaigose yra šie: Antaninių šventė (Adomynės 

laisvalaikio centras); Glemţų šeimos šventė (Alizavos kultūros namai); apskrities kapelų ir vokalinių 

ansamblių šventė „Ţemdirbių daina“ (Antašavos kultūros namai); šventė „Atidarykim svečiams 

vartelius“ (Laičių laisvalaikio centras, Salamiesčio laisvalaikio centras); kaimo šventė „Sveikas, 

kaimynėli“ (Lukonių laisvalaikio centras); rajono teatrų šventė „Kaimo scena“ (Naivių laisvalaikio 

centras); apskrities kapelų šventė „Grok, armonika, grok“ (Noriūnų laisvalaikio centras); respublikinė 

mokyklinių teatrų šventė „Rudiliukas“ (Rudilių laisvalaikio centras), jaunimo teatrų šventė „Pienių 

vynas“, vaikų teatrų šventė „Pienių medus“, senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas“ (Skapiškio kultūros 

namai); humoro šventė „Subatjuokis“ (Subačiaus kultūros namai); Sekminių šventė (Šepetos 

laisvalaikio centras); Didieji Ţolinės atlaidai (Šimonių kultūros namai)
39

. 

 

Viešasis saugumas 

Vidutinė kriminogeninė situacija, vertinat pagal visų rūšių uţregistruotus nusikaltimus, 

Kupiškio rajone yra pastebimai geresnė nei šalyje ar Panevėţio apskrityje (ţr. 2.41 pav.). Nusikaltimų, 

skaičiuojant dešimčiai tūkstančių gyventojų, rajone pastaraisiais metais buvo uţregistruota trečdaliu 

maţiau nei šalyje ir apie 28 proc. maţiau nei apskrityje. Be to, per pastarąjį vidutinės trukmės 

laikotarpį rajone nusikaltimų sumaţėjo trečdaliu. Rajone ţenkliai sumaţėjo automobilių vagysčių – 45 

proc., vagysčių iš gyvenamųjų namų – 35 proc. Tačiau padaugėjo sunkių ir labai sunkių nusikaltimų 

nuo 14 – 2004 m. iki 17 – 2006 m.  

 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 
 

2.41 pav. Uţregistruoti nusikaltimai  
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Vidutinės trukmės laikotarpiu VVG teritorijoje sumaţėjo nepilnamečių padarytų nusikaltimų, 

ir tai kėlė maţiau rūpesčių nei šalyje ar apskrityje. 2003-2005 m. nepilnamečių nusikalstamumo lygis 

rajone buvo gerokai išaugęs ir ţenkliai viršijo vidutinį lygį šalyje (ţr. 2.42 pav.). Tačiau nepilnamečių 

nusikalstamumo lygio apskrityje rodiklis nebuvo viršytas. 2007 m. palyginti su 2001 m. nepilnamečių 

padarytų nusikalstamų veikų vidutinis skaičius rajone sumaţėjo daugiau nei 35 proc. 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.42 pav. Nepilnamečių padarytos nusikalstamos veikos 

 

Viešajai tvarkai palaikyti ir visuomenės saugumui uţtikrinti Kupiškio rajone buvo skiriama 

gerokai daugiau lėšų nei apskrityje ar šalyje (ţr. 2.43 pav.). Čia vienam gyventojui tenkančių 

savivaldybės išlaidų šiai funkcijai finansuoti per pastaruosius trejus metus buvo skirta 3,2 karto 

daugiau nei vidutiniškai šalyje ir net du kartus daugiau nei apskrityje. Ypatingai sparčiai šios išlaidos 

didėjo pastaraisiais metais. 2007 m. lyginant su 2006 m. išlaidos viešajai tvarkai ir visuomenės 

apsaugai padidėjo daugiau nei 80 proc. Tai viena pagrindinė maţėjančio nusikalstamumo lygio 

Kupiškio rajone prielaidų. 

 

Šaltinis: Apskaičiuota pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 

2.43 pav. Savivaldybės išlaidos viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai 
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Tačiau, Kupiškio rajonas prasčiau aprūpintas policijos pareigūnais. 2007 m. dešimčiai 

tūkstančių gyventojų teko 26 pareigūnai ir tai 11 proc. maţiau nei Panevėţio apskrityje ir 23 proc. 

maţiau nei vidutiniškai šalyje
40

. 

 

2.3 Kupiškio rajono teritorinio kapitalo elementų būklė ir tendencijos 

 

Pagal LEADER metodo vertinimo metodiką buvo siekiama išsiaiškinti pagrindinių teritorijos 

kapitalo elementų būklę bei tendencijas. Išskirti atrinkti teritorinio kapitalo elementai: 1) gamtos ir 

ţmogaus sukurtų (fizinių) išteklius; 2) vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas; 3) ţmogiškieji 

ištekliai; 4) vietos gyventojų profesinė patirtis ir įgūdţiai; 5) rajone veikiančių institucijų ir vietos 

valdţios veikla; 6) verslo įmonės ir jų veikla; 7) prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas; 8) krašto 

įvaizdis ir pastangos jį puoselėti.  

Pirmasis teritorinio kapitalo elementas – gamtos ir ţmogaus sukurtų (fizinių) ištekliai. Šio 

elemento būklei ir vystymosi tendencijoms nustatyti naudoti kriterijai:   

1) ţemės ūkio naudmenos (laukų reljefas, dirvoţemio derlingumas ir kt.);  

2) unikalūs gamtos ištekliai ir jų įvairovė (flora ir fauna), kraštovaizdţio groţis; 

3) miškų ir kitų ţeldinių gausa; 

4) vandens telkinių gausa; 

5) kaimų ir miestelių sanitarinė būklė  (geriamo vandens kokybė, kanalizacija ir kt.); 

6) gyvenviečių pastatų būklė ir estetinis vaizdas; 

7) gyvenviečių aikštės, parkai, ţaidimų ir sporto aikštelės, paplūdimiai ir kitos viešosios erdvės; 

8) keliai, gatvės ir šaligatviai; 

9) kultūros, istorijos ir architektūros paveldas.  

Vietos gyventojų nuomonė apie jų teritorijoje esančių gamtos ir ţmogaus sukurtų (fizinių)  

išteklių būklę ir kitimo tendencijas pateikta 2.44 paveiksle.  

Atlikus šio tyrimo pirminį duomenų apdorojimą pastebėta, kad didţioji dauguma respondentų 

buvo linkę vietos išteklių būklę vertinti vidutiniškai, nei pateikti kritišką nuomonę. Dėl šios prieţasties 

paveiksluose pateikta: išteklių būsenos vertinimas balų procentiniu pasiskirstymu (kolonėlėse); jų 

vidurkis (mėlyna linija) bei tendencijos rodyklėmis raudona į apačią (būklė blogėja) ir mėlyna rodyklė 

į viršų (būklė gerėja).  

Diagramoje raudonai paţymėtos rodyklės, linkme į apačią rodo blogėjimo tendenciją, mėlynos 

rodyklės linkme į viršų – gerėjimo tendenciją. 
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2.44 pav. Gamtos ir ţmonių sukurtų išteklių būklė ir tendencijos 

 

Kupiškio rajono gyventojai (83 proc.) vidutiniškai vertina ţemės ūkio naudmenų būklę ir 

mano, kad ji gerėja dėl intensyvios ţemdirbystės sumaţėjimo šiame krašte. Šis išteklius gali būti 

naudojamas ekologinei ţemdirbystei plėtoti. Net 61 procentai respondentų nurodė, kad blogiausia 

situacija yra su kaimų ir miestelių sanitarine būkle  ir su gyvenviečių aikštių, parkų, ţaidimų ir sporto 

aikštelių, paplūdimių gausa bei būkle (atitinkamai 41 proc.). Be to, respondentai mano, kad kaimų ir 

miestelių sanitarinė, miškų bei vandens telkinių būklė blogėja, todėl būtina imtis veiksmų būklei 

pagerinti. 

Antrasis teritorinio kapitalo elementas – vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas. Šio 

elemento būklei ir vystymosi tendencijoms nustatyti naudoti kriterijai:   

1) gyventojų nuostata būti savo gyvenvietės ir rajono/savivaldybės šeimininku; 

2) tradicijų ir papročių gyvybingumas; 

3) kultūros renginių masiškumas; 

4) gyventojų tarpusavio bendravimo kultūra ir kaimynystės santykiai; 

5) gyventojų įsitraukimas į bendruomenių veiklą; 

6) solidarumas su specialių poreikių ţmonėmis ir kitais, socialinę atskirtį patiriančiais 

vietos gyventojais; 

7) vietos gyventojų patriotizmas bei pasididţiavimas savo gyvenamąja vietove ir jos 

ţymiais ţmonėmis; 

8) pilietinė laikysena ir aktyvi visuomeninė veikla; 

9) regiono etninio savitumo ir vietos amatų, kultūrinio  ir kulinarinio paveldo bei tradicinių 

švenčių puoselėjimas. 

Bendras šių kriterijų būklės ir tendencijų vaizdas pateiktas 2.45 paveiksle. 
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2.45 pav. Gyventojų susitelkimo ir tapatumo būklė ir tendencijos 

 

Respondentai vietos gyventojų susitelkimo ir tapatumo būklę vertina ţemiau nei vidutinę 

(bendras balas – 1,75), taip pat jų nuomone, šio elemento kitimo tendencija – nekintanti. Geriausiai 

gyventojai įvertino gyventojų tarpusavio bendravimo kultūrą ir kaimynystės santykius bei vietos 

gyventojų patriotizmą, pasididţiavimą savo gyvenamąja vietove ir jos ţymiais ţmonėmis (balų 

vidurkis – 1,9). Tačiau net 40 proc. respondentų teigia, kad nepakankamas kultūros renginių 

masiškumas ir 34 -36 proc. respondentų teigia, kad trūksta regiono etninio savitumo ir vietos amatų, 

kultūrinio  ir kulinarinio paveldo bei tradicinių švenčių puoselėjimo bei tradicijų ir papročių 

gyvybingumo palaikymo.  

Trečiasis teritorinio kapitalo elementas – ţmogiškieji ištekliai. Kupiškio rajono ţmogiškieji 

ištekliai vertinti atsiţvelgiant į šiuos kriterijus:  

1) vietos gyventojų gebėjimas prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių; 

2) gyventojų pasirengimas imtis savo verslo; 

3) moterų aktyvumas darbo rinkoje ir viešajame gyvenime; 

4) specialių poreikių ţmonių problemų sprendimas; 

5) vaikų ir jaunimo ugdymas bei laisvalaikio uţimtumas; 

6) jaunų šeimų ir specialistų įsitvirtinimas vietovėje;  

7) priešpensinio amţiaus ţmonių ir pensininkų problemų sprendimas; 

8) gyventojų dėmesys ir pastangos sveikatai gerinti ir sveikai gyvensenai palaikyti; 

9) tradicinės darnios šeimos; 

10) gyventojų sudėtis. 



Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti 65 
 

 

Bendras šių kriterijų vaizdas pateiktas 2.46 paveiksle. 
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2.46 pav. Ţmogiškųjų išteklių būklė ir tendencijos 

 

Ţmogiškieji ištekliai Kupiškio rajono gyventojų vertinami ţymiai prasčiau nei gamtos. 

Geriausiai respondentai vertina moterų aktyvumą darbo rinkoje ir viešajame gyvenime (balų vidurkis 

– 1,9) ir tradicinių darnių šeimų gausą (balų vidurkis – 1,8). Vietos gyventojų ir moterų gebėjimo 

prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių kriterijaus balų vidurkis yra truputį ţemiau nei vidutinis, tačiau 

jų pokyčiai gerėja. Prasčiausiai respondentai įvertino gyventojų pasirengimą imtis savo verslo (74 

proc. atsakė, kad būklė bloga) ir galimybes jaunoms šeimoms ir specialistams įsitvirtinti vietovėje (64 

proc. – būklė bloga). Liūdina ir tai, kad šių dviejų rodiklių būklė dar ir blogėja. Taip pat prasta 

situacija su vaikų ir jaunimo ugdymu bei laisvalaikio uţimtumu ir gyventojų dėmesys bei pastangos 

sveikai gyvensenai palaikyti (atitinkamai balų vidurkis – 1,4 ir 1,6). 

 

Ketvirtasis elementas – vietos gyventojų profesinė patirtis ir įgūdţiai. Jo būklei ir vystymosi 

tendencijoms vertinti atrinkti šie kriterijai: 

1) vietos gyventojų bendrasis profesinis pasirengimas; 

2) vietos gyventojų verslo ţinios ir įgūdţiai; 

3) nykstančių profesinių ţinių (pvz.,vietos amatininkų patirties) išsaugojimas; 

4) vietos specialistų profesinė kompetencija; 

5) bendruomenės narių gebėjimas rengti ir įgyvendinti projektus; 

6) vietos gyventojų mokėjimas susitarti dėl pagrindinių bendruomeninių reikalų ir kartu spręsti 

bendras problemas; 
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7) vietos valdţios, verslo ir bendruomenių gebėjimas bendradarbiauti; 

8) gyventojų ţingeidumas ir siekis mokytis; 

9) gyventojų įgūdţiai, padedantys išsaugoti aplinką ir kraštovaizdţio groţį; 

10) nepaklausių profesijų ţmonių perkvalifikavimas.  

Bendras šių kriterijų būklės ir tendencijų vaizdas pateiktas 2.47 paveiksle. 
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2.47 pav. Gyventojų profesinė patirties ir įgūdţių būklė ir tendencijos 

 

Bendras vietos gyventojų profesinė patirties ir įgūdţių vertinimas Kupiškio rajone yra ţemiau 

vidutinio, t.y. 1,7 balo.  Geriausiai respondentai vertina bendrą vietos gyventojų bendrasis profesinis 

pasirengimą, vietos specialistų profesinė kompetenciją ir vietos valdţios, verslo ir bendruomenių 

gebėjimą bendradarbiauti (balų vidurkis – 1,9). Balų vidurkis leidţia teigti, kad šių rodiklių būklė 

truputį ţemesnė nei vidutinė, tačiau ji gerėja. Prasčiausiai respondentai įvertino nykstančių profesinių 

ţinių (pvz.,vietos amatininkų patirties) išsaugojimą (68 proc. atsakė, kad būklė bloga) ir 

nepakankamas vietos gyventojų verslo ţinias ir įgūdţius bei galimybes nepaklausių profesijų ţmonių 

perkvalifikavimui (54 proc. – būklė bloga).  

Penktasis elementas – rajone veikiančių institucijų ir vietos valdţios veikla. Šio elemento 

būklei ir vystymosi tendencijoms nustatyti naudoti kriterijai:   

1) Savivaldybės Tarybos veikla; 

2) Savivaldybės tarnautojų ir specialistų veikla; 

3) seniūnų veikla; 

4) policijos ir kitų teisėsaugos institucijų veikla, uţtikrinant asmens ir turto apsaugą; 
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5) kaimo gyventojus aptarnaujančių valdţios įstaigų tarpusavio veiklos koordinavimas; 

6) vietos valdţios gebėjimas skatinti gyventojų ir kaimo bendruomenių iniciatyvas bei padėti 

jas įgyvendinti; 

7) vietos valdţios ir gyventojų bendradarbiavimas (informavimas ir konsultavimasis); 

8) valdţios gebėjimas efektyviai spręsti vietos plėtros finansavimo klausimus; 

9) valdţios veiklos viešumas ir sprendimų priėmimo skaidrumas. 

Bendras šių kriterijų būklės ir tendencijų vaizdas pateiktas 2.48 paveiksle. 
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1

2

3

Gera (3 balai) Vidutinė (2 balai) Bloga (1 balas) Balų vidurkis

balai

 
 

2.48 pav. Savivaldybės institucijų ir vietos valdţios būklė ir tendencijos 

 

Partnerystę ir bendradarbiavimą tarp vietos valdţios ir sprendimų priėmėjų vietos gyventojai 

vertina pakankamai gerai (bendras balas – 1,86). Dţiugina glaudus ryšys tarp vietos valdţios atstovų 

(seniūnų) ir vietos gyventojų, net 34 proc. respondentų seniūnų darbą vertino aukščiausiu balu. 

Teigiamai buvo vertinti savivaldybės tarnautojų ir specialistų veikla bei bendradarbiavimas su vietos 

gyventojais (balų vidurkis – 2,1 ir 1,9). Tačiau respondentai nepatenkinti policijos ir kitų teisėsaugos 

institucijų veikla, uţtikrinant asmens ir turto apsaugą bei valdţios gebėjimais efektyviai spręsti vietos 

plėtros finansavimo klausimus, net 38 proc. respondentų būklę vertino blogai.  

Šeštasis elementas – verslo įmonės ir jų veikla. Šio elemento būklei ir vystymosi tendencijoms 

nustatyti naudoti kriterijai:   

1) verslo įmonių gausa ir išsidėstymas regione; 

2) verslo įmonių gebėjimas panaudoti vietos išteklius; 

3) vietos įmonių novatoriška veikla gaminant naują ir kokybišką produkciją;  



Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti 68 
 

 

4) vietos įmonių tarpusavio bendradarbiavimas;  

5) investavimas į vietos įmonių plėtrą ir modernizavimą; 

6) aplinkosaugos reikalavimų verslo įmonėse laikymasis ir vietos išteklių racionalus 

naudojimas; 

7) vietos įmonių rūpinimasis savo darbuotojais; 

8)  verslo įmonių socialinis atsakingumas (specialių poreikių ţmonių įdarbinimas, lengvatos 

darbuotojams, auginantiems vaikus ir kt.); 

9) verslo įmonių aktyvus dalyvavimas viešajame gyvenime (vietos iniciatyvų rėmimas ir kt.). 

Bendras šių kriterijų būklės ir tendencijų vaizdas pateiktas 2.49 paveiksle. 
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proc .

1

2

3

Gera (3 balai) Vidutinė (2 balai) Bloga (1 balas) Balų vidurkis

balai

 
2.49 pav. Verslo įmonių veiklos būklė ir tendencijos 

 

Verslo įmonių veiklą ir jos vystymąsi vietos gyventojai vertina ţemiau nei vidutiniškai 

(bendras balų vidurkis - 1,65). Iš respondentų atsakymų matome, kad verslo įmonės turi gebėjimų 

panaudoti vietos išteklius (2 balai), tačiau jų nedţiugina verslo įmonių socialinis atsakingumas 

(specialių poreikių ţmonių įdarbinimas, lengvatos darbuotojams ir kt.) bei dalyvavimas viešajame 

gyvenime (vietos iniciatyvų rėmime). Taip pat vietos įmonėms trūksta novatoriškų idėjų gaminant 

naują ir kokybišką produkciją, tai nurodė 47 proc. respondentų.   

Septintasis elementas – prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas. Šio elemento būklei ir 

vystymosi tendencijoms nustatyti naudoti kriterijai:   

1) galimybė vietos gyventojui rasti darbą, atitinkantį turimą kvalifikaciją; 

2) galimybė pirkti ar parduoti patalpas, ţemę ar kitą nejudamą turtą; 

3) gamybinės paslaugos (statybos ir remonto, transporto, krovos darbai ir kt.); 
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4) paslaugos ţemės ūkiui (agroservisas); 

5) viešojo transporto paslaugos; 

6) paslaugos vietos verslui (konsultavimas, projektavimas, teisinės paslaugos ir kt.); 

7) viešosios paslaugos vietos gyventojams (socialinės, sveikatos apsaugos, švietimo,  kultūros, 

sporto ir kt.);  

8) vietos gaminių pardavimas vietos ir šalies rinkoje;    

9) vietos įmonių gebėjimas parduoti savo gaminius tarptautinėje rinkoje;    

10) atlygintinos paslaugos vietos gyventojams (vandens ir šilumos tiekimas, telekomunikacijų, 

pirties paslaugos ir kt.). 

Bendras šių kriterijų vaizdas pateiktas 2.50 paveiksle.  
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proc .

1
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balai

 
 

2.50 pav. Paslaugų ir darbo rinkos būklė ir tendencijos 

 

Bendrą paslaugų ir darbo rinkos būklę gyventojai įvertino ţemiausiu balu - 1,6. Vidutiniškai 

buvo įvertinta tik galimybė pirkti ar parduoti patalpas, ţemę ar kitą nekilnojamą turtą (balų vidurkis – 

2), ši galimybė dar ir gerėja. Tačiau net 62 proc. respondentų teigia, kad trūksta agroserviso ir  (49 

proc.) viešojo transporto paslaugų, kurių būklė dar ir blogėja.  Taip pat nedţiugina gyventojų 

galimybės rasti darbą, atitinkantį turimą kvalifikaciją bei galimybės parduoti savo gaminius vietos ir 

šalies rinkose. 

Aštuntasis elementas – krašto įvaizdţio puoselėjimas. Šio elemento būklei ir vystymosi 

tendencijoms nustatyti naudoti kriterijai:   

1) vietos gyventojų didţiavimasis savo kraštu; 
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2) savo krašto paţinimas   (istorijos, kultūros ir gamtos paminklų ţinojimas); 

3) turistų ir kitų, čia negyvenančių ţmonių, poţiūris į  kraštą ir jo gyventojus; 

4) kultūros, istorijos ir architektūros paveldas; 

5) gamtos paminklai ir kraštovaizdis; 

6) krašto išskirtinumo akcentavimas – gebėjimas demonstruoti savo etninį savitumą, vietos 

tradicijas, amatus, kulinarinį paveldą ir kita; 

7) vietos ţodinės kūrybos populiarumas – pasakojimai ir legendos, vietos  herojų nutikimai ir 

kita; 

8) krašto simboliai ir jų populiarinimas; 

9) pastangos populiarinti savo kraštą ir  jo gyventojų laimėjimus.  

Bendras šių kriterijų vaizdas pateiktas 2.51 paveiksle. 
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proc .
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2.51 pav. Krašto įvaizdţio puoselėjimo būklė ir tendencijos 

 

Vietos gyventojai nurodė, kad vidutiniškai vertina vietos gyventojų poţiūrį į savo kraštą bei jo 

istorijos, kultūros ir gamtos paminklų paţinimą  (2 balai). Taip pat vidutiniškai vertinami ir kultūros, 

istorijos ir architektūros paveldo bei gamtos paminklų ir kraštovaizdţio būklė (2 balai).  

Respondentai neigiamai įvertino vietos ţodinės kūrybos ir  krašto simbolių populiarinimo 

būklę (atitinkamai 48 ir 33 proc.). Tačiau vietos gyventojų nuomone, atvykstantys turistai ir kiti 

šalies gyventojai turi susidarę pakankamai gera nuomonę apie Kupiškio kraštą. 
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Bendras teritorinio kapitalo elementų būklės ir tendencijų vaizdas pateiktas 2.52 paveiksle. 

1,0

2,0

3,0
A

B

C

D

E

F

G

H

Būklė Tendencija

       TERITORINIO KAPITALO ELEMENTAI

A. Gamtos ir žmogaus sukurti ištekliai 

B. Vietos gyventojų susitelkimas ir tapatumas (gyventojų 

vertybių sistema, interesai ir t.t.)

C. Žmogiškieji ištekliai

D. Gyventojų profesinė patirtis ir įgūdžiai

E. Savivaldybėje veikiančių institucijų ir valdžios veikla

F. Savivaldybėje veikiančios verslo įmonės ir jų veikla

G. Prekių, paslaugų ir darbo rinkų išsivystymas

H. Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti

1 - Gloga    2 - Neutrali     3- Gera

 
2.52 pav. Bendra teritorinio kapitalo elementų būklė ir tendencijos 

 

 

Apibendrinant Kupiškio rajono teritorinio kapitalo elementų būklės ir tendencijų tyrimo 

rezultatus galima teigti, kad: 

 geriausiai vietos gyventojai vertina krašto įvaizdţio puoselėjimą ir partnerystę bei 

bendradarbiavimą tarp vietos valdţios atstovų, verslo įmonių ir pačių gyventojų; 

 blogiausiai vertinta esamą ţmogiškųjų išteklių ir prekių, paslaugų bei darbo rinkų 

išsivystymo būklę; 

 tik Krašto įvaizdis ir pastangos jį puoselėti elementas įvertintas 1,9 balais, .t.y. vidutiniškai. 

Kitų teritorinio kapitalo elementų vidutinė balų reikšmė ţymiai maţesnė (iki 1,61); 

 beveik visų vietos išteklių pokyčių tendencijos, vertinant vidutine balo reikšme, arti 2 balų, 

t.y. būklė nekintanti, tačiau rajone veikiančių institucijų ir vietos valdţios bei verslo įmonių veikloje 

pastebimi teigiami pokyčiai.  

Nepaisant labai įvairių teritorijos esamos padėties ir perspektyvų vertinimų, Kupiškio r. kaimo 

gyventojai nusiteikę optimistiškai. 87 proc. mano, kad ateityje gyvenimas gerės ir tik 21 proc. – kad 

blogės.  
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2.4. Kupiškio rajono VVG teritorijos vidinės ir išorinės aplinkos analizė 

 
Kupiškio rajono kaimo vietovių stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės pateikiamos 

vadovaujantis subalansuotos, darnios kaimo plėtros gairėmis ir naudojantis Kupiškio rajono socialinės-

ekonominės situacijos, teritorinio kapitalo komponentų būklės ir tendencijos analizių rezultatais bei 

vietos gyventojų pateiktais Kupiškio rajono seniūnijų situacijos aprašymais (24 priedas). Apibendrinta 

Kupiškio rajono VVG teritorijos SSGG analizė pateikta 2.1 - 2.4 lentelėse. 

 

2.1  lentelė. Kupiškio rajono VVG teritorijos stiprybės 

 

Eil. 

Nr. 
STIPRYBĖS 

1. Gera strateginė bei geografinė padėtis. Pakankamai išplėtotas kelių tinklas, geras susisiekimas 

su apskrities centru Panevėţiu bei su kaimyninių rajonų savivaldybių centrais. 

2. Gausus ir turtingas gamtos paveldas. Tai valstybės saugomi geomorfologinis, pedologinis bei 

telmologiniai draustiniai Graţi aplinka ir natūralus kraštovaizdis, daug poilsiui ir rekreacijai 

tinkamų vietovių.   

3. Gausus ir įvairiapusiškas kultūros ir etnokultūros paveldas. Tai senųjų dvarų rūmai, baţnyčių 

vienuolyno architektūra, senosios sodybos, kultūros paminklai bei skulptūros.  

4. Kaimo seniūnijų centrinėse gyvenvietėse pakankamai išvystyta paslaugų infrastruktūra. 

Daugumoje centrinių gyvenviečių veikia paštas, medicinos punktas, prekybos tinklas, yra 

kultūros namai, biblioteka, baţnyčia.  

5. Vietos gyventojų teigiamai vertinamas savivaldybės tarybos, administracijos specialistų ir 

seniūnijų darbas. Bendruomenių bendradarbiavimas su vietos valdţia, mokykla, kultūros 

darbuotojais, ūkininkais. 

6. Pakankamai išplėtota švietimo ir ugdymo sistema. Optimalus mokyklų tinklas, sudarytos 

palankios sąlygos jaunajai kartai mokytis pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. 

7.  Gyventojai aktyviai dalyvauja kultūriniuose, sportiniuose ir šventiniuose renginiuose. Rajono 

gyventojai aktyviau nei Panevėţio apskrities ar šalies gyventojai naudojasi bibliotekų fondais. 

8. Kupiškio rajone yra paplitęs vandens sportas ir turizmas. Vandens telkiniai ir poilsio zonos, yra 

patrauklūs tiek vietiniams gyventojams, tiek ir atvykusiems, todėl palanki  plėtojant turizmo 

verslą.  

9. Kupiškio rajono gyventojai didţiuojasi savo gyvenamąja vietove, krašto įvaizdţiu, ţymiais 

ţmonėmis, gamtos ir kultūros paveldu bei krašto praeitimi. 

 

2.2  lentelė. Kupiškio rajono VVG teritorijos silpnybės 

 

Eil. 

Nr. 
SILPNYBĖS 

1. Prasta demografinė būklė. Neigiamas gyventojų migracijos saldo bei gimstamumo ir mirtingumo 

santykis. Didelis vyresnio amţiaus ir maţas darbingo amţiaus ţmonių skaičius, senėjanti 

bendruomenė. 

2. Didelis maţas pajamas gaunančių šeimų bei pavienių gyventojų skaičius. Didelis socialinės 

rizikos šeimų ir juose augančių vaikų skaičius. 

3. Maţėja jaunų ţmonių. Išvykęs jaunimas uţsidirbti ar mokytis, nebesugrįţta. Maţai jaunų šeimų 

ir specialistų įsitvirtina gyvenamojoje vietovėje. 
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2.2  lentelės tęsinys 

Eil. 

Nr. 
SILPNYBĖS 

4. Ţemas investicijų lygis, tik vietiniu, tiek šalies, tiek uţsienio investitorių poţiūriu. Maţas 

veikiančių ūkio subjektų skaičius. Prastokai išplėtota viešojo transporto, gamybos, ţemės ūkio 

ir buitinių paslaugų infrastruktūra. 

5. Nesuformuotas operatyvios informacijos sklaidos tinklas kaimo vietovėse, apie savivaldybės 

valdţios svarstomus klausimus ir priimtus sprendimus. Nepakankamai efektyvus policijos ir 

teisėsaugos institucijų darbas uţtikrinant saugumą ir turto apsaugą.  

6. Iniciatyvos stoka. Gyventojų abejingumas, nusivylimas, pasyvumas. Ţemas pilietiškumo ir 

bendruomeniškumo lygis. Jauni ţmonės nesidomi bendruomeniniais reikalais. Neformuojama 

gyventojo-šeimininko nuostata. Trūksta tolerancijos su socialinę atskirtį patiriančiais gyventojais.  

7. Nepakankamas vaikų ir jaunimo uţimtumas, darnių šeimos vertybių puoselėjimas kaimo 

vietovėse. Jaunimo laisvalaikio klubų ir kitų nevyriausybinių organizacijų stoka kaimo 

vietovėse. 

8.  Ţmogiškųjų išteklių stoka, trūksta kvalifikuotų specialistų, maţėja jaunų kvalifikuotų ţmonių 

skaičius, prasti perkvalifikavimo reikalai. Ţemas gyventojų verslumo lygis, prastos gyventojų 

verslo ţinios ir įgūdţiai, ţemas poreikis mokymuisi.  

9. Verslo įmonės maţai investuojama į įmonių modernizavimą ir plėtrą. Įmonių savininkai ir 

vadovai menkai rūpinasi darbuotojų gyvenimo ir darbo kokybe. Verslo įmonės ir organizacijos 

daţnai nesilaiko aplinkosauginių reikalavimų, neracionaliai naudojami vietos ištekliai. 

10. Prastoka vandens tiekimo ir valymo įrenginių būklė. Nepatenkinama geriamo vandens kokybė, 

prastokai išvalomas nuotekų vanduo. Prasta kaimų ir miestelių sanitarinė bei vandens telkinių 

būklė. 

  

2.3  lentelė. Kupiškio rajono VVG teritorijos galimybės 

 

Eil. 

Nr. 
GALIMYBĖS 

1.  Politiniai aspektai ir perspektyva 
Stiprėjanti regioninė politika skatins vietos ir uţsienio partnerių paiešką bei sudarys palankias 

prielaidas atskleisti bei efektyviai panaudoti unikalius VVG teritorijos plėtros išteklius 

uţmezgant bendradarbiavimo ryšius su kaimyniniais regionais. Šengeno sutarties įgyvendinimas 

atvers galimybes abipus sienų bendradarbiavimo plėtojimui, dalintis gerąja patirtimi bei jos 

sklaidai.  

2.  Ekonominiai aspektai ir perspektyva 

Eurointegracijos procesai uţtikrins teisinės bazės, gamtos energetinių išteklių tiekimo bei 

nekilnojamo turto kainų stabilumą, sudarys palankias sąlygas investicijoms plėtojant vietos ūkį. 

Vietos ūkiai ir verslo įmonės turės galimybę vystyti projektinę veiklą, naudojantis ES parama 

pritraukti lėšų technologiniam atsilikimui sumaţinti, ekonominiam konkurencingumui didinti bei 

aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Atviros Europos šalių rinkos skatins vietos ūkio 

subjektus kooperuoti savo veiklą įsijungiant į ES plėtros procesus. 

3.  Socialiniai aspektai ir perspektyva 

Augantis nacionalinės politikos dėmesys kaimo plėtros socialiniams aspektams bei ES paramos 

lėšų „investavimas“ į socialinių santykių tobulinimą ir solidarumo įgyvendinimą, leis plėtoti 

socialines, aptarnavimo ir rekreacinio poilsio paslaugas, sudarys realią galimybę steigti įvairius 

bendruomeninius sambūrius (klubus, asociacijas, organizacijas ir pan) bei įtakoti vyriausybines 

ir savivaldybines organizacijas gerinant kaimo ţmonių pragyvenimo sąlygas, maţinant kaimo 

gyventojų socialinių grupių paţeidţiamumą bei socialinį pasyvumą.  
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2.3  lentelės tęsinys 

Eil. 

Nr. 
GALIMYBĖS 

4.  Technologinės paţangos aspektai ir perspektyva 

Komunikacinių technologijų paţanga ir plačiajuosčio interneto ryšio kaimo vietovėse sklaida 

(RAIN projekto įgyvendinimas), gerins prieinamumo prie viešojo internetinio paslaugų kokybę, 

kaimo gyventojams ir bendruomenėms, sudarys palankesnes sąlygas naujausios informacijos 

gavimui ir perdavimui bei savišvietai. Internetinio tinklo plėtra, maţins kaimo gyvenviečių 

geografinį atokumą, ūkinės ir socialinės veiklos subjektams, formuos prielaidas inovacijų 

diegimui bei naujų gamybos technologijų įsisavinimui. 

5.  Teisiniai aspektai ir perspektyva 

Darnaus vystymosi prioritetas, įtvirtintas ES ir nacionalinės plėtros programiniuose 

dokumentuose (įskaitant kaimo plėtrą), aplinkosaugos ir socialinės apsaugos teisės aktuose, 

sudarys palankias sąlygas istoriškai susiklosčiusių teritorijų, gamtos ir kultūros paveldo 

išsaugojimui,  bei vietos verslo ir infrastruktūros subalansuotai plėtrai, rengiant kaimo vietovių ir 

miestelių detaliuosius plėtros planus. Tai taps barjeru savanaudiškiems veiksmams, ir/arba 

interesų grupių piktnaudţiavimui savo uţimama padėtimi, urbanizuojant teritorijas bei 

renovuojant ir plėtojant inţinerinę infrastruktūrą. Tuo bus uţtikrinama teisėsaugos paţeidimų 

prevencija, bei maţinama biurokratinių suvarţymų apimtis. 

6.  Aplinkosaugos aspektai ir perspektyva 

Stiprėjantis šalies visuomenės bendras kultūrinis išprusimas ir aplinkosaugos sąmoningumas, 

taip pat besiplečiantis turizmo verslas bei auganti ekologiškos produkcijos paklausa skatins 

sukurti palankią aplinką gyvenimui ir rekreacinių poilsio zonų plėtojimui visuomenės paskirties 

reikmėms. Kraštovaizdţio, aplinkosaugos, kultūros paveldo ir kitos šiuolaikinos kaimo 

suteikiamos galimybės, leis panaudoti turimus išteklius liaudies meno tradicijų plėtojimui, 

atskleidţiant vietos gyventojams disponuojamų kultūros ir gamtos išteklių tikrąją vertę. 

Netradicinių renginių organizavimas, naujų veiklos formų paieška didins jų suinteresuotumą 

apsaugoti unikalius vietos išteklius. 

7.  Atskirties aspektai ir perspektyva 

Kaimo bendruomenių reikšminimo ir įgalinimo politika bei socialinių paslaugų 

decentralizavimas sudarys palankias sąlygas  pilietiškumui ir bendruomeninei savivaldai plėtoti. 

Bendruomeninės  veiklos formavimas, vienijant bendruomenes idėjas ir kartu sprendţiant 

problemas, kultūrinės, sportinės ir meninės veiklos plėtojimas organizuojant jaunimo laisvalaikį, 

išsaugojant miestelio tradicijas, savitumą, sudarys galimybes partnerystei ir bendruomeniškumui 

ugdyti. Ryšių palaikymas su valdţios institucijomis, įvairių grupių atstovų įtraukimas į 

bendruomeninį gyvenimą, skatins kaimo gyventojų socialinį solidarumą, atskleidţiant atskirtį 

patiriančių kaimo gyventojų problemas.  

8.  Švietimo, ugdymo aspektai ir perspektyva 

Siekiant sukurti ţiniomis ir naujausiomis technologijomis veiklą grindţiančią visuomenę, ES ir 

nacionaliniai strateginiai dokumentai didelį dėmesį skiria ţmogiškiesiems ištekliams. Mokymosi 

visą gyvenimą principo įgyvendinimas, kaimo gyventojams, sudarys galimybę naujų profesinių 

ţinių įgijimui, rinkos reikalavimų neatitinkančių specialybių perkvalifikavimui bei skatins 

gyventojų verslumą sprendţiant vietos  gyventojų problemas. 
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2.3  lentelės tęsinys 

Eil. 

Nr. 
GALIMYBĖS 

9.  Rinkos aspektai ir perspektyva 

Globalėjanti rinka vis labiau aktualizuos vietos plėtros reikšmingumą ir būtinumą, sudarydama 

palankias sąlygas atsinaujinančio kuro gamybos mastams, vienetinių, unikalių produktų gamybai 

bei tradicinės kultūros išsaugojimui. Aplinkosauga, natūralių, kokybiškų maisto produktų 

poreikis bei prognozuojamos monokultūros pasekmės, skatins ekologinės ţemdirbystės 

plėtojimą, darbo vietų ir naujų verslų kūrimą atitinkantį vietos amatų tradicijas bei rankų dirbinių 

gamybą. Išsaugota natūrali gamta, kraštovaizdis, gamtos ir kultūros paveldas įgys didelę vertę  

ţmonių gyvenime. 

10.  Verslo pokyčių aspektai ir perspektyva 

Naujausių technologijų paţanga bei masinė gamyba maţins kasdieninės paklausos produktų 

kainas bei nekvalifikuotos ţmogaus darbo jėgos poreikį. Matant augantį susidomėjimą 

kokybiniais produktais ir vienetiniais gaminiais, galima prognozuoti, kad vietos verslo pokyčius 

kaime, labiausiai lems organizacinės veiklos stiprinimas ir verslo lankstumas, produkto, gaminio 

kokybė ir darbuotojų profesionalumas, tradicinių amatų ir alternatyvių verslų plėtra, bei 

vartotojo kultūrinis ugdymas.   

11.  Etiniai aspektai ir perspektyva 

Nacionalinių valstybių įtakos maţėjimas geopolitiniams pasaulio rinkų perdalinimo ir  globalios 

rinkos formavimo procesams, laisvas darbo jėgos judėjimas, skirtumų tarp kultūrų nykimas ir 

pan., didins tradicinių etnokultūrų reikšmę ir prasmę, bei skatins bendruomenes  pergalvoti 

gyvenimo prasmę, telktis ir kartu ieškoti naujų kelių, siekiant ateinančioms kartoms išsaugoti 

gamtos ir kultūrinį paveldą, tradicijas ir tapatumą bei ugdyti patriotizmą ir meilę tėvams, šeimai,  

gyvenamąja vietovei, tėvynei.   

12.  Reguliavimo aspektai ir perspektyva 

ES ir nacionalinės plėtros paramos, kaimo gyventojams atveria didelias galimybes rengiant 

projektus gyvenimo ir darbo kokybės gerinimui, bei teikia finansinę paramą siekiant kaimų 

atnaujinimo. Leader metodo įgyvendinimas ir kiti paramos teikimo horizontalūs reikalavimai, 

skatins atsakomybę ir įsipareigojimą, partnerystę ir bendradarbiavimą bei atskleis iniciatyvų „iš 

apačios į viršų“ principo reikšmę priimant ir įgyvendinant sprendimus. 

 

2.4  lentelė. Kupiškio rajono VVG teritorijos grėsmės 

 

Eil. 

Nr. 
GRĖSMĖS 

1.  Politiniai aspektai ir tendencijos 

ES diegiama sudėtinga kaimo plėtros politika,  reikalaujanti realizuoti Leader metodą ir ypač 

iniciatyvos rėmimo „iš apačios į viršų“ principą, gali tapti neišsprendţiamu uţdaviniu šalies 

politikams ir vietos lyderiams. Jei bendradarbiavimas tarp vietos valdţios ir vietos veiklos 

grupės nebus integruotas į visuotinę viešojo valdymo praktiką, reikšis  politinis biurokratizmas 

ir valdţios abejingumas bendruomenių problemoms, tai pastangos atnaujinti kaimo gyvenimą 

partnerystės pagrindu bus nustelbtos biurokratinių procedūrų. 
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2.4  lentelės tęsinys 

Eil. 

Nr. 
GRĖSMĖS 

2.  Ekonominiai aspektai ir tendencijos 

Atvirumas globalioms ekonominėms tendencijoms nuolat didins vietos ūkio nestabilumą ir 

paţeidţiamumą. Sparčiai šalyje augančios gamybos išteklių kainos ir stiprėjanti darbo jėgos 

paklausa kituose regionuose, bei jaunimo išvykimas, sumaţins vietos ūkinių subjektų turimus 

pranašumus. Ribotos galimybės konkuruoti ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumas gali stabdyti 

vietos ūkio plėtrą, neigiamai paveikti kitas kaimo funkcijas (rekreacinę, paţintinę, 

aplinkosauginę, kultūros ir pan.) ir tokiu būdu komplikuoti vietos ekonominės įvairovės plėtrą. 

3.  Socialiniai aspektai ir tendencijos 

Jaunų ţmonių negebėjimas įsitvirtinti kaime, netolygi šalies regionų plėtra, ir net tarptautiniu 

lygiu vykstanti darbo jėgos konkurencija gali lemti masišką darbingų bei aktyvių kaimo 

gyventojų migraciją (ypač jaunimo) ir paţeisti kaimo vietovių gyvybingumą. Kaimo socialinių 

paslaugų maţėjimas senstantys gyventojai ir niekam nereikalingų kaimo gyventojų (ilgalaikių 

bedarbių, priklausomybės ligomis sergančiųjų ir kt.) santykinis kritinės masės augimas, gali 

skaldyti ir poliarizuoti vietos bendruomenę. Dvasinių vertybių nykimas, socialiai remtinų 

asmenų, socialinės rizikos šeimų daugėjimas, gali bloginti vietos kriminogeninę situaciją bei 

skatinti kitus asocialumo reiškinius.  

4.  Technologinės paţangos aspektai ir tendencijos 

Pasaulinėje rinkoje besiformuojanti ţemės ūkio, maisto produktų ir energetinių augalų ilgalaikio 

brangimo tendencija gali didinti vietos ţemdirbių interesą taikyti industrinius ţemės ūkio 

produkcijos gamybos metodus ir maţiau dėmesio kreipti į galimybę ekologiškai ūkininkauti 

arba visiškai atsisakyti ţemdirbystės bei saugoti savo ţemės valdų biologinę įvairovę. 

Trumpalaikės naudos siekis ir nemokėjimas kitaip ūkiškai verstis gali lemti, kad pirmenybė bus 

suteikta brangiai kainuojančiai ţemės ūkio gamybos technologinei paţangai neišnaudojant 

galimybės remtis biologine ţemės ūkio paţanga. 

5.  Teisiniai aspektai ir tendencijos 

Įstatyminės bazės nepastovumas arba perdėtas reglamentavimas, neadekvatus vietos valdţios  

poţiūris į bendruomenės poreikius, nepagrįstai dideli arba perdėti sanitariniai, darbų saugos ir 

kitokio pobūdţio normatyviniai reikalavimai keliami verslui, įvertinus konkrečią kaimo verslo 

situaciją, gali maţinti ūkininkų, verslininkų ir kitų kaimo gyventojų motyvaciją imtis ne su 

ţemės ūkiu susijusio verslo. 

6.  Aplinkosaugos aspektai ir tendencijos 

 Aplinkos tarša, uţterštumo didėjimas ir kaimo vietovių urbanizacija, turistų srauto augimas ir 

ţema poilsiautojų kultūra, gali sudarkyti teritorijos kraštovaizdţio graţiausias vietas ir paţeisti 

kaimo vietovių ekologinį stabilumą. Ţemės ūkio veiklos intensyvumas, vis didesnio dėmesio 

reikalauja kintančio pasaulio klimato poveikis, kuris gali neigiamai paveikti vietos ūkį ir gamtą. 
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2.4  lentelės tęsinys 

Eil. 

Nr. 
GRĖSMĖS 

7.  Atskirties aspektai ir tendencijos 

Šalies ūkio technologinė paţanga, įskaitant naujausias informacines technologijas, taip pat 

šalies bendras švietimo, mokslo ir kultūros progresas, gali formuoti naujus socialinės atskirties 

barjerus kaime. Didės ekonominis - socialinis atotrūkis tarp miesto ir kaimo, jaunimo ir kaimo 

bendruomenės. Be to, įsigalėjusi visuomenės tradicija kaimą traktuoti kaip paramos gavėją gali, 

skatinti kaimo gyventojų išlaikytinių mentalitetą, kuris neabejotinai trukdytų įţvelgti ir 

realizuoti specifinius kaimo plėtros privalumus. 

8.  Ugdymo aspektai ir tendencijos 

Sudėtinga ir nelanksti, į kaimo specifinius poreikius neatsiţvelgianti kaimo gyventojų profesinės 

kvalifikacijos tobulinimo sistema, silpnins kaimo ţmonių motyvaciją mokytis ir siekti ţinių bei 

gali komplikuoti kaimo plėtrai labai svarbių naujovių sklaidą ir tapti neįveikiamu barjeru 

formuojant mokymosi visą gyvenimą sistemą, kuri yra būtina sėkmingos vietos plėtros sąlyga. 

Valdiško poţiūrio dominavimas švietimo įstaigų optimizavimas neatsiţvelgiant į realius vietos 

bendruomenės poreikius ir galimybes, gali sutrukdyti spręsti nestandartines švietimo problemas, 

tokias kaip tradicinių amatų atgaivinimas, alternatyvių ţemės ūkiui verslų kūrimas, dvasinių 

vertybių, pilietiškumo ir bendruomeniškumo ugdymas. 

9.  Rinkos aspektai ir tendencijos 

Kapitalo koncentracija ir prekybos tinklų infrastruktūos vystymas tik mieto vietovėse, kels labai 

didelius reikalavimus parduodamai vietos produkcijai. Reikalavimai tiksliai pagal grafiką teikti 

sutartus aukštos kokybės ir didelius produkcijos kiekius taps įprasta sandorių su dideliais 

prekybos tinklais praktika. Jei vietos produkcijos gamintojai dels kooperuotis arba nesukurs 

alternatyvių regioninių rinkodaros ir pardavimo sistemų, ţenkliai skirsis produktų kainos ir 

kokybė kaimo ir miesto vietovėse bei  stabdys vietos ūkio plėtrą.  

10.  Verslo pokyčių aspektai ir tendencijos  

Vietos ūkio plėtra vis labiau taps susijusi ir priklausoma nuo Kupiškio miesto plėtros, todėl labai 

galimas miesto verslo interesų dominavimas ir savo plėtros problemų sprendimas kaimo 

vietovių sąskaita. Pavyzdţiui, į kaimo vietoves vis daţniau gali būti perkeliama didele gamtos 

tarša pasiţyminti gamyba, logistikos ir transporto paslaugų įmonių veikla, kur sunkiasvorės 

transporto priemonės gali gadinti gyvenviečių kelius ir trikdyti vietos gyventojų poilsį ir pan. 

Ilgalaikės perspektyvos poţiūriu toks vietos verslo plėtros modelis gali uţkirsti kelią 

perspektyvioms plėtros kryptims (rekreacinių paslaugų, turizmo ir panašiai plėtrai) bei, 

apskritai, paţeisti darnaus ir subalansuoto kaimo vystymosi galimybę. 

11.  Etiniai aspektai ir tendencijos 

Stiprūs teritorijos plėtros impulsai, kosmopolitizmas ir monokultūros invazija, kuriuos lemia 

išorės aplinka, bendravimo ir bendradarbiavimo stoka, susvetimėjimas, gali dezorganizuoti 

VVG teritorijos bendruomenę iki tokio laipsnio, kai ji taps nepajėgi iškelti viešai diskusijai ir 

spręsti ilgalaikės plėtros problemas, tuomet viešąjį gyvenimą pakeis administravimas bei 

nuolatinė įvairių interesų grupių bei politinių partijų konkurencinė kova. 

12.  Reguliavimo aspektai ir tendencijos 

Paramos kaimo plėtrai teikimo tvarka kelia grieţtus administravimo ir partnerystės reikalavimus 

bei numato kaimo gyventojų verslumo stiprėjimą ir iniciatyvos „iš apačios į viršų“ augimą. Jei 

minėti reikalavimai nebus įvykdyti, o prielaidos nepasitvirtins, tokiu atveju bendruomenės 

neturės galimybių pasinaudoti ES struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis bei į kaime 

problemų sprendimą nepavyks įtraukti platesnių kaimo gyventojų sluoksnių, kas turės 

neigiamos įtakos gyvenimo kokybei bei visam kaimo plėtros procesui.  
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2.5 Kupiškio rajono VVG teritorijos gyventojų poreikiai 

 

Numatant Kupiškio rajono VVG teritorijos integruotos vietos plėtros strategijos prioritetus ir 

priemones labai svarbu ţinoti vietos gyventojų poreikius. Tuo tikslu buvo apklausti Kupiškio rajono 

gyventojai struktūrizuotu ir Kupiškio rajono bendruomenės nestruktūrizuotu anketiniu būdu.  

Siekiant suţinoti vietos gyventojų nuomonę kokiais gyvenamosios vietovės bruoţais ar 

ypatumais jie didţiuojasi buvo pateiktas atitinkamas klausimas. Apibendrinti tyrimo duomenys 

pateikti 2.53 paveiksle. 

 
2.53 pav. Vietos gyventojai didţiuojasi šiais gyvenamosios vietovės bruoţais ar vietos gyvenimo 

ypatumais, proc. 

 

Vietos gyventojai labiausiai didţiuojasi savo gyvenamąja vietove, jos aplinka ir vietos ţmonių 

savybėmis (atitinkamai 26 proc.). Maţiausiai didţiuojasi gaunamomis socialinėmis paslaugomis ir 

nesijaučia saugūs (atitinkamai tik 2 proc. respondentų atsakė Taip). Dėl to, respondentų buvo prašoma 

išvardinti opiausias problemas, kurios, jų manymu, turėtų būti spręstinos, kad uţtikrintų gyvenamosios 

vietovės patrauklumą. Respondentų atsakymai pateikti 2.54 paveiksle. 

Vieną opiausių gyvenamosios vietovės problemų, 36 proc. gyventojų įvardino, komunalinių 

paslaugų, ir pastatų prieţiūros kokybę. Taip pat netenkina gyvenimo sąlygos bei kelių kokybė. Tik 2 

proc. respondentų įvardino skurdą, socialinę atskirtį ir susitelkimą kaip opiausią problemą.  
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2.54 pav. Opiausios gyvenamosios vietovės problemos, proc. 

 

Siekiant suţinoti vietos gyventojų nuomonę, ką pirmiausia reikėtų padaryti, kad jų gyvenimas 

taptų geresnis, gauti atsakymai pateikti 2.55 paveiksle.  

 

2.55 pav. Gyventojų nuomonė ką pirmiausia reikėtų padaryti, kad jų gyvenimas taptų 

geresnis, proc. 

 

Pirmiausia vietos gyventojai komunalinių paslaugų kokybę (27 proc.), spręstų uţimtumo 

problemas (21 proc.), suremontuotu kelius ir sutvarkytų aplinką (atitinkamai 11 proc.).  Tačiau 

gyvenimo organizavimui ir viešojo transporto paslaugų gerinimui respondentai skirtų maţiausiai 

dėmesio. 



Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti 80 
 

 

Anketinės apklausos metu vietos gyventojų buvo prašoma nustatyti ES lėšų, kurios numatytos 

kaimo gyvenimo kokybei gerinti, panaudojimui teikiamą pirmenybę. Anketoje buvo pateiktos 23 

pagrindinės veiklos sritys. Gyventojai turėjo galimybę suteikti pirmenybę vienai ar kitai sričiai, kurias 

jie mano esant svarbiausia pagerinti ar plėtoti naudojat ES paramos lėšas. Pagal šį vertinimą veiklos 

prioritetiškai pasiskirstė sekančiai (2.5 lentelė): 

 

2.5 lentelė. Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo veiklos sritys ir prioritetai 

 

ES paramos prioritetai Vid. Moda 
Medi

ana 

1. KULTŪROS RENGINIŲ, BENDRUOMENĖS ŠVENČIŲ, SPORTO IR 

LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS 4,6 5 5 

2. KOMUNALINIŲ  PASLAUGŲ (VANDENTIEKIO, KANALIZACIJOS, ŠILDYMO 

IR KT.) PLĖTRA 4,5 5 5 

3. MOKSLEIVIŲ IR JAUNIMO UŢIMTUMO GERINIMAS 4,5 5 5 

4. GYVENVIEČIŲ VIEŠŲJŲ VIETŲ (AIKŠČIŲ, PARKŲ, SPORTO AIKŠTELIŲ) 

TVARKYMAS  4,5 5 5 

5. VANDENS TELKINIŲ VALYMAS IR POILSIO VIETŲ ĮRENGIMAS 4,5 5 5 

6. GYVENTOJŲ IR JŲ TURTO SAUGUMO UŢTIKRINIMAS 4,4 5 5 

7. BENDRUOMENIŲ IR KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOS 

SKATINIMAS, ĮGYVENDINANT ĮVAIRIUS VIETOS INICIATYVŲ PROJEKTUS 4,3 5 5 

8. SVEIKOS GYVENSENOS POPULIARINIMAS IR SVEIKATOS PROFILAKTIKOS 

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS  4,3 5 4 

9. VERSLO, ĮSKAITANT IR AMATUS, PLĖTOJIMAS KAIME 4,2 5 5 

10. SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŢINIMAS (PARAMA IR ĮTRAUKIMAS Į 

AKTYVIĄ VEIKLĄ) 4,2 4 4 

11. GYVENAMŲJŲ PASTATŲ REMONTO, ĮSKAITANT IR PRIEŠGAISRINĖS 

PROFILAKTIKOS DARBUS, VYKDYMAS 4,2 5 5 

12. IKIMOKYKLINIO AMŢIAUS VAIKŲ PRIEŢIŪROS ORGANIZAVIMAS  4,1 5 5 

13. PATALPŲ BENDRUOMENĖS REIKMĖMS ĮRENGIMAS 4,1 5 4 

14. ŪKININKŲ, KETINANČIŲ PAPILDOMAI IMTIS NE ŢEMĖS ŪKIO VEIKLOS IR 

TEIKTI PASLAUGAS KAIMO GYVENTOJAMS, SKATINIMAS 4,0 4 4 

15. APLINKOSAUGOS PRIEMONIŲ POPULIARINIMAS IR ĮGYVENDINIMO 

UŢTIKRINIMAS 3,9 4 4 

16. SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR NEFORMALIOJO MOKYMO SKATINIMAS 3,8 4 4 

17. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ, REIKALINGŲ SPECIALIŲ POREIKIŲ ŢMONĖMS,  

PLĖTRA 3,8 4 4 

18. ĮVAIRAUS TURIZMO, ĮSKAITANT IR KAIMO TURIZMĄ, SKATINIMAS 3,7 4 4 

19. VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ PLĖTRA 3,6 4 4 

20. ŢEMĖS ŪKIO PASLAUGŲ (AGROSERVISO) PLĖTRA 3,4 5 4 

21. PREKYBOS, IŠVEŢIOJANT PREKES Į ATOKIAS KAIMO GYVENVIETES, 

SKATINIMAS 3,2 4 3 

22. BUITINIŲ PASLAUGŲ (SKALBYKLŲ, BATŲ TAISYKLŲ IR KT.) PLĖTRA 3,1 3 3 

23. VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLĖTOJIMAS 2,7 3 3 

 

Kupiškio rajono gyventojai aukščiausius balus skyrė šioms penkioms veiklos sritims:  

1) kultūros renginių, bendruomenės švenčių, sporto ir laisvalaikio organizavimas; 



Kupiškio rajono integruota 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei kaime gerinti 81 
 

 

2) komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtra; 

3) moksleivių ir jaunimo uţimtumo gerinimas; 

4) gyvenviečių viešųjų vietų (aikščių, parkų, sporto aikštelių) tvarkymas;  

5) vandens telkinių valymas ir poilsio vietų įrengimas. 

Galima būtų teigti, kad būtent šios sritys yra pačios svarbiausios (opiausios) ir būtina joms 

skirti deramą dėmesį. Tačiau pirmiausia jie siūlo skirti paramą šioms prioritetinėms sritims: 

1) komunalinių paslaugų (vandentiekio, kanalizacijos, šildymo ir kt.) plėtrai; 

2) moksleivių ir jaunimo uţimtumo gerinimui; 

3) vandens telkinių valymui ir poilsio vietų įrengimui. 

Maţiau svarbiomis respondentai išrinko šias penkias veiklos sritis:  

1) viešojo transporto paslaugų plėtra; 

2) ţemės ūkio paslaugų (agroserviso) plėtra; 

3) prekybos, išveţiojant prekes į atokias kaimo gyvenvietes, skatinimas; 

4) buitinių paslaugų (skalbyklų, batų taisyklų ir kt.) plėtra; 

5) viešojo maitinimo įstaigų veiklos plėtojimas. 

Kaimo plėtros dalyviais buvo supaţindinti su Kupiškio rajono VVG teritorijos statistine analize 

ir kaimo vietovių būsenos bei tendencijų tyrimu. Gauta informacija jiems padėjo geriau suvokti ir 

apsvarstyti esamą situaciją bei numatyti spręstinas problemas. Veiklos sričių rangavimas leido 

nustatyti Kupiškio rajono kaimo vietovių gerinimo prioritetines kryptis. 

Apibendrinant Vietos veiklos grupės teritorijos socialinės-ekonominės situacijos analizės, 

gyventojų poreikio tyrimo, vidinių ir išorinių veiksnių, įtakojančių kaimo vietovės plėtrą, tyrimo 

rezultatus galima teigti: 

1) Tyrimo metu prasčiausiai įvertinta kaimų ir miestelių sanitarinė būklė (geriamo vandens 

kokybė, kanalizacija ir kt.) ir kelių, gatvių, šaligatvių, gyvenviečių aikščių, parkų, ţaidimų ir sporto 

aikštelių, paplūdimių būklė, todėl vietos gyventojai nurodė vieną iš prioritetinių veiklų -  gyvenviečių 

viešųjų erdvių (aikščių, parkų, sporto aikštelių) sutvarkymą bei komunalinių paslaugų (vandentiekio, 

kanalizacijos, šildymo ir kt.) praplėtimą ir infrastruktūros atnaujinimą. SSGG analizėje - tai viena iš 

Kupiškio rajono VVG teritorijos silpnybių, kuri gali patapti grėsme jei nebus atkreipiamas atitinkamas 

dėmesys. 

2) Vietos gyventojų ir jaunimo uţimtumas – viena iš opiausių problemų, kuri įvardinta SSGG 

analizės metu. Laisvalaikio organizavimui ir vaikų bei jaunimo ugdymui plėtoti vietos gyventojai 

nustatė 1 ir 3 prioritetus.  

Atlikti tyrimai ir analizės leido suformuluoti pagrindines išvadas, sekantis etapas -  nustatyti 

prioritetus, priemones ir veiklos sritis atsiţvelgiant į svarbiausias problemas. 
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3. KUPIŠKIO RAJONO VVG TERITORIJOS PLĖTRA 

 

 

3.1. Kupiškio rajono VVG teritorijos plėtros vizija prioritetai, priemonės ir veiklos sritys 

3.1.1. Vizijos, prioritetų, priemonių ir veiklos sričių formulavimo prielaidos 

 

Siekiant nustatyti prioritetus, parengti priemones bei numatyti pagrindines veiklos sritis, atlikti 

stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių gretinimai. Principinė scenarijų schema pateikiama 3.1 

paveiksle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiprybių ir galimybių gretinimas (I scenarijus), sudaro prielaidas perspektyvų formavimui bei 

partnerystės ir bendradarbiavimo organizavimui. 

Silpnybių ir galimybių gretinimas (II scenarijus), sudaro prielaidas gyvenimo ir darbo kokybės 

sąlygų gerinimui. 

Stiprybių ir grėsmių gretinimas (III scenarijus), sudaro prielaidas savivaldumui ir 

bendruomeniškumui formuoti. 

Silpnybių ir grėsmių gretinimas (IV scenarijus), sudaro prielaidas kaimo gyventojų 

aktyvinimui ir bendrinimuisi, siekiant išsaugoti paveldą.  

Naudojantis atlikta SSGG analize, suformuluotos po penkias esmines stiprybių ir silpnybių bei 

galimybių ir grėsmių kryptys, kurios gali įtakoti Kupiškio rajono VVG teritorijos integruotos vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimą. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių gretinimas pateikiamas 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 lentelėse. 

Stiprybės Silpnybės 

Galimybės 

Grėsmės 

 
Strategija, kurioje 

išnaudojamos stiprybės ir 
pasinaudojama 
galimybėmis 

Strategija, kurioje 
išnaudojamos stiprybės 

siekiant išvengti 
 grėsmių 

 
Strategija, kurioje įveikiamos  

silpnybės ir išnaudojamos 
galimybės 

Strategija, kurioje 
mažinamos 

silpnybės ir vengiama 
grėsmių 

I Scenarijus 
 

II Scenarijus 

III Scenarijus 

 
IV Scenarijus 

 

3.1 pav. SSGG gretinių scenarijai 
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3.1 lentelė. I scenarijus, stiprybių ir galimybių gretinimas  

Stiprybės Galimybės 

1. Vietos gyventojų teigiamai vertinamas savivaldybės tarybos, 

administracijos specialistų ir seniūnijų darbas. Bendruomenių 

bendradarbiavimas su vietos valdţia, mokykla, kultūros 

darbuotojais, ūkininkais. Kupiškio rajono gyventojai didţiuojasi 

savo gyvenamąja vietove, krašto įvaizdţiu, ţymiais ţmonėmis, 

gamtos ir kultūros paveldu bei krašto praeitimi. 

2. Gausus ir turtingas gamtos paveldas. Tai valstybės saugomi 

geomorfologinis, pedologinis bei telmologiniai draustiniai Graţi 

aplinka ir natūralus kraštovaizdis, daug poilsiui ir rekreacijai 

tinkamų vietovių.  Gausus ir įvairiapusiškas kultūros ir 

etnokultūros paveldas. Tai senųjų dvarų rūmai, baţnyčių 

architektūra, senosios sodybos, kultūros paminklai bei skulptūros. 

3. Gera strateginė bei geografinė padėtis. Pakankamai išplėtotas 

kelių tinklas, geras susisiekimas su apskrities centru Panevėţiu bei 

su kaimyninių rajonų savivaldybių centrais. Kaimo seniūnijų 

centrinėse gyvenvietėse pakankamai išvystyta paslaugų 

infrastruktūra. Daugumoje centrinių gyvenviečių veikia paštas, 

medicinos punktas, prekybos tinklas, yra kultūros namai, 

biblioteka, baţnyčia. 

4. Pakankamai išplėtota švietimo ir ugdymo sistema. Optimalus 

mokyklų tinklas, sudarytos palankios sąlygos jaunajai kartai 

mokytis pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. 

Gyventojai aktyviai dalyvauja kultūriniuose, sportiniuose ir 

šventiniuose renginiuose. Rajono gyventojai aktyviau nei 

Panevėţio apskrities ar šalies gyventojai naudojasi bibliotekų 

fondais. 

5. Kupiškio ţemės tinkamus ţemdirbystės verslui plėtoti, 

pakankamai  išvystyta ţemės ūkio veikla, aukšta ţemdirbystės 

kultūra. Rajone paplitęs vandens sportas ir turizmas. Vandens 

telkiniai ir poilsio zonos, yra patrauklūs tiek vietiniams 

gyventojams, tiek ir atvykusiems, todėl palanki  plėtojant turizmo 

ir paslaugų verslą. 

1. ES ir nacionalinės plėtros paramos, bei kaimo bendruomenių reikšminimo ir įgalinimo 

politika, sudarys palankias sąlygas  pilietiškumui ir bendruomeninei savivaldai plėtoti. ES 

paramos lėšų „investavimas“ į socialinių santykių tobulinimą ir solidarumo įgyvendinimą, 

skatins kaimo gyventojų socialinį solidarumą, atskleidţiant atskirtį patiriančių kaimo 

gyventojų problemas. Leader metodo įgyvendinimas, skatins atsakomybę ir įsipareigojimą, 

partnerystę ir bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir savivaldybinėmis organizacijomis 

priimant ir įgyvendinant sprendimus.  

2. Globalėjanti rinka vis labiau aktualizuos vietos plėtros reikšmingumą ir būtinumą. Atviros 

Europos šalių rinkos skatins vietos ūkio subjektus kooperuoti savo veiklą įsijungiant į ES 

plėtros procesus. Eurointegracijos procesai uţtikrins teisinės bazės, gamtos energetinių 

išteklių tiekimo bei nekilnojamo turto kainų stabilumą. Komunikacinių technologijų paţanga 

ir tinklo plėtra kaimo vietovėse, maţins kaimo gyvenviečių geografinį atokumą, skatins 

partnerių paiešką uţmezgant bendradarbiavimo ryšius su kaimyniniais regionais.  

3. Pasaulinio klimato kaitos, sveikatos ir maisto problemos bei prognozuojamos 

monokultūros pasekmės, skatins aplinkosaugą, natūralių, kokybiškų maisto produktų poreikį, 

ekologinės ţemdirbystės plėtojimą, darbo vietų ir naujų verslų kūrimą atitinkantį vietos 

amatų tradicijas bei rankų dirbinių gamybą. Išsaugota natūrali gamta, kraštovaizdis, gamtos 

ir kultūros paveldas įgys didelę vertę ţmonių gyvenime, atvers kaimo gyventojams didelias 

galimybes gyvensenos ir darbo kokybės gerinimui. 

4. Darnaus vystymosi prioritetas, įtvirtintas ES ir nacionalinės plėtros programiniuose 

dokumentuose, sudarys palankias sąlygas istoriškai susiklosčiusių teritorijų, gamtos ir 

kultūros paveldo išsaugojimui, ir/arba neleis interesų grupių piktnaudţiavimui savo uţimama 

padėtimi, urbanizuojant teritorijas bei renovuojant ir plėtojant inţinerinę infrastruktūrą. Tai 

skatins sukurti palankią aplinką gyvenimui ir rekreacinių poilsio zonų plėtojimui visuomenės 

paskirties reikmėms bei ugdys bendrą kultūrinį išprusimą ir aplinkosaugos sąmoningumą.  

5. Mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimas, kaimo gyventojams, sudarys galimybę 

naujų profesinių ţinių įgijimui, rinkos reikalavimų neatitinkančių specialybių 

perkvalifikavimui bei skatins gyventojų verslumą sprendţiant vietos  gyventojų problemas. 

Tai įpareigos bendruomenes  pergalvoti esatį, telktis ir kartu ieškoti naujų kelių, siekiant 

ateinančioms kartoms išsaugoti gamtos ir kultūrinį paveldą, tradicijas ir tapatumą bei ugdyti 

patriotizmą ir meilę tėvams, šeimai,  gyvenamąja vietovei, tėvynei.   
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3.2 lentelė. II scenarijus, silpnybių ir galimybių gretinimas 

Silpnybės Galimybės 

1. Prasta demografinė būklė. Didelis vyresnio amţiaus ir maţas 

darbingo amţiaus ţmonių bei maţas pajamas gaunančių šeimų 

skaičius, senėjanti bendruomenė. Didelis socialinės rizikos šeimų ir 

juose augančių vaikų skaičius. Iniciatyvos stoka. Ţemas 

pilietiškumo ir bendruomeniškumo lygis. Jauni ţmonės nesidomi 

bendruomeniniais reikalais. Maţėja jaunų ţmonių. Neformuojama 

gyventojo-šeimininko nuostata. Trūksta tolerancijos su socialinę 

atskirtį patiriančiais gyventojais. 

2. Nesuformuotas operatyvios informacijos sklaidos tinklas kaimo 

vietovėse, apie savivaldybės valdţios svarstomus klausimus ir 

priimtus sprendimus. Nepakankamai efektyvus policijos ir 

teisėsaugos institucijų darbas uţtikrinant saugumą ir turto apsaugą. 

Prastokai išplėtota viešojo transporto, gamybos, ţemės ūkio ir 

buitinių paslaugų infrastruktūra. Jaunimo laisvalaikio klubų ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų stoka kaimo vietovėse. 

3. Ţmogiškųjų išteklių stoka, trūksta kvalifikuotų specialistų, maţėja 

jaunų kvalifikuotų ţmonių skaičius, prasti perkvalifikavimo reikalai. 

Ţemas verslumo lygis, prastos gyventojų verslo ţinios ir įgūdţiai, 

ţemas poreikis mokymuisi. Nepakankamas vaikų ir jaunimo 

uţimtumas, darnių šeimos vertybių puoselėjimas kaimo vietovėse. 

4. Ţemas investicijų lygis, tik vietiniu, tiek šalies, tiek uţsienio 

investitorių poţiūriu. Maţas veikiančių ūkio subjektų 

skaičius.Verslo įmonės maţai investuojama į įmonių modernizavimą 

ir plėtrą. Įmonių savininkai ir vadovai menkai rūpinasi darbuotojų 

gyvenimo ir darbo kokybe. Maţai jaunų šeimų ir specialistų 

įsitvirtina gyvenamojoje vietovėje. 

5. Prastoka vandens tiekimo ir valymo įrenginių būklė. 

Nepatenkinama geriamo vandens kokybė, prastokai išvalomas 

nuotekų vanduo. Prasta kaimų ir miestelių sanitarinė bei vandens 

telkinių būklė. Verslo įmonės ir organizacijos daţnai nesilaiko 

aplinkosauginių reikalavimų, neracionaliai naudojami vietos 

ištekliai. 

1. ES ir nacionalinės plėtros paramos, bei kaimo bendruomenių reikšminimo ir įgalinimo 

politika, sudarys palankias sąlygas  pilietiškumui ir bendruomeninei savivaldai plėtoti. ES 

paramos lėšų „investavimas“ į socialinių santykių tobulinimą ir solidarumo įgyvendinimą, 

skatins kaimo gyventojų socialinį solidarumą, atskleidţiant atskirtį patiriančių kaimo 

gyventojų problemas. Leader metodo įgyvendinimas, skatins atsakomybę ir įsipareigojimą, 

partnerystę ir bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir savivaldybinėmis organizacijomis 

priimant ir įgyvendinant sprendimus.  

2. Globalėjanti rinka vis labiau aktualizuos vietos plėtros reikšmingumą ir būtinumą. Atviros 

Europos šalių rinkos skatins vietos ūkio subjektus kooperuoti savo veiklą įsijungiant į ES 

plėtros procesus. Eurointegracijos procesai uţtikrins teisinės bazės, gamtos energetinių 

išteklių tiekimo bei nekilnojamo turto kainų stabilumą. Komunikacinių technologijų paţanga 

ir tinklo plėtra kaimo vietovėse, maţins kaimo gyvenviečių geografinį atokumą, skatins 

partnerių paiešką uţmezgant bendradarbiavimo ryšius su kaimyniniais regionais.  

3. Pasaulinio klimato kaitos, sveikatos ir maisto problemos bei prognozuojamos 

monokultūros pasekmės, skatins aplinkosaugą, natūralių, kokybiškų maisto produktų poreikį, 

ekologinės ţemdirbystės plėtojimą, darbo vietų ir naujų verslų kūrimą atitinkantį vietos 

amatų tradicijas bei rankų dirbinių gamybą. Išsaugota natūrali gamta, kraštovaizdis, gamtos 

ir kultūros paveldas įgys didelę vertę ţmonių gyvenime, atvers kaimo gyventojams didelias 

galimybes gyvensenos ir darbo kokybės gerinimui. 

4. Darnaus vystymosi prioritetas, įtvirtintas ES ir nacionalinės plėtros programiniuose 

dokumentuose, sudarys palankias sąlygas istoriškai susiklosčiusių teritorijų, gamtos ir 

kultūros paveldo išsaugojimui, ir/arba neleis interesų grupių piktnaudţiavimui savo uţimama 

padėtimi, urbanizuojant teritorijas bei renovuojant ir plėtojant inţinerinę infrastruktūrą. Tai 

skatins sukurti palankią aplinką gyvenimui ir rekreacinių poilsio zonų plėtojimui visuomenės 

paskirties reikmėms bei ugdys bendrą kultūrinį išprusimą ir aplinkosaugos sąmoningumą.  

5. Mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimas, kaimo gyventojams, sudarys galimybę 

naujų profesinių ţinių įgijimui, rinkos reikalavimų neatitinkančių specialybių 

perkvalifikavimui bei skatins gyventojų verslumą sprendţiant vietos  gyventojų problemas. 

Tai įpareigos bendruomenes  pergalvoti esatį, telktis ir kartu ieškoti naujų kelių, siekiant 

ateinančioms kartoms išsaugoti gamtos ir kultūrinį paveldą, tradicijas ir tapatumą bei ugdyti 

patriotizmą ir meilę tėvams, šeimai,  gyvenamąja vietovei, tėvynei.   
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3.3 lentelė. III scenarijus, stiprybių ir grėsmių gretinimas 

Stiprybės Grėsmės 

1. Vietos gyventojų teigiamai vertinamas savivaldybės tarybos, 

administracijos specialistų ir seniūnijų darbas. Bendruomenių 

bendradarbiavimas su vietos valdţia, mokykla, kultūros 

darbuotojais, ūkininkais. Kupiškio rajono gyventojai didţiuojasi 

savo gyvenamąja vietove, krašto įvaizdţiu, ţymiais ţmonėmis, 

gamtos ir kultūros paveldu bei krašto praeitimi. 

2. Gausus ir turtingas gamtos paveldas. Tai valstybės saugomi 

geomorfologinis, pedologinis bei telmologiniai draustiniai Graţi 

aplinka ir natūralus kraštovaizdis, daug poilsiui ir rekreacijai 

tinkamų vietovių.  Gausus ir įvairiapusiškas kultūros ir 

etnokultūros paveldas. Tai senųjų dvarų rūmai, baţnyčių 

architektūra, senosios sodybos, kultūros paminklai bei skulptūros. 

3. Gera strateginė bei geografinė padėtis. Pakankamai išplėtotas 

kelių tinklas, geras susisiekimas su apskrities centru Panevėţiu bei 

su kaimyninių rajonų savivaldybių centrais. Kaimo seniūnijų 

centrinėse gyvenvietėse pakankamai išvystyta paslaugų 

infrastruktūra. Daugumoje centrinių gyvenviečių veikia paštas, 

medicinos punktas, prekybos tinklas, yra kultūros namai, 

biblioteka, baţnyčia. 

4. Pakankamai išplėtota švietimo ir ugdymo sistema. Optimalus 

mokyklų tinklas, sudarytos palankios sąlygos jaunajai kartai 

mokytis pradinėje, pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje. 

Gyventojai aktyviai dalyvauja kultūriniuose, sportiniuose ir 

šventiniuose renginiuose. Rajono gyventojai aktyviau nei 

Panevėţio apskrities ar šalies gyventojai naudojasi bibliotekų 

fondais. 

5. Kupiškio ţemės tinkamus ţemdirbystės verslui plėtoti, 

pakankamai  išvystyta ţemės ūkio veikla, aukšta ţemdirbystės 

kultūra. Rajone paplitęs vandens sportas ir turizmas. Vandens 

telkiniai ir poilsio zonos, yra patrauklūs tiek vietiniams 

gyventojams, tiek ir atvykusiems, todėl palanki  plėtojant turizmo  

ir paslaugų verslą. 

1. ES ir nacionalinė paramos teikimo tvarka, kelia grieţtus administravimo ir partnerystės 

reikalavimus bei numato kaimo gyventojų verslumo stiprėjimą ir iniciatyvos „iš apačios į 

viršų“ augimą. Jei bendradarbiavimas tarp vietos valdţios, vietos veiklos grupės ir kaimo 

bendruomenių nebus integruotas į vietos savivaldos praktiką, reikšis politinis biurokratizmas 

nustelbtas biurokratinių procedūrų ir valdţios abejingumu kaimo problemoms, ko pasakoje 

panaudotos paramos lėšos nesukurs siekiamų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir 

aplinkosauginės pridėtinės vertės. 

2. Pasaulinėje rinkoje besiplėtojanti industrinė ţemės ūkio ekonomika, biurokratiški, 

nepagrįstai perdėti (sanitariniai, darbų saugos ir kitokio pobūdţio) normatyviniai reikalavimai 

keliami ţemės ūkio verslui, trumpalaikės naudos siekis ir nemokėjimas kitaip ūkiškai verstis, 

gali lemti, kad maţiau dėmesio bus kreipiama į galimybę ekologiškai ūkininkauti arba visiškai 

atsisakyti ţemdirbystės bei saugoti savo ţemės valdų biologinę įvairovę. 

3. Atvirumas globalioms ekonominėms tendencijoms, stiprėjanti darbo jėgos paklausa kituose 

regionuose, kaimo socialinių paslaugų maţėjimas, formalus vietos valdţios  poţiūris į 

bendruomenės poreikius, skatins aktyvių kaimo gyventojų migraciją bei jaunimo išvykimą, 

sumaţins vietos ūkinių subjektų turimus pranašumus, didins socialiai remtinų asmenų ir 

socialinės rizikos šeimų skaičių, skatins kitus asocialumo reiškinius bei paţeis kaimo vietovių 

gyvybingumą. 

4. Kosmopolitizmas ir monokultūros invazija, dvasinių vertybių nykimas, valdiško poţiūrio 

dominavimas švietimo įstaigų optimizavime neatsiţvelgiant į realius vietos bendruomenės 

poreikius ir galimybes, nelanksti ir į kaimo specifiką neatsiţvelgianti profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo sistema, silpnins kaimo ţmonių motyvaciją mokytis ir siekti ţinių, komplikuos 

pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo galimybes, didins atotrūkį tarp miesto ir kaimo, jaunimo ir 

suaugusiųjų, skatins kaimo gyventojų išlaikytinių, vartotojiškos bendruomenės mentalumo bei 

naujų socialinės atskirties barjerų formavimąsi kaime. 

5. Kapitalo koncentracija tik mieto vietovėse, prekybos tinklų infrastruktūos vystymas atsietai 

nuo vietos ţemės ūkio produktų gamybos ir kooperacijos, skatins miesto verslo interesų 

dominavimą ir savo plėtros problemų sprendimą kaimo vietovių sąskaita. Vietos ūkio plėtra 

vis labiau taps susijusi ir priklausoma nuo Kupiškio miesto plėtros, kas sudarys prielaidas 

uţterštumo didėjimui ir nesubalansuotai kaimo vietovių urbanizacijai, neigiamai paveiks kitas 

kaimo funkcijas bei komplikuos darnią ir subalansuotą vietos ekonominės įvairovės plėtrą.   
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3.4 lentelė. IV scenarijus, silpnybių ir grėsmių gretinimas 

Silpnybės Grėsmės 

1. Prasta demografinė būklė. Didelis vyresnio amţiaus ir maţas 

darbingo amţiaus ţmonių bei maţas pajamas gaunančių šeimų 

skaičius, senėjanti bendruomenė. Didelis socialinės rizikos šeimų ir 

juose augančių vaikų skaičius. Iniciatyvos stoka. Ţemas 

pilietiškumo ir bendruomeniškumo lygis. Jauni ţmonės nesidomi 

bendruomeniniais reikalais. Maţėja jaunų ţmonių. Neformuojama 

gyventojo-šeimininko nuostata. Trūksta tolerancijos su socialinę 

atskirtį patiriančiais gyventojais. 

2. Nesuformuotas operatyvios informacijos sklaidos tinklas kaimo 

vietovėse, apie savivaldybės valdţios svarstomus klausimus ir 

priimtus sprendimus. Nepakankamai efektyvus policijos ir 

teisėsaugos institucijų darbas uţtikrinant saugumą ir turto apsaugą. 

Prastokai išplėtota viešojo transporto, gamybos, ţemės ūkio ir 

buitinių paslaugų infrastruktūra. Jaunimo laisvalaikio klubų ir kitų 

nevyriausybinių organizacijų stoka kaimo vietovėse. 

3. Ţmogiškųjų išteklių stoka, trūksta kvalifikuotų specialistų, maţėja 

jaunų kvalifikuotų ţmonių skaičius, prasti perkvalifikavimo reikalai. 

Ţemas verslumo lygis, prastos gyventojų verslo ţinios ir įgūdţiai, 

ţemas poreikis mokymuisi. Nepakankamas vaikų ir jaunimo 

uţimtumas, darnių šeimos vertybių puoselėjimas kaimo vietovėse. 

4. Ţemas investicijų lygis, tik vietiniu, tiek šalies, tiek uţsienio 

investitorių poţiūriu. Maţas veikiančių ūkio subjektų 

skaičius.Verslo įmonės maţai investuojama į įmonių modernizavimą 

ir plėtrą. Įmonių savininkai ir vadovai menkai rūpinasi darbuotojų 

gyvenimo ir darbo kokybe. Maţai jaunų šeimų ir specialistų 

įsitvirtina gyvenamojoje vietovėje. 

5. Prastoka vandens tiekimo ir valymo įrenginių būklė. 

Nepatenkinama geriamo vandens kokybė, prastokai išvalomas 

nuotekų vanduo. Prasta kaimų ir miestelių sanitarinė bei vandens 

telkinių būklė. Verslo įmonės ir organizacijos daţnai nesilaiko 

aplinkosauginių reikalavimų, neracionaliai naudojami vietos 

ištekliai. 

1. ES ir nacionalinė paramos teikimo tvarka, kelia grieţtus administravimo ir partnerystės 

reikalavimus bei numato kaimo gyventojų verslumo stiprėjimą ir iniciatyvos „iš apačios į 

viršų“ augimą. Jei bendradarbiavimas tarp vietos valdţios, vietos veiklos grupės ir kaimo 

bendruomenių nebus integruotas į vietos savivaldos praktiką, reikšis politinis biurokratizmas 

nustelbtas biurokratinių procedūrų ir valdţios abejingumu kaimo problemoms, ko pasakoje 

panaudotos paramos lėšos neduos siekiamų socialinės, kultūrinės, ekonominės ir 

aplinkosauginės pridėtinės vertės rezultatų. 

2. Pasaulinėje rinkoje besiplėtojanti industrinė ţemės ūkio ekonomika, biurokratiški, 

nepagrįstai perdėti (sanitariniai, darbų saugos ir kitokio pobūdţio) normatyviniai reikalavimai 

keliami ţemės ūkio verslui, trumpalaikės naudos siekis ir nemokėjimas kitaip ūkiškai verstis, 

gali lemti, kad maţiau dėmesio bus kreipiama į galimybę ekologiškai ūkininkauti arba visiškai 

atsisakyti ţemdirbystės bei saugoti savo ţemės valdų biologinę įvairovę. 

3. Atvirumas globalioms ekonominėms tendencijoms, stiprėjanti darbo jėgos paklausa kituose 

regionuose, kaimo socialinių paslaugų maţėjimas, formalus vietos valdţios  poţiūris į 

bendruomenės poreikius, skatins aktyvių kaimo gyventojų migraciją bei jaunimo išvykimą, 

sumaţins vietos ūkinių subjektų turimus pranašumus, didins socialiai remtinų asmenų ir 

socialinės rizikos šeimų skaičių, skatins kitus asocialumo reiškinius bei paţeis kaimo vietovių 

gyvybingumą. 

4. Kosmopolitizmas ir monokultūros invazija, dvasinių vertybių nykimas, valdiško poţiūrio 

dominavimas švietimo įstaigų optimizavime neatsiţvelgiant į realius vietos bendruomenės 

poreikius ir galimybes, nelanksti ir į kaimo specifiką neatsiţvelgianti profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo sistema, silpnins kaimo ţmonių motyvaciją mokytis ir siekti ţinių, komplikuos 

pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo galimybes, didins atotrūkį tarp miesto ir kaimo, jaunimo ir 

suaugusiųjų, skatins kaimo gyventojų išlaikytinių, vartotojiškos bendruomenės mentalumo bei 

naujų socialinės atskirties barjerų formavimąsi kaime. 

5. Kapitalo koncentracija tik mieto vietovėse, prekybos tinklų infrastruktūos vystymas atsietai 

nuo vietos ţemės ūkio produktų gamybos ir kooperacijos, skatins miesto verslo interesų 

dominavimą ir savo plėtros problemų sprendimą kaimo vietovių sąskaita. Vietos ūkio plėtra 

vis labiau taps susijusi ir priklausoma nuo Kupiškio miesto plėtros, kas sudarys prielaidas 

uţterštumo didėjimui ir nesubalansuotai kaimo vietovių urbanizacijai, neigiamai paveiks kitas 

kaimo funkcijas bei komplikuos darnią ir subalansuotą vietos ekonominės įvairovės plėtrą.   
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Pasinaudojant stiprybėmis ir galimybėmis, įveikiamos grėsmės, kas sudaro prielaidas 

gyvenamosios vietovės perspektyvų ir bendruomeniškumo formavimui bei partnerystės ir 

bendradarbiavimo organizavimui ugdant veiklią, kultūringą ir pagarbumą patirčiai bei jaunystei 

puoselėjančią kaimo suaugusiųjų ir jaunimo bendruomenę, siekiančią šeimos, gyvenamosios vietovės 

ir šalies gerovės,  

Silpnybės ir grėsmės įveikimas pasinaudojant galimybėmis aktyvinant kaimo gyventojus bei 

sudarant sąlygas gyvenimo ir darbo kokybės gerinimui, graţinant kaimo gyvenvietes, atnaujinant ir 

gerinant viešąją infrastruktūrą, sutvarkant ar naujai įrengiant aktyvaus poilsio ir rekreacines zonas, 

išsaugant gamtos ir kultūros paveldą bei kuriant patrauklią kaimo gyvenamąją aplinką ne tik išsaugant 

liekamąją, bet ir sukuriant pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę. 

 

3.1.2. Vizijos, prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašas 

 

Atlikus socialinę-ekonominę būklės, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų 

esaties ir siekiamybių bei gyventojų poreikių analizę parengta ir suformuluota Kupiškio rajono VVG 

teritorijos plėtros vizija: 

Kupiškis –  tai unikalų gamtovaizdį ir dvarų kultūros paveldą turintis kraštas, kuriame gyvena 

darbštūs, išsilavinę ir laisvę mylintys ţmonės, menantys gimtojo krašto istoriją ir tradicijas, 

puoselėjantys gamtos ir kultūros paveldą, dorai auginantys savo vaikus ir dirbantys šeimos, 

bendruomenės, gyvenamosios vietovės ir šalies ateities gerovei.  

Naudojantis scenarijų principu, gretinant stiprybes, silpnybes, grėsmes ir galimybes, 

suformuluotos priemonės. Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, 

trečiosios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ 

nuostatomis, pagal tinkamas finansuoti išlaidas ir tinkamumo kriterijus bei reikalavimus paramai gauti, 

grupuojant priemones suformuluoti prioritetai: 

- Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas – 

priemonės: Kaimų atnaujinimas ir plėtra; Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų 

organizavimas; Kaimo turizmo ir verslo plėtra. 

- Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas – 

priemonės: Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties maţinimas.; Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas. 

Parengus prioritetus ir  priemones suformuluoti tikslai, numatomas poveikis, suformuluotos 

pagrindinės veiklos sritys, kuriomis bus įgyvendinama Kupiškio rajono VVG teritorijos integruota 

vietos plėtros strategija. Detalus strategijos prioritetų, priemonių ir veiklos sričių aprašymas pateiktas 

3.5 ir 3.6 lentelėse, strategijos įgyvendinimo rodikliai 3.7. lentelėje. 
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3.5. lentelė. Detalus strategijos I prioriteto, priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

I  PRIORITETAS. KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS 
Tikslas.  Graţinti kaimo gyvenvietes atnaujinant ir gerinant viešąją infrastruktūrą, sutvarkyti ar naujai įrengti aktyvaus poilsio ir rekreacines zonas išsaugant gamtos 

ir kultūros paveldą, kurti patrauklią kaimo gyvenamąją aplinką ne tik išsaugoti liekamąją, bet ir sukurti pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę.  

Numatomas poveikis. Pagerės komunalinių paslaugų kokybė ir kaimo gyvenviečių estetinė būklė, bus sudarytos sąlygos sveikos gyvensenos skatinimui ir 

aplinkosaugai gerinti. Kaimo bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimas suformuos naujas galimybes didinti kaimo vietovių patrauklumą ir kurti palankias turizmo ir 

verslo plėtros prielaidas kaime, stiprins rajono atokių gyvenviečių konkurencingumą ir skatins vietos gyventojus atsakingai bei novatoriškai vertinti vietos plėtros 

išteklius. 

1.1.  Priemonė. Kaimų atnaujinimas ir plėtra. 

Tikslas: remti įvairius gyventojų poreikius atitinkančios viešosios infrastruktūros kūrimą ir paslaugų kokybės gerinimą, graţinant kaimo gyvenvietes, išsaugant 

gamtos ir kultūros paveldą bei sudarant sąlygas aktyviam ir kultūringam poilsiui. 

Veiklos sritis Projektų idėjos Galimi paramos gavėjai 

Visuomeninės paskirties pastatų 

atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomeniniams poreikiams 

Kaimo bendruomeninių organizacijų pastatų ir patalpų kapitalinis 

remontas ar rekonstrukcija. Visuomeninės paskirties pastatų bei sodybų, 

religinių objektų, jų statinių kompleksų ir dvarų, turinčių architektūrinę, 

istorinę ar muziejinę vertę kapitalinis remontas ar rekonstrukcija. Dienos, 

mokymo, pensionatų ir prieglaudos centrų  kapitalinis remontas  ar 

rekonstrukcija. 

 

Savivaldybė ir savivaldybės institucijos, kaimo 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje  įsteigti  ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

Inţinerinių komunikacijų ir 

viešosios infrastruktūros 

gerinimas 

Vandens tiekimo, drenaţo, nuotekų sistemų įrengimas ir atnaujinimas bei 

geriamo vandens kokybės gerinimas, geleţies šalinimo sistemų įrengimas 

ir (arba) atnaujinimas.  Viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba )sukūrimas,  

kultūrinio kraštovaizdţio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas, 

privaţiavimų sutvarkymas (kaimo gyvenviečių parkų, sporto aikštynų, 

dviračių takų, mašinų stovėjimo aikštelių ir šaligatvių įrengimas ar 

atnaujinimas),  tradicinių amatų prekyviečių įrengimas. 

Savivaldybė ir savivaldybės institucijos, kaimo 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje  įsteigti  ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas: 

 viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdţio komponentų išsaugojimas  ir atnaujinimas, privaţiavimų sutvarkymas; 

 drenaţo sistemų įrengimas ir  (arba )atnaujinimas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas; 

 vandens gerinimo, geleţies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) atnaujinimas. 

 kaimo vietovei svarbių statinių  statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybų įstatymų 

nuostatomis; 
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 istorinę, etninės kultūros , architektūrinę ar  kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų bei  vietovių pritaikymas ir tvarkyta 

(t.y. kapitalinis remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, restauravimas, atkūrimas ( išimtinais atvejais) (toliau – kultūros paveldo objektų 

tvarkyta); 

 religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių kapitalinis  remontas; 

 tradicinių amatų puoselėjimas: 

 tradicinių amatų centrų kūrimas ir  (arba) plėtra; 

 sąlygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti amatininkų gaminiais sudarymas, įskaitant tradicinių amatų prekyviečių įrengimą.  

 statybinių medţiagų įsigijimas ir (arba ) įrangos nuoma (kai statybos darbai atliekami ūkio būdu); 

 bendrosios išlaidos; 

 projekto viešinimo išlaidos. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 

 pareiškėjas atitinka bendrąsias nuostatas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I priedo II ir III skyriuose; 

 prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Ţemės ūkio ministerijos; 

 projektas atitinka šioje priemonėje numatytus tikslus; 

 projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje; 

 pareiškėjas registruotas Kupiškio rajone ir veiklos vykdymo vieta yra Kupiškio rajono VVG veiklos teritorijoje; 

 projekto įgyvendintojai kompetentingi projekto įgyvendinimui keliamiems reikalavimas; 

 projektas viešo pobūdţio ir jo įgyvendinimu nesiekiama pelno.  

Prioritetiniai vietos projektų įgyvendinimo kriterijai: 

 pagrįsta paramos poreikio analizė turinti liekamąją vertę; 

 vietos projekto įgyvendinimas rėpia kelias gyvenamąsias vietoves; 

 esant vienodam vertinimui, pirmenybė suteikiama pareiškėjui esančiam atokiau nuo rajono centro; 

 projekto įgyvendinimu sprendţiamos ir aplinkosauginės problemos; 

 įgyvendintų projektų rezultatai pagerina gyvenimo sąlygas didesnei gyventojų daliai; 

 pareiškėjas yra tos vietovės subjektas, kurioje įgyvendinamas projektas. 

Paramos intensyvumas. Finansuojama iki 90 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Paramos suma vienam vietos projektui. Didţiausia paramos suma vienam projektui – iki 690 560 tūkst. lt. Bendrasis finansavimas: piniginiu įnašu, nekilnojamu turtu 

ir savanorišku darbu. Neapmokamo savanoriško darbo vertė turi būti apskaičiuota atsiţvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę arba dienos uţmokesčio vertę (nustatytą 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). 

1. 2.  Priemonė. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas. 

Tikslas: remti ir skatinti iniciatyvas siekiančias išsaugoti ir plėtoti etnokultūrinį paveldą, stiprinant bendruomeninį verslumą bei skatinant paslaugų ir verslų 

įvairinimą kaime. 

Veiklos sritis Projektų idėjos Galimi paramos gavėjai 
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Tradicinių amatų puoselėjimas 

ir plėtra 

Tradicinių amatų centrų kūrimas ir (arba) plėtra.Kalvystės amatų kiemo 

įrengimas, ţolių aromoterapijos ir senųjų audimo paslapčių paveldo 

atskleidimas, medţio ir floristikos plenerų ir susitikimų su amatų meistrais 

bei kultūros  veikėjais organizavimas. Vietos gyventojų (ypač vaikų ir 

jaunimo) įtraukimas į tautinio paveldo amatų plėtrą ir kitų bendrų 

tradicinių amatų rinkodaros priemonių rėmimas. 

Savivaldybė ir savivaldybės institucijos, kaimo 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje  įsteigti  ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

Bendruomeninio verslumo 

skatinimas ir paslaugų plėtra 

Regiono tradicinių amatų ir vietos produktų perdirbimo ir pardavimo 

projektų skatinimas, materialinės bazės sukūrimas socialinių, kultūrinių, 

buitinių bei turizmo paslaugų organizavimui ir plėtrai. Įrangos įsigijimas 

ar technologinių linijų įrengimas amatų mokymui.  

Savivaldybė ir savivaldybės institucijos, kaimo 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje  įsteigti  ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 socialinių, buitinių ir kultūrinių paslaugų infrastruktūros bei materialinės bazės sukūrimas ir gerinimas (įskaitant technologinių linijų sukūrimą, įrengimų, 

prietaisų ir priemonių įsigijimą, patalpų rekonstrukciją ir pritaikymą paslaugoms); 

 tradicinių amatų centrų įkūrimas (įskaitant tradicinių amatų technologinės linijos sukūrimą, įrengimų, prietaisų ir priemonių įsigijimą, tradicinių amatų 

prekyvietės ir tradicinių amatų mokymo patalpų rekonstrukcija); 

 statybinių medţiagų įsigijimas ir ( arba) įrangos nuoma ( kai statybos darbai atliekami ūkio būdu); 

 projekto viešinimo išlaidos; 

 bendrosios išlaidos. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 

 pareiškėjas atitinka bendrąsias nuostatas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I priedo II ir III skyriuose; 

 prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Ţemės ūkio ministerijos; 

 projektas atitinka šioje priemonėje numatytus tikslus; 

 projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje; 

 pareiškėjas registruotas Kupiškio rajone ir veiklos vykdymo vieta yra Kupiškio rajono VVG veiklos teritorijoje; 

 projektas viešo pobūdţio ir jo įgyvendinimu nesiekiama pelno.  

Prioritetiniai vietos projektų įgyvendinimo kriterijai: 

 vietos projekto įgyvendinimas organizuojamas partnerystėje; 

 pagrįsta paramos poreikio analizė turinti liekamąją vertę; 

 įgyvendintų projektų rezultatai sudaro galimybę arba skirti tolimesnei veiklos plėtrai; 

 esant vienodam vertinimui, pirmenybė suteikiama pareiškėjui esančiam atokiau nuo rajono centro; 

 pareiškėjas yra kaimo bendruomenė ar kita nevyriausybinė organizacija; 

 pareiškėjas yra tos vietovės subjektas, kurioje įgyvendinamas projektas; 

 vietos projekto įgyvendinimu ugdomas verslumas ir bendruomeniškumas; 
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 projekto įgyvendinimu sprendţiamos paveldo išsaugojimo ir aplinkosauginės problemos. 

Paramos intensyvumas. Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Paramos suma vienam vietos projektui. Didţiausia paramos suma vienam projektui – iki 650000 lt. Bendrasis finansavimas: piniginiu įnašu, nekilnojamu turtu ir 

savanorišku darbu. Neapmokamo savanoriško darbo vertė turi būti apskaičiuota atsiţvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę arba dienos uţmokesčio vertę (nustatytą 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). 

1. 3.  Priemonė. Kaimo turizmo ir verslo plėtra. 

Tikslas: remti mikroįmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant paslaugų verslą ir alternatyvias ţemės ūkiui veiklas. 

Veiklos sritis Projektų idėjos Galimi paramos gavėjai 

Paslaugų verslo ir alternatyvių 

ţemės ūkio veiklų skatinimas.  

Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo turizmo 

sodybose, smulkaus verslo palaikymas ir iniciavimas kaime, skatinant 

paslaugas bei maţinant priklausomybę vien nuo ţemės ūkio veiklos. 

 

Pelno siekianti mikroįmonė, galinti uţsiimti 

gamybine ir (arba) komercine veikla, kurioje dirba 

maţiau kaip 10 darbuotojų, įmonės metinės pajamos 

neviršija 7 mln. litų, įmonės balanse nurodyto turto 

vertė neviršija 5 mln. Litų; ūkininkas, kaimo 

gyventojas. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 gamybinių ir kitų, būtinų projekto įgyvendinimui, pastatų ir (ar) statinių statyba ir rekonstrukcija, įskaitant statybinių medţiagų įsigijimą ir (arba) įrangos 

nuoma ( kai statybos darbai atliekami ūkio būdu) pagal ŢŪM patvirtintus normatyvinius įkainius; 

 naujos technikos ir įrangos, įskaitant kompiuterinę ir programinę įrangą, skirtos projekto reikmėms, įsigijimas; 

 verslo infrastruktūros kūrimas (apšvietimas, privaţiavimas, kanalizacijos sistema, kt.); 

 kaimo turizmo ir paslaugų verslo rinkodaros bei plėtros projektų rengimas; 

 interneto svetainės sukūrimas; 

 bendrosios išlaidos; 

 projekto viešinimo išlaidos. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 

 pareiškėjas atitinka bendrąsias nuostatas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I priedo II ir III skyriuose; 

 prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Ţemės ūkio ministerijos; 

 projektas atitinka šioje priemonėje numatytus tikslus; 

 projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje; 

 pareiškėjas registruotas Kupiškio rajone ir veiklos vykdymo vieta yra Kupiškio rajono VVG veiklos teritorijoje; 

 pareiškėjas turi atitikti antros (parama verslo kūrimui ir plėtrai) ir trečios (kaimo turizmo veiklos skatinimas) priemonių tinkamumo kriterijus. 

Prioritetiniai vietos projektų įgyvendinimo kriterijai: 

 pagrįsta paramos poreikio analizė turinti liekamąją vertę; 

 įgyvendintų projektų rezultatai sudaro galimybę arba skirti tolimesnei veiklos plėtrai; 
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 esant vienodam vertinimui, pirmenybė suteikiama pareiškėjui esančiam atokiau nuo rajono centro; 

 pareiškėjas yra tos vietovės subjektas, kurioje įgyvendinamas projektas; 

 vietos projekto įgyvendinimu sukuriamos darbo vietos, ugdomas verslumas ir bendruomeniškumas; 

 projekto įgyvendinimu sprendţiamos paveldo išsaugojimo ir aplinkosauginės problemos. 

Paramos intensyvumas. Finansuojama iki 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  

Paramos suma vienam vietos projektui. Jeigu paramos gavėjas yra mikroįmonė, maksimali paramos suma vienam projektui iki 100 000 lt,  jeigu paramos gavėjas yra 

kaimo gyventojas, maksimali paramos suma vienam projektui iki 50 000 lt.  

 

 3.6. lentelė. Detalus strategijos II prioriteto, priemonių ir veiklos sričių aprašymas 

 

2 PRIORITETAS. PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS 
Tikslas. Ugdyti veiklią, kultūringą ir pagarbumą patirčiai bei jaunystei puoselėjančią kaimo suaugusiųjų ir jaunimo bendruomenę, siekiančią šeimos, 

gyvenamosios vietovės ir šalies gerovės.  

Numatomas poveikis. Kaimo gyventojai įsitrauks ir aktyviau dalyvaus bendruomeniniuose reikaluose, bus sudarytos prielaidos ir numatytos galimybės partnerystei, 

bendradarbiavimui ir gerosios kaimynystės plėtotei, formuojant savivaldų, šeimininkišką ir bendruomenišką poţiūrį į gyvenamosios vietovės ir šalies perspektyvas. 

2.1.  Priemonė. Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties maţinimas. 

Tikslas: Bendradarbiavimo pagrindų formavimas, skatinant ir telkiant bendruomeninių, nevyriausybinių ir kitų organizacijų bei kaimo gyventojų iniciatyvas 

bendruomeninei veiklai ir partnerystei siekiant gyvenamosios vietovės perspektyvų.  

Veiklos sritis Projektų idėjos Galimi paramos gavėjai 

Gyvenamosios vietovės perspektyvų formavimas ir 

projektinės veiklos organizavimas.  

 

 

Bendruomeninių projektų rengimas ir įgyvendinimo 

organizavimas. Jaunimo pilietiškumo ir tautiškumo 

ugdymas, savo krašto kultūros ir istorijos paţinimo 

bei tradicijų išsaugojimo skatinimas, organizuojant 

projektuojančias stovyklas, sąskrydţius ir išvykas. 

Tarptautinių ryšių vystymas bei gerosios patirties 

sklaida. 

Savivaldybė ir savivaldybės institucijos, kaimo 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje  įsteigti  ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

Tinkamos finansuoti išlaidos: 

 įrangos, instrumentų ir reikiamų priemonių projekto vykdymui įsigijimas; 

 transporto, apgyvendinimo bei dalyvių maitinimo išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu; 

 bendrosios išlaidos; 

 projekto viešinimo išlaidos. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 
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 pareiškėjas atitinka bendrąsias nuostatas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I priedo II ir III skyriuose; 

 prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Ţemės ūkio ministerijos; 

 projektas atitinka šioje priemonėje numatytus tikslus; 

 projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje; 

 pareiškėjas registruotas Kupiškio rajone ir veiklos vykdymo vieta yra Kupiškio rajono VVG veiklos teritorijoje;  

 projekto įgyvendintojai kompetentingi projekto įgyvendinimui keliamiems reikalavimas; 

 projektas viešo pobūdţio ir jo įgyvendinimu nesiekiama pelno. 

Prioritetiniai vietos projektų įgyvendinimo kriterijai: 

 vietos projekto įgyvendinimas organizuojamas partnerystėje, tiek tarp organizacijų, tiek tarp suaugusiųjų ir jaunimo; 

 pagrįsta paramos poreikio analizė turinti naujai sukurtą ar liekamąją vertę; 

 įgyvendintų projektų rezultatai sudaro galimybę arba skirti tolimesnei veiklos plėtrai; 

 esant vienodam vertinimui, pirmenybė suteikiama pareiškėjui esančiam atokiau nuo rajono centro; 

 pareiškėjas yra tos vietovės subjektas, kurioje įgyvendinamas projektas; 

 pareiškėjas yra kaimo bendruomenė ar kita nevyriausybinė organizacija; 

 vietos projekto įgyvendinimu ugdomas verslumas ir bendruomeniškumas; 

 įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos pritraukti socialinę atskirtį patiriančius ţmones bei atskiras socialines grupes. 

Paramos intensyvumas. Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Paramos suma vienam vietos projektui. Didţiausia paramos suma vienam projektui – iki 50 000 lt. Bendrasis finansavimas: piniginiu įnašu ir savanorišku darbu. 

Neapmokamo savanoriško darbo vertė turi būti apskaičiuota atsiţvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę arba dienos uţmokesčio vertę (nustatytą Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). Maţiausia finansuojama vieno projekto sąmata ne ţemesnė nei 25 tūkstančiai litų, neįskaitant PVM. 

2.2. Priemonė. Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas. 

Tikslas: Socialinė integracija telkiant ir buriant įvairių socialinių sluoksnių ar grupių kaimo gyventojus bendruomeniniai gyvensenai. 

Veiklos sritis Projektų idėjos Galimi paramos gavėjai 

Bendruomeninių renginių organizavimas ir kaimo 

gyventojų aktyvinimas, puoselėjant tautines 

tradicijas bei skatinant sveiką gyvensenos būdą.  

Tradicinių ir bendruomeninių švenčių, kultūrinių, 

sportinių ir pramoginių renginių organizavimas. 

Sveikos gyvensenos propagavimas. Vaikų ir 

jaunimo, neįgaliųjų bei socialinę atskirtį patiriančių 

ţmonių integracija į bendruomenę, per tam specialių 

susitikimų ir renginių organizavimą,  

Savivaldybė ir savivaldybės institucijos, kaimo 

bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kiti 

kaimo vietovėje  įsteigti  ir (arba) joje veikiantys 

juridiniai asmenys. 

Tinkamos finansuoti išlaidos:  

 įrangos, instrumentų ir reikiamų priemonių projekto vykdymui įsigijimas; 

 transporto, apgyvendinimo bei dalyvių maitinimo išlaidos susijusios su projekto įgyvendinimu; 

 bendrosios išlaidos; 
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 projekto viešinimo išlaidos. 

Tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti: 

 pareiškėjas atitinka bendrąsias nuostatas ir reikalavimus, nustatytus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos I priedo II ir III skyriuose; 

 prašoma paramos veiklai, kuri atitinka VVG vietos plėtros strategiją, patvirtintą Ţemės ūkio ministerijos; 

 projektas atitinka šioje priemonėje numatytus tikslus; 

 projekto veikla ir su juo susijusios investicijos įgyvendinamos kaimo vietovėje; 

 pareiškėjas registruotas Kupiškio rajone ir veiklos vykdymo vieta yra Kupiškio rajono VVG veiklos teritorijoje;  

 projektas viešo pobūdţio ir jo įgyvendinimu nesiekiama pelno.  

Prioritetiniai vietos projektų įgyvendinimo kriterijai: 

 vietos projekto įgyvendinimas organizuojamas partnerystėje; 

 pagrįsta paramos poreikio analizė turinti naujai sukurtą ar liekamąją vertę; 

 įgyvendintų projektų rezultatai sudaro galimybę arba skirti tolimesnei veiklos plėtrai; 

 esant vienodam vertinimui, pirmenybė suteikiama pareiškėjui esančiam atokiau nuo rajono centro; 

 pareiškėjas yra tos vietovės subjektas, kurioje įgyvendinamas projektas; 

 įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos pritraukti socialinę atskirtį patiriančius ţmones bei atskiras socialines grupes. 

Paramos intensyvumas. Finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Paramos suma vienam vietos projektui. Didţiausia paramos suma vienam projektui iki 50 000 lt. Bendrasis finansavimas: piniginiu įnašu ir savanorišku darbu. 

Neapmokamo savanoriško darbo vertė turi būti apskaičiuota atsiţvelgiant į išdirbtą laiką ir valandinę arba dienos uţmokesčio vertę (nustatytą Statistikos 

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). Maţiausia finansuojama vieno projekto sąmata ne ţemesnė nei 25 tūkstančiai litų , neįskaitant PVM. 
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3.7. lentelė. Strategijos įgyvendinimo rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Matavimo 

vnt. 
Kiekis 

1.  Parengta ir įgyvendinta projektų Vnt. 46 

1.1 Vietos projektai pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ Vnt 28 

1.2 Vietos projektai pagal priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas 

ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“ 

Vnt 1 

1.3 Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ Vnt. 2 

1.4 Vietos projektai pagal priemonę „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės atskirties maţinimas“ 

Vnt. 10 

1.5 Vietos projektai pagal priemonę „Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“ 

Vnt. 5 

2.  Paramos gavėjų skaičius Vnt. 41 

2.1 Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ Vnt. 26 

2.2 Paramos gavėjai pagal priemonę „Tradicinių amatų centrų kūrimas 

ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“ 

Vnt. 1 

2.3 Paramos gavėjai pagal priemonę „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ Vnt. 2 

2.4 Paramos gavėjai pagal priemonę „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės atskirties maţinimas“ 

Vnt. 7 

2.5 Paramos gavėjai pagal priemonę „Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“ 

Vnt. 5 

3.  Paramos suma vietos projektams Tūkst. Lt 5893,0 

3.1 Paramos suma priemonei „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ Tūkst. Lt 4383,0 

3.2 Paramos suma priemonei „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir 

bendruomeninių paslaugų organizavimas“ 

Tūkst. Lt 650,0 

3.3 Paramos suma priemonei „Kaimo turizmo ir verslo plėtra“ Tūkst. Lt 150,0 

3.4 Paramos suma priemonei „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės 

atskirties maţinimas“ 

Tūkst. Lt 500,0 

3.5 Paramos suma priemonei „Sveikos gyvensenos propagavimas ir 

tradicijų puoselėjimas“ 

Tūkst. Lt 210,0 

4.  Kaimų (kaimo vietovių), kuriose vykdomi projektai, skaičius Skaičius 28 

5.  Atnaujinta ir įrengta bendruomenės patalpų/visuomeninės 

paskirties pastatų 

Skaičius 14 

6.  Sutvarkyta ir atnaujinta inţinerinės infrastruktūros objektų Skaičius 6 

7.  Sutvarkyta ir įrengta viešųjų erdvių/objektų Skaičius 5 

8.  Išleista leidinių Vnt. 3 

9.  Įkurta amatų centrų Vnt. 1 

10.  Atnaujinta ir išsaugota gamtos bei kultūros objektų Vnt. 3 

11.  Atnaujinta ir išsaugota kaimo paveldo objektų Vnt. 3 

12.  Sukurta darbo vietų Vnt. 8 

13.  Kaimo gyventojai, kurie naudosis projektų rezultatais Skaičius 11000 
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3.2. Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos prioritetų suderinamumas su 

savivaldybės, regioniniais ir nacionaliniais prioritetais  

 

Pagrindinis Kupiškio rajono integruotos 2007–2013 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

tikslas – įsisavinti LEADER metodą, kuris susijęs su partnerystės, „iš apačios į viršų“, integruotumo ir 

kitų kaimo plėtros principų įgyvendinimu bei įvairių kaimo bendruomenių narių ir jų grupių gebėjimu 

inicijuoti vietos plėtros pokyčius ir juos įgyvendinti sutelktomis pačios bendruomenės ir kitų vietos 

plėtros veikėjų bendromis pastangomis. Vietos iniciatyvos taip pat derinamos su savivaldybės, 

regioninėmis ir nacionalinėmis strateginėmis kaimo plėtros kryptimis.  

Strategija parengta pagal teritorijos vientisumo principą. Nustatant Kupiškio rajono VVG 

teritorijos prioritetus ir tikslus, vadovautasi vietos ţmonių interesais, poreikiais ir jau parengtais 

savivaldybės, regioniniais ir nacionaliniais strateginiais dokumentais: 

1. Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta LR Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. 

nutarimu Nr. IX-1187 (Ţin., 2002, Nr. 113-5029). 

2. Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategija, kuriai pritarta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. birţelio 12 d. nutarimu Nr. 853 (Ţin., 2002, Nr. 60-2424). 

3. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Ţin., 2003, Nr. 89-4029). 

4. Regioninės politikos iki 2013 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2005 m. geguţės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Ţin., 2005, Nr. 66-2370).   

5. Nacionalinė bendroji strategija: Lietuvos 20072013 metų Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti ir ją lydinčios Ţmogiškųjų išteklių 

plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. 

6. Nacionalinė 2007–2013 metų kaimo plėtros strategija.  

7. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa, kuriai pritarta Europos Sąjungos Kaimo 

plėtros komitete 2007 m. rugsėjo 19 d. 

8. Ilgalaikė tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo 

skatinimo strategija (LRV 2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 775) ir Tautinio paveldo produktų 

apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų programa (Ţin., 2008, Nr. 90-3601). 

9. Panevėţio regiono plėtros 2007–2013 m. planas, patvirtintas Panevėţio regiono plėtros 

tarybos 2008 m. birţelio 10d. sprendimu Nr. R2-5. 

10. Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginis planas. 

Kupiškio rajono VVG teritorijos integruotos vietos plėtros strategijos prioritetai išdėstyti, 

atsiţvelgiant į pagrindinius nacionalinio, regioninio ir vietos savivaldybės lygmens strateginio 
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planavimo dokumentų prioritetus, tikslus, uţdavinius, o VVG siūlomos priemonės papildo ir (arba) 

atitinka nacionalinės, regioninės ir vietos valdţios įgyvendinamas priemones ir prisideda prie aukščiau 

išvardintų strategijų prioritetų bei jų tikslų įgyvendinimo.  

Kupiškio rajono VVG integruotos plėtros strategijos 2007–2013 metams prioritetai dera su 

Valstybės ilgalaikės raidos strategijos prioritetais: 

1. Ţinių visuomenė, aprėpianti švietimo, gyventojų kompetencijos, savivaldos, kultūros ir kitas 

kryptis. 

2. Saugi visuomenė, aprėpianti aplinkos apsaugos, viešojo saugumo, socialinės ir sveikatos 

apsaugos, uţsienio politikos ir teisėkūros kryptis. 

3. Konkurencinga ekonomika, aprėpianti pramonės ir verslo, ţinių ekonomikos ir elektroninio 

verslo, kaimo ir ţemės ūkio plėtros, regionų plėtros ir turizmo kryptis.  

Kupiškio rajono VVG integruotos plėtros strategijos 2007–2013 metams įgyvendinimas 

papildytų ir kito svarbaus nacionalinio dokumento – Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. 

strategijos įgyvendinimą, kurio generalinis tikslas – sukurti aplinką šalies materialinei ir dvasinei 

gerovei plėtoti suprantamas kaip stabili ekonominė plėtra, sveika gamtinė aplinka dabar ir ateities 

kartoms, asmens saugumas fizine, teisine ir socialine prasmėmis, ţmogaus kapitalo plėtra, pilietinės 

visuomenės plėtra (Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategija, 23 p.). 

Kupiškio rajono VVG strategijos priemonių įgyvendinimas papildytų ir Lietuvos ūkio 

(ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategijos sudedamąjį dokumentą – Ekonomikos augimo ir jos 

struktūros plėtotės strategiją. Pastarojo dokumento vizijoje nurodoma, kad naudojantis ES paramos 

fondais ir prioritetiniu valstybės finansavimu visa infrastruktūra bus modernizuota. Tai atitinka 

Kupiškio rajono VVG strategijos pirmojo prioriteto pirmosios priemonės „Kaimų atnaujinimas ir 

plėtra“ tikslo įgyvendinimą. VVG strategijos pirmojo prioriteto antrosios priemonės „Tradicinių 

amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“ įgyvendinimas, orientuotas į 

Ekonomikos augimo ir jos struktūros plėtotės strategijos vizijoje išreikštą verslumo skatinimo siekį.  

Kupiškio rajono VVG strategijos priemonių įgyvendinimas padėtų realizuoti ir kitą Lietuvos 

ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2010 m. strategijos sudedamąjį dokumentą – Informacinių technologijų 

ir telekomunikacijų plėtotės strategiją. Plėtotės netolygumų maţinimas bei valdymo ir savivaldos 

modernizavimas – tai svarbios sritys, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo ir socialinės gerovės. 

Būtent šie abiejų dokumentų strateginiai tikslai dera tarpusavyje. 

Kupiškio rajono VVG parengtos strategijos prioritetų įgyvendinimo priemonės prisideda prie 

šių Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 m. strategijos sudedamojo dokumento – Kaimo ir 

ţemės ūkio plėtotės strategijos priemonių įgyvendinimo, detalizuodamos kaimo plėtotės, 

bendruomenių ir savivaldos ugdymo bei aplinkos apsaugos priemones. Abiejų strategijų priemonių 

įgyvendinimu siekiama, kad kaimo atnaujinimas pozityviai įtakotų vietovės ekonominę, socialinę ir 
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aplinkos apsaugos plėtrą, įvertinant tai, kad išplėtota kaimo infrastruktūra bei sutvarkyta aplinka daro 

didelę įtaką vietovės gyvybingumui ir gyvenimo kokybei – gyventojų uţimtumui, investicijų 

pritraukimui, naujų darbo vietų kūrimui, verslų ir paslaugų plėtrai. Kaimo bendruomenių aktyvinimu ir 

bendruomeniškumo ugdymu siekiama skatinti bendruomeninį verslumą, įvairių socialinių grupių 

projektinę veiklą, bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomenių Lietuvoje ir kitose šalyse, kurio tikslas 

– patirties, ţmogiškųjų ir finansinių išteklių kooperavimas, perspektyvoje siekiant stiprinti teritorinį 

konkurencingumą. Priimant tinkamus sprendimus atsiskleidţia gebėjimai imtis inovacijų 

įgyvendinimo vietovėje. Aplinkos apsaugos priemonės kreipiamos į unikalių kaimo kraštovaizdţių ir 

bioįvairovės išsaugojimą, kartu pritaikant poilsio ir laisvalaikio veiklai. 

Kupiškio rajono VVG, rengdama strategiją, orientavosi į šiuos Nacionalinėje darnaus 

vystymosi strategijoje numatytus visai šaliai svarbius šiuos darnaus vystymosi prioritetus:  

1. Socialinių ir ekonominių skirtumų tarp regionų ir regionų viduje maţinimas išsaugant jų 

savitumą. 

2. Geresnė biologinės įvairovės apsauga. 

3. Geresnė kraštovaizdţio apsauga ir racionalus tvarkymas. 

4. Uţimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties maţinimas. 

5. Lietuvos kultūrinio savitumo išsaugojimas. 

Kupiškio rajono VVG strategijos pirmojo prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios 

infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“, pirmoji „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ bei 

antroji priemonė „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“,o 

antrojo prioriteto „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo 

skatinimas“ antroji priemonė „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“ padėtų 

realizuoti minėtus Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos prioritetus.  

Kupiškio rajono VVG strategijos pirmojo prioriteto „Kaimo gyvenviečių viešosios 

infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ pirmoji priemonė „Kaimų atnaujinimas ir 

plėtra“ bei antroji priemonė „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų 

organizavimas“, antrojo prioriteto „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir 

bendruomeniškumo skatinimas“ pirmoji priemonė „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties 

maţinimas“ atitinka Regioninės politikos iki 2013 m. strategijos prioritetinę kryptį. VVG strategijoje 

numatytos priemonės gali prisidėti, siekiant tolygios Lietuvos teritorinės ekonominės plėtros, didesnės 

teritorinės sanglaudos regione, o kartu ir Lietuvoje, kartu papildytų Regioninės politikos iki 2013 m. 

strategijos priemones, skirtas inţinerinės infrastruktūros plėtojimui, vidinių teritorinių socialinių 

ekonominių netolygumų regione maţinimui.  

Kupiškio rajono VVG strategija dera ir su Nacionalinės bendrosios strategijos: Lietuvos 2007–

2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui 
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įgyvendinti prioritetinėmis kryptimis: „Produktyvūs ţmogiškieji ištekliai ţinių visuomenei“, 

„Konkurencinga ekonomika“, „Gyvenimo kokybė ir sanglauda“. VVG strategijoje numatyta gerinti 

viešąją infrastruktūrą, aplinkos kokybę, kaip vieną svarbiausių sąlygų bendruomeniniam verslumui 

skatinti bei bendruomeninei ir sveikai gyvensenai puoselėti. VVG strategijos įgyvendinimas prisidėtų 

ir prie įvairių socialinių grupių integracijos į bendruomeninę, o kartu ir visuomeninę veiklą, siekiant 

sumaţinti skurdo riziką bei socialinę atskirtį. Šioms socialinėms grupėms būtų uţtikrinta galimybė 

naudotis ekonominės Kupiškio rajono kaimo vietovių plėtros nauda.  

Kupiškio rajono VVG strategija padės geriau įgyvendinti ir Nacionalinės bendrosios 

strategijos: Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategija 

konvergencijos tikslui įgyvendinti tris veiksmų programas: Ţmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos 

augimo, Sanglaudos skatinimo.  

Ţmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje daug dėmesio skiriama ţmonių darbo rinkoje 

išlaikymui, aktyvesnio mokymosi visą gyvenimą skatinimui, aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgos 

ugdymui. Kupiškio rajono VVG strategijos antrojo prioriteto „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei 

partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“, kurio įgyvendinimo priemonės – Ţmogiškųjų išteklių 

plėtra ir socialinės atskirties maţinimas bei Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų 

puoselėjimas - orientuotas į šios veiksmų programos įgyvendinimo tikslus.  

Kupiškio rajono VVG strategijos pirmasis prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios 

infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ bei jo priemonės atitinka Ekonomikos augimo 

programos tikslus, kuriais siekiama didinti aukštos pridedamosios vertės verslo lyginamąją dalį 

Lietuvos ūkyje, sudaryti palankią aplinką inovacijoms, smulkiajam ir vidutiniam verslui, efektyvinti 

ekonominę infrastruktūrą.   

Kupiškio rajono VVG strategijos pirmasis prioritetas „Kaimo gyvenviečių viešosios 

infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“ bei priemonės jam įgyvendinti taip pat 

visiškai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslus, kuriais siekiama geriau panaudoti 

vietos potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, didinti rajono gyventojų 

verslumą bei vietovių konkurencingumą. VVG strategijos priemonės prisidės prie gyvenimo kokybės, 

didesnės sanglaudos uţtikrinimo visame rajone. Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu bus stengiamasi 

pasiekti pokyčių visose minėtose srityse. Vietovių atkūrimas ir įtraukimas į ūkinę veiklą, kultūros 

paveldo, savitų etnokultūrinių tradicijų puoselėjimas – tai vietos potencialo įtraukimas į ūkio plėtros 

procesą, siekiant poveikio tiek vietos, tiek regioniniu, tiek valstybiniu lygiu.  

Kupiškio rajono VVG strategija prisidėtų ir prie Nacionalinės 2007–2013 metų kaimo plėtros 

strategijos įgyvendinimo, nes VVG strategijos prioritetai, priemonės bei veiklos sritys atitinka 

Nacionalinės 2007–2013 metų kaimo plėtros strategijos viziją, bendrąjį tikslą, kryptis (III-ją ir IV-ją), 

jų tikslus ir prioritetus. Abiejose strategijose numatyta sukurti galimybes veiklai kaime įvairinti, 
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gyvenimo kokybei gerinti, puoselėti ţmogiškąsias, etnokultūrines, gamtines ir kitas vertybes, taip pat 

maţinti teritorinio išsivystymo netolygumus.  

Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos abu prioritetai ir jų pasiekimo priemonės 

padės geriau įgyvendinti ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos III-ios krypties 

„Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones. VVG strategijos 

2007–2013 metams prioritetų ir priemonių suderinamumas su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. 

programos 3 krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ 

priemonėmis pateiktas 3.2 pav..  

Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos pirmojo bei antrojo prioriteto priemonių 

įgyvendinimas taip pat iš dalies papildytų Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos II-ios 

krypties „Aplinkos ir kraštovaizdţio gerinimas“ priemonę „Kraštovaizdţio gerinimo programą“. 

Kupiškio rajone numatyta sutvarkyti parkus, istorinius ir gamtos paminklus, aikštes, visuomeninės 

paskirties erdves, įrengti ir sutvarkyti poilsio vietas ar vaikų ţaidimo aikšteles, išvalyti tvenkinius ir 

sutvarkyti jų prieigas, įrengti turizmo ir sveikatingumo maršrutus.  

 

 

3.2  pav. Kupiškio rajono VVG integruotos vietos plėtros strategijos 2007–2013 m. ir Lietuvos 

kaimo plėtros programos 2007–2013 m. III krypties priemonių suderinamumas 

 

Kupiškio rajono VVG strategijos 

prioritetai ir priemonės 

Lietuvos KPP 2007–2013 m. 

III krypties priemonės 

 

1 PRIORITETAS.  

KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR 

KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS  

1.1. PRIEMONĖ. Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

1. 2. PRIEMONĖ. Tradicinių amatų centrų 

kūrimas ir bendruomeninių paslaugų 

organizavimas. 

1.3. PRIEMONĖ. Kaimo turizmo ir verslo 

plėtra   

III.1.1. Perėjimas prie ne ţemės 

ūkio veiklos 

 

III.1.2. Parama verslo kūrimui ir 

plėtrai 

 

III.1.3. Kaimo turizmo veiklos 

skatinimas 

 

III.1.4. Kaimo atnaujinimas ir 

plėtra 

 

2 PRIORITETAS.  

PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO 

UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS IR 

BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS  

2.1. PRIEMONĖ. Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės atskirties maţinimas  

2.2. PRIEMONĖ.  Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas.  
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Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos pirmojo prioriteto antrosios priemonės 

„Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“ bei antrojo prioriteto 

priemonės „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“ įgyvendinimas taip pat 

papildyto Ilgalaikės tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo 

skatinimo strategijos (LRV 2008 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 775) bei Tautinio paveldo produktų 

apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros 2008–2015 metų programos (Ţin., 2008, Nr. 90-3601) 

įgyvendinimą. 

Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimas padėtų įgyvendinti ir kai 

kuriuos Panevėţio regiono plėtros 2007–2013 m. plano prioritetus ir jų priemones. VVG integruotos 

plėtros strategijos 2007–2013 metams pirmojo prioriteto priemonės atitinka Panevėţio regiono plėtros 

2007–2013 m. plano II prioriteto 3- ąjį tikslą III prioriteto 1 ir 2-ąjį tikslus bei III prioriteto pirmąjį 

tikslą (3.8  lentelė). 

 

3.8  lentelė. Kupiškio rajono integruotos 2007–2013 m. vietos plėtros strategijos  ir Panevėţio 

regiono plėtros 2007–2013 m. plano suderinamumas  

Kupiškio rajono VVG integruotos vietos 

plėtros strategijos 2007–2013 m. prioritetai ir 

priemonės 

Panevėţio regiono plėtros 2007–2013 m. plano 

prioritetai ir jų tikslai 

1 PRIORITETAS.  

KAIMO GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR 

KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS  

1.1. PRIEMONĖ. Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

1. 2. PRIEMONĖ. Tradicinių amatų centrų 

kūrimas ir bendruomeninių paslaugų 

organizavimas. 

1.3. PRIEMONĖ. Kaimo turizmo ir verslo plėtra   

 

1I PRIORITETAS. Konkurencinga ir didelę pridėtinę 

vertę kurianti ekonomika 

III tikslas: Gerinti regiono turizmo, kultūros potencialo 

išnaudojimą 

III PRIORITETAS. Subalansuota aplinka bei 

infrastruktūra ir kokybiškos paslaugos 

I tikslas: Pritaikyti regiono aplinką gyventojų ir lankytojų 

reikmėms 

II tikslas: Maţinti regiono uţterštumą ir gerinti aplinkos 

būklę 

III tikslas: Gerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą 

IV PRIORITETAS. Regioninė ir vietinė plėtra 

II tikslas: Kaimo vietovių pritaikymas ir plėtra. 

2 PRIORITETAS. PILIETIŠKUMO IR 

TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI 

PARTNERYSTĖS IR 

BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS  

2.1. PRIEMONĖ. Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės atskirties maţinimas  

2.2. PRIEMONĖ.  Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas.  

 

I PRIORITETAS. Moderni ir išsilavinusi visuomenė 

I tikslas: Gerinti regiono švietimo ir mokymo paslaugų 

kokybę bei prieinamumą, sudaryti sąlygas mokytis visą 

gyvenimą 

II tikslas: Padidinti darbo rinkoje paklausių specialistų 

rengimą ir pagerinti specialistų rengimo kokybę 

1I PRIORITETAS. Konkurencinga ir didelę pridėtinę 

vertę kurianti ekonomika 

III tikslas: Gerinti regiono turizmo, kultūros potencialo 

išnaudojimą 

 

Kupiškio rajono plėtros iki 201) metų strateginis planas orientuotas į „Ţmoniškųjų išteklių ir 

socialinės gerovės plėtrą“ (1 prioritetas), „Gamybos ir paslaugų sektoriaus plėtrą“ (2 prioritetas), 

„Gyvenamosios aplinkos darnią plėtrą“ (3 prioritetas), „Ţemės ūkio ir kaimo plėtrą“ (4 prioritetas). 
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Kupiškio rajono integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija atitinka Kupiškio rajono plėtros iki 

2010 metų strateginio plano prioritetus ir tikslus (3.9 lentelė). 

 

3.9 lentelė. Kupiškio rajono integruotos 2007–2013 m. vietos plėtros strategijos ir 

Kupiškio rajono plėtros iki 2014 metų strateginio plano suderinamumas 

Kupiškio rajono VVG integruotos 

vietos plėtros strategijos 2007–2013 

m. prioritetai ir priemonės 

Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginio 

plano prioritetai ir tikslai 

1 PRIORITETAS.  KAIMO 

GYVENVIEČIŲ VIEŠOSIOS 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR 

KONKURENCINGUMO 

STIPRINIMAS  

1.1. PRIEMONĖ. Kaimų atnaujinimas ir 

plėtra 

1. 2. PRIEMONĖ. Tradicinių amatų 

centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų 

organizavimas. 

1.3. PRIEMONĖ. Kaimo turizmo ir verslo 

plėtra   

 

2 PRIORITETAS. GAMYBOS IR PASLAUGŲ 

SEKTORIAUS PLĖTRA 
Tikslas 2.2. Didinti rajono rekreacini ir turistini patrauklumą. 

Tikslas 2.3. Kurti palankia aplinka verslo plėtrai ir 

investicijoms. 

3 PRIORITETAS. GYVENAMOSIOS APLINKOS 

DARNI PLĖTRA 

Tikslas 3.2. Subalansuotai plėtoti inţinerinio aprūpinimo 

sistemą. 

Tikslas 3.3. Uţtikrinti švarią gyvenamąją aplinką. 

4 PRIORITETAS. ŢEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA 
Tikslas 4.1. Didinti veiklų įvairumą kaimiškose vietovėse. 

Tikslas 4.2. Stiprinti ūkininkų konkurencingumą ir skatinti 

ūkių modernizavimą ir plėtra. 
2 PRIORITETAS. PILIETIŠKUMO IR 

TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI 

PARTNERYSTĖS IR 

BENDRUOMENIŠKUMO 

SKATINIMAS  

2.1. PRIEMONĖ. Ţmogiškųjų išteklių 

plėtra ir socialinės atskirties maţinimas  

2.2. PRIEMONĖ.  Sveikos gyvensenos 

propagavimas ir tradicijų puoselėjimas. 

1 PRIORITETAS. ŢMOGIŠKUJU IŠTEKLIU IR 

SOCIALINĖS GEROVĖS PLĖTRA 

Tikslas 1.1. Uţtikrinti kokybišku švietimo ir mokymo 

paslaugu teikimą, skatinti ţinių visuomenės kūrimąsi. 

Tikslas 1.2. Didinti uţimtumą ir uţtikrinti lygias galimybes 

darbo rinkoje. 

Tikslas 1.3. Saugoti ir skleisti etninę kultūrą, skatinti sportinį 

aktyvumą. 

Tikslas 1.4.Uţtikrinti aukštą sveikatos prieţiūros ir socialiniu 

paslaugu kokybę ir prieinamumą. 

 

Sąsajų tarp Kupiškio rajono integruotos 2007–2013 m. vietos plėtros strategijos ir Kupiškio 

rajono plėtros iki 2010 metų strateginio plano pakankamai daug. Siekiama, kad strategijos 

įgyvendinimas duos sinergijos efektą, padidės institucijų ir organizacijų atsakomybė uţ plėtros 

proceso valdymą rajone. Informacinės ir komunikacinės technologijos padės geriau koordinuoti 

tarpusavio bendradarbiavimo ir partnerystės ryšius. 

Kupiškio rajono integruota 2007–2013 m. vietos plėtros strategija – svarbus dokumentas, 

nacionalinės kaimo plėtros politikos įgyvendinimui vietos lygmeniu, suderintas su kitais strateginiais 

dokumentais, kuriuo, įsisavinant LEADER metodą, siekiama atgaivinti Kupiškio rajono kaimo 

vietoves, stiprinti jų konkurencingumą, bendruomeniškumą bei partnerystės ryšius. 
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3.3. Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos atitiktis bendrosioms, horizontalaus 

lygmens, sritims 

 

Kupiškio rajono VVG įsteigta vadovaujantis horizontalios partnerystės principu, siekiant 

gyvensenos kokybės ir gyventojų gerovės Kupiškio rajono kaimo vietovėse, skatinant iniciatyvą „iš 

apačios“ ir bendradarbiavimą tarp vietos valdţios, verslo ir nevyriausybinių organizacijų. 

Siekiant suderinamumo tarp suformuluotų prioritetų, priemonių ir veiklos sričių, 

horizontaliame lygmenyje, Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimas, 

grindţiamas nacionalinės bendrosios strategijos „Lietuvos 2007–2013 metų Europos sąjungos 

struktūrinės paramos panaudojimo strategija konvergencijos tikslui įgyvendinti“ bendrosiomis darnios 

ir regioninės plėtros, informacinės visuomenės ir lygių galimybių sritimis. Šios sritys apima abu 

strategijos prioritetus ir atsispindi konkrečiose priemonėse. 

Remiantis Kupiškio rajono teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių 

analize, strategijoje yra suformuluoti du strategijos prioritetai, kurie turi sustiprinti rajono kaimo 

vietovių ilgalaikę plėtrą ir padėti spręsti svarbiausias rajono kaimo vietovių socialines, ekonomines ir 

aplinkos problemas bei pagerinti gyvenimo kokybę kaime.  

Parengtos vietos plėtros strategijos prioritetai numato pagrindines Kupiškio rajono kaimo 

gyventojų telkimo ir gyvenimo kokybės gerinimo kryptis. Strategijos sprendimai yra tarpusavyje 

susiję, jų vienovė uţtikrina bendrą strategijos kryptingumą. Strategijos sprendinių sąsajas stiprina ir 

horizontalaus lygmens bendrosios strategijos sritys. 

Skirtingai nei aukščiau suformuluotų prioritetų ir juos detalizuojančių priemonių atveju, 

horizontaliosioms sritims nėra nustatomi detalūs ar kiekybiškai apibrėţti tikslai. Tai nulemia 

horizontalus šių sričių pobūdis, nes skirtingose veiklos srityse šių nuostatų diegimas duos skirtingai 

matuojamus ir apibrėţiamus rezultatus bei skirtingą poveikį. 

Tačiau horizontalių sričių įgyvendinimas bus svarbus ir stebimas visu Kupiškio rajono 

integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpiu. 

Strategijos sąsajų atskleidimas leis efektyviau siekti ir Europos Bendrijos uţbrėţtų bendrųjų 

tikslų: uţtikrinti rajono darnią plėtrą, lygių galimybių įtvirtinimą, regioninės plėtros principų 

įgyvendinimą ir informacinės visuomenės kūrimą. 

 

3.3.1. Kupiškio rajono VVG teritorijos darnios plėtros galimybės 

 

Darnios plėtros principo įgyvendinimas, reikalauja deramą dėmesį skirti aplinkosaugos, 

ekonominiams, socialiniams ir kultūriniams vietos plėtros ištekliams. Nacionalinėje darnaus vystymosi 

strategijoje aktualizuojama minėtų išteklių subalansuotumo svarba, įsakmiai raginant neperţengti 
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leistinų poveikio aplinkai ribų tam, kad būtų išsaugotas paveldas ir sudaryta galimybė ateinančioms 

kartoms kurti bei siekti visuotinės gerovės.  

Strategijoje darni plėtra akcentuojama kaip ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos apsaugos 

tikslų derinimas, apimantis: 

 gyvenimo kaimo vietovėse aktualizavimą, grindţiamą natūraliais gamtiniais ištekliais; 

 gyvenimo kokybės gerinimą, grindţiamą ţmogiškaisiais ištekliais; 

 kūrybiškumo puoselėjimą, grindţiamą kultūriniais ištekliais; 

 subalansuoto augimo plėtrą, grindţiamą ekonominiais ištekliais. 

Darni plėtra lemia ekonomikos įvairinimą, teisingumą ir socialinę sanglaudą, aplinkos apsaugą 

ir racionalų vietos išteklių naudojimą. Siekiant ilgalaikės kaimo plėtros Kupiškio rajone, ši horizontali 

sritis tampa labai aktualia 

Kupiškio rajono integruotoje 2007–2013 m. vietos plėtros strategijoje didelis dėmesys 

skiriamas darnios plėtros principams, nes to reikalauja ne tik kaimo vietovių ilgalaikės plėtros 

poreikiai, bet ir Kupiškio rajono dabarties realijos. 

Kraštas susiduria su struktūrinėmis plėtros iššūkiais: plėtros specifika reikalauja nuolat 

palaikyti ekologinę pusiausvyrą tarp gamtos veiksnių ir ţmogaus veiklos, išsaugant gamtos ir kultūros 

paveldą, suformuoti brandų vietos plėtros subjektą – rajono bendruomenę, kuri turėtų ne tik tradicinį, 

bet ir šiuolaikišką poţiūrį į plėtros galimybes.  

Kupiškio kraštas, ţinomas kaip ekologiškas kraštas. Čia nėra stambių pramoninės bei ţemės 

ūkio produktų gamybos centrų. VVG atlikto sociologinio tyrimo rezultatai parodė, kad didţiuma 

vietos gyventojų didţiuojasi krašto groţiu ir gamtos turtais. Kita vertus, neţiūrint didţiulio krašto 

gamtos išteklių potencialo ir jo atsinaujinimo galimybių, rajono ekologinė būklė nėra stabili. Ekologinį 

krašto nestabilumą lemia prastoka valymo įrenginių būklė. Nepatenkinama kai kurių kaimų ir 

miestelių sanitarinė bei vandens telkinių būklė. Pasitaiko atvejų ,kad net verslo įmonės ir organizacijos 

paţeidţia aplinkosauginius reikalavimus, neracionaliai naudojami vietos ištekliai. 

Sociologinis rajono gyventojų tyrimas atskleidė, kad vietos gyventojų netenkina rajono plėtros 

dabartinė būklė. Visų teritorinio kapitalo komponentų būklė vertinama ţemiau uţ vidutinę, išskyrus 

pastangas puoselėti krašto įvaizdį bei gyventojų susitelkimą ir tautinį tapatumą. 

Kupiškio rajono VVG strategija numato stiprinti kaimo bendruomenių vaidmenį viešajame 

gyvenime, įtvirtinant veikimo „iš apačios į viršų“ būdą bei uţtikrinant veiksmingą sąveiką su vietos 

savivaldos administravimu. Ši sąveika, vystant darnią plėtrą, grindţiama Kupiškio VVG integruotos 

vietos plėtros strategijos „Kaimo gyvenviečių viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo 

stiprinimas“ ir „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo 

skatinimas“ prioritetais. Kur darnus vystymasis grindţiamas derinant vietos materialių (Graţinti 

kaimo gyvenvietes atnaujinant ir gerinant viešąją infrastruktūrą, sutvarkyti ar naujai įrengti aktyvaus 
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poilsio ir rekreacines zonas išsaugant gamtos ir kultūros paveldą, kurti patrauklią kaimo gyvenamąją 

aplinką ne tik išsaugoti liekamąją, bet ir sukurti pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę) ir nematerialių 

(Ugdyti veiklią, kultūringą ir pagarbumą patirčiai bei jaunystei puoselėjančią kaimo suaugusiųjų ir 

jaunimo bendruomenę, siekiančią šeimos, gyvenamosios vietovės ir šalies gerovės) išteklių plėtros 

tikslus. 

Siekiant darnios plėtros Kupiškio VVG teritorijoje, būtina įvertinti išorės grėsmes ir galimybes 

kaimo ir miesto bendradarbiavimo kontekste. Subalansuotos ir darnios kaimo ir miesto plėtros 

derinimas, padės ne tik išsaugoti vertingus vietos gamtos, kultūros ir kitus išteklius, bet ir pagal 

galimybes leis juos pritaikyti bendruomeniniams ir visuomeniniams poreikiams. 

 

3.3.2. Lygių galimybių principo įgyvendinimas Kupiškio rajono VVG teritorijoje 

 

ES lygių galimybių politikos gairės apima lyčių skirtumų įveikimą, šeimos gyvenimo ir darbo 

suderinimą, (re)integracijos į darbo rinką palengvinimą, paramą įvairių socialinės atskirties grupių 

integracijai į darbo rinką. Lygių galimybių srityje ypatingas dėmesys skiriamas darbo ir asmeninio 

gyvenimo suderinimui, ypač plečiant vaikų ir senyvo amţiaus asmenų prieţiūros galimybes, taip pat 

skatinant dalijimąsi šeimos ir profesinėmis atsakomybėmis, teikiant paramą darbo rinką palikusių vyrų 

ir moterų reintegracijai, vystant lankstesnes ir efektyvesnes darbo organizavimo formas bei paramos 

priemones. Šiuo metu darbo ir šeimos suderinamumo politika yra matoma kaip vienintelis kelias, 

siekiant maţinti aukščiau aprašytas lyčių nelygybės apraiškas. 

Kupiškio rajono VVG vadovavosi sociologinės apklausos atvirųjų klausimų atsakymų analizės 

ir susitikimų su bendruomenėmis bei fokus grupių metu sukaupta medţiaga, kuri atskleidė daug 

socialinės atskirties raiškų kaimo vietovėse. Rengiant vietos plėtros strategiją buvo stengiamasi 

atsiţvelgti į rajono labiausiai paţeidţiamų kaimo gyventojų grupių problemas ir poreikius. VVG 

tikslinėmis strategijos poveikio grupėmis laiko kaimo moteris ir jaunimą.   

Nors sociologinės apklausos duomenys parodė, kad rajono kaimo moterys yra socialiniu 

poţiūriu aktyvesnės nei vyrai ir lengviau prisitaiko prie kintančių gyvenimo sąlygų, tačiau daţnai jos 

atlieka tradicinį kaimo ištekėjusios moters vaidmenį: priţiūri namų ūkį, vaikus ir kitus globos 

reikalaujančius šeimos narius. Todėl moterims, dėl tiesiog prigimtinių sąlygų, sunku ir sudėtinga 

šiandien pritapti prie darbo rinkos keliamų reikalavimų.  

Didţiosios daugumos kaimo jaunimo darbovietė – mokykla, kur jie vienaip ar kitaip įpareigoti 

mokytis ir dalyvauti uţklasinėje veikloje. Tačiau ryškiai matoma, kad mokykloje dominuoja jaunimo 

uţimtumo organizavimas, bet ne uţsiėmimo ugdymas. Todėl viešoje, bendruomeninėje gyvensenoje, 

kurioje būtinas įsipareigojimas ir atsakomybė, jaunimas nesugeba įsijungti į bendruomeninius reikalus, 

tuo jaunimas tampa socialiai atskirtas.  
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Siekiant maţinti socialinę atskirtį kaime, Kupiškio rajone numatoma stiprinti bendruomenių 

sąjūdį. Bendruomenėms patikint ne tik laisvalaikio organizavimą, socialinių paslaugų teikimą, bet ir 

skatinant imtis realizuoti verslo iniciatyvas, kurios skatintų turizmą, paslaugų verslą ir alternatyvias 

ţemės ūkiui veiklas kaimo vietovėse. Sustiprėjusios kaimo bendruomenės gali konkrečiai spręsti 

socialinės atskirties maţinimo problemas ir įtraukti į sprendimų procesą visus tuo suinteresuotus 

kaime asmenis. Todėl strategijoje numatytą viešųjų pastatų sutvarkymą ir pritaikymą bendruomenių 

poreikiams galima laikyti kaip netiesioginę kaimo socialinės atskirties maţinimo priemonę.  

Parengtoje Kupiškio rajono VVG teritorijos vietos plėtros strategijoje numatyta socialinė 

integracija, uţtikrinant lygias galimybes visiems vietos gyventojams, telkti ir burti įvairių socialinių 

sluoksnių ar grupių kaimo gyventojus bendruomeniniai gyvensenai (pirmo prioriteto 2 priemonė 

„Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“ ir antro prioriteto 2 

priemonė „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties maţinimas“), skatinant pasinaudoti 

plėtros teikiamomis galimybėmis bei tapti aktyviais socialinio ir ekonominio gyvenimo dalyviais. To 

pasiekti padės ne tik lygių galimybių principo paisymas įgyvendinant strategiją, bet ir aktyvios visų 

socialinių grupių pastangos keisti esamą situaciją.  

Siekiant maţinti socialinę atskirtį, pritraukiant įvairių socialinių sluoksnių gyventojus į kaimo 

plėtros procesus, Kupiškio rajono integruotoje vietos plėtros strategijoje antrame prioritete 

„Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“, vienu iš 

vietos projektų įgyvendinimo prioritetiniu kriterijumi numatytas socialinę atskirtį patiriančių socialinių 

grupių bei atskirų ţmonių įtraukiamas į projekto įgyvendinimą arba projekto įgyvendinimo rezultatu 

sudaroma galimybė jiems dalyvauti.  

Siekiant, kad kaimo vaikai ir jaunimas kuo aktyviau įsijungtų į bendruomeninės gyvensenos 

reikalus, be sporto, laisvalaikio ir kultūrinių renginių organizavimo, antro prioriteto priemonėje 

„Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties maţinimas“ numatyta veiklos sritis „Gyvenamosios 

vietovės perspektyvų formavimas ir projektinės veiklos organizavimas“, kurioje didelis dėmesys 

skiriamas jaunimo pilietiškumo ir tautiškumo ugdymai, savo krašto kultūros ir istorijos paţinimo bei 

tradicijų išsaugojimo skatinimai, organizuojant projektuojančias stovyklas, sąskrydţius ir išvykas. 

Tai leidţia teigti, Kupiškio rajono integruotoje vietos plėtros strategijoje, numatyta nemaţai 

priemonių, kurios garantuoja vienodas sąlygas visiems kaimo gyventojams, dalyvauti ir pasinaudoti 

naujomis galimybėmis įgyvendinant vietos projektus. 

 

3.3.3. Kupiškio rajono VVG teritorijos regioninės plėtros galimybės 

 

Regioninės plėtros aspektas integruotas į bendrą rajono plėtros viziją ir strategijos prioritetus 

bei tikslus. Dėl nevienodo atskirų seniūnijų išsivystymo lygio, Kupiškio rajono VVG, įgyvendindama 
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2007 – 2013 m. integruotą vietos plėtros strategiją, turės skirti pakankamą dėmesį ir toliau nuo rajono 

centro nutolusių seniūnijų ir gyvenviečių plėtrai. 

Kupiškio rajono VVG parengtoje strategijoje numatydama remti vietos iniciatyvas ir 

uţtikrindama šių iniciatyvų įgyvendinimo finansavimą, suteikia visai rajono plėtrai naują dimensiją, 

t.y. veikimo „iš apačios į viršų“ kryptį, kuri ugdo vietos gyventojų aktyvumą ir sąmoningumą, taip pat 

uţtikrina efektyvų vidaus išteklių panaudojimą ilgalaikei rajono plėtrai.   

Parengtoje Kupiškio rajono integruotoje vietos plėtros strategijoje regioninė plėtra siejama su:  

 kaimo vietovių konkurencingumo didinimu – pirmas prioritetas „Kaimo gyvenviečių 

viešosios infrastruktūros plėtra ir konkurencingumo stiprinimas“, kuriuo siekiama puoselėti gamtos ir 

kultūros paveldą, kurti patrauklią kaimo gyvenamąją aplinką ne tik išsaugant liekamąją, bet ir 

sukuriant pridėtinę gyvenamosios vietovės vertę;  

 ţmogiškųjų išteklių plėtra – antras prioritetas „Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei 

partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“, kuriuo siekiama įtraukti kaimo gyventojams į 

bendruomeninių reikalų sprendimą, sudaryti sąlygas ir numatyti galimybes partnerystei, 

bendradarbiavimui ir gerosios kaimynystės plėtotei, formuojant savivaldų, šeimininkišką ir 

bendruomenišką poţiūrį į gyvenamosios vietovės ir šalies perspektyvas. 

Strategijoje numatytos priemonės rajono gyvenviečių patrauklumui didinti, gyvenimo ir 

veiklos sąlygų gerinimui. Tai leidţianti tikėtis, jog gyvenimo kokybės gerėjimas bus jaučiamas visoje 

teritorijoje, maţės skirtumai tarp rajono centre ir pakraščiuose esančių kaimo vietovių. Strategijoje 

akcentuojamas ne tiek ekonomikos skatinimas, kiek priemonės, uţtikrinančios kaimo vietovių 

gyvybingumą, sprendţiant įvairias kitas plėtros problemas. Tiek rengiant, tiek įgyvendinant Strategiją 

siekiama į rajono plėtros problemų sprendimą įtraukti kuo daugiau kaimo bendruomenių, organizacijų 

ir kitų suinteresuotų kaimo plėtra veikėjų. 

Tikėtina, kad rajono mastu VVG koordinuojamas svarbiausių partnerių įtraukimas į strategijos 

planavimo ir įgyvendinimo procesą padės uţtikrinti, kad ES paramos lėšomis finansuojami vietos 

projektai geriausiai atitiks gyventojų poreikius ir rajono plėtros galimybes. 

 

3.3.4. Informacinės visuomenės kūrimo galimybės Kupiškio rajono VVG teritorijoje 

 

Informacinės visuomenės plėtra yra svarbi kaimo plėtros sudedamoji dalis. Dar prieš keletą 

metų internetas kaimo vietovėse buvo retenybė. Pastaruoju metu kaimo bendruomenės jau sunkiai 

įsivaizduoja savo veiklą be internete galimos rasti informacijos, be informacinių technologijų 

naudojimo įvairiose veiklos ir gyvenimo srityse. Jonavos rajone internetinio ryšio tinklas taip pat 

sparčiai plečiasi. 
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Informacinės visuomenės kūrimas yra svarbus ir aktualus Kupiškio rajonui, nes šiuolaikiškų 

informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimas iš esmės keičia rajono geografinės padėties, taip 

pat kaimo, kaip ţmogaus gyvenimo erdvės, sampratą, be to keičia, kaimo vietovių konkurencingumą 

lemiančių faktorių svarba. Vis didesnę reikšmę įgyja vietos darbo jėgos kokybė ir darbuotojų 

kvalifikacija, gyventojų verslumo įgūdţiai, vietos institucijų ir organizacijų partnerystė, gyventojų ir 

organizacijų ţinojimas ir gebėjimas puoselėti krašto unikalius gamtos, kultūros išteklius ir istorijos 

paveldą. Spartūs visuomenės pokyčiai lemia ir kaimo raidą. Vadinamoji polifunkcinė ir po-gamybinė 

kaimo plėtra, akcentuoja naujų plėtros veiksnių svarbą.  

Kad kaimo gyventojai suskubtų kartu su numatoma ţinių visuomenės bendrąja paţanga, reikia 

mobilizuoti vietos bendruomenę ir atlikti darbus, kurie didina vietos gyventojų gebėjimus prisitaikyti 

prie naujų gyvenimo sąlygų – didinti interneto skvarbą kaimo vietovėse ir kompiuterinį raštingumą, 

parengti ir pateikti vietos gyventojams aktualią informaciją specializuotose svetainėse. Todėl Kupiškio 

rajono VVG parengtoje strategijoje numatyti veiksmai, kurie padės kaimo bendruomenėms 

pasinaudoti informacinės visuomenės laimėjimais.  

Įgyvendinant Kupiškio rajono VVG parengtos strategijos pirmą prioritetą, numatyta priemonė 

„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, kur nemaţa lėšų dalis, bus skiriama viešųjų pastatų atnaujinimui ir 

pritaikymui visuomenės poreikiams, kas leis šių patalpų lankytojams uţtikrinti galimybę naudotis 

interneto ryšiu ir kitomis informacinėmis paslaugomis. Strategijos pirmame prioritete numatytos 

priemonės „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių paslaugų organizavimas“ ir „Kaimo 

turizmo ir verslo plėtra“ bei antrame prioritete suformuluotos priemonės  „Ţmogiškųjų išteklių plėtra 

ir socialinės atskirties maţinimas“ įgyvendinimui pasitarnausiantys projektai, taip pat sunkiai 

įsivaizduojami be veiklų, skatinančių ir plėtojančių informacinių technologijų naudojimą.  

Iniciatyvų „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas, bendruomeniškumo ir solidarumo stiprinimas, 

reikalauja ţymiai pagerinti visų kaimo gyventojų komunikaciją. Tai sudarys sąlygas šiuolaikiškai ir 

operatyviai spręsti kaimo bendruomenių aprūpinimo aktualia informacija problemą, taip pat leis 

organizuoti interaktyvų konsultavimosi ir bendrų sprendimų paieškos procesą. Šio proceso sėkmė 

padės kaimo gyvenvietėse plėtoti šiuolaikiškas informacines technologijas.  

 

3.4. Integruotos vietos plėtros strategijos atitikimas LEADER metodo reikalavimams bei 

naujoviškumui ir integruotumui  

 

Lietuvos 2007 – 2013 m. kaimo plėtros programos IV krypties „LEADER metodo 

įgyvendinimas“ nuostatose pabrėţiama, kad rengiant ir įgyvendinant integruotas vietos plėtros 

strategijas, būtina vadovautis LEADER metodo principais. Rengiant Kupiškio rajono integruotą 2007 

– 2013 m. vietos plėtros strategiją bei numatant jos įgyvendinimą, naudoti LEADER II programoje 
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numatyti pagrindiniai LEADER metodo principai: teritorinio vientisumo, „iš apačios į viršų“, VVG 

veiklos horizontaliosios partnerystės, integruotumo (daugiasektoriškumo), novatyvumo, tinklų kūrimo 

ir tarptautinio bendradarbiavimo bei  vietos finansavimo ir valdymo. 

Teritorinio vientisumo principas. Vientisumo poţiūrio principas, rengiant Kupiškio rajono 

VVG teritorijos integruotą vietos plėtros strategiją, grindţiamas administraciniu, ekonominiu ir 

socialiniu VVG teritorijos aprašu bei atstovavimu VVG valdybos veikloje. Be to, jau pats Kupiškio 

rajono VVG steigimas, įgyvendino horizontaliosios partnerystės principą, į Kupiškio rajono VVG 

veiklos zoną įtraukdamas visą Kupiškio rajono kaimiškąją teritoriją. Vientisumo poţiūrio principas 

išlaikytas atliekant visos kaimiškosios teritorijos socialinę-ekonominę būklės ir gyventojų poreikių 

analizę, bei formuluojant prioritetus ir priemones sudarančias galimybę visoms kaimo vietovėms 

dalyvauti įgyvendinant vietos plėtros projektus. 

„Iš apačios į viršų“ principas. Tai vienas iš pagrindinių principų, kuriuo buvo vadovaujamasi 

rengiant Kupiškio rajono VVG teritorijos integruotą vietos plėtros strategiją. Šis principas, tai 

strategijos rengimo ašis, į kurį buvo orientuojamasi visame strategijos rengimo procese. Tai pasireiškė 

per VVG iškeltus tikslus apjungti Kupiškio rajono kaimiškųjų vietovių išteklius, bendrai planuojant 

vietos plėtrą ir krašto perspektyvas, kurioms prielaidas ir problematiką davė gyventojų poreikių 

analizė, susitikimai su kaimo bendruomenėmis, jaunimo ir moterų organizacijomis bei bendruomenių 

atliktos uţduotys. Ši medţiaga, buvo pagrindas išskiriant prioritetus, parengiant priemones bei 

numatant veiklos sritis.   

VVG veiklos horizontaliosios partnerystės principas. Horizontaliosios partnerystės principas 

naudotas derinant ir tikslinant integruotą vietos plėtros strategiją su vietos valdţia, verslininkais bei su 

Kupiškio rajono savivaldybės specialistais. Be to, šis principas grindţiamos bendrosiomis darnios ir 

regioninės plėtros, informacinės visuomenės ir lygių galimybių sritimis įgyvendinant Kupiškio rajono 

VVG teritorijos integruotą vietos plėtros strategiją. 

Integruotumo (daugiasektoriškumo) principas. Atsiţvelgdama į programos principą ir 

strategijų rengimo reikalavimą – integruotas poţiūris – VVG atliko teritorijos situacijos ir poreikių 

analizę, apimdama visus ekonominius ir socialinius aspektus, apjungdama atskirus sektorius ir ūkio 

šakas. Situacijos analizė uţbaigta integruota SSGG analize, kuri suformavo bendrą visos teritorijos 

vaizdą bei padėjo ieškoti naujų ir įdomių vietos plėtros problemų sprendimo variantų. Šiame etape 

labai vertingas partneris buvo seniūnijų seniūnai, pateikdami realias savo galimybes, suteikė analizei 

realumo, betarpiškumo, o taip pat realiai vertino ir numatomas plėtros priemones, iškeltus tikslus. 

Kaimo bendruomenėms bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams, buvo sudėtinga apimti visą 

teritoriją, nes jos labiau įpratusios spręsti vietines problemas. Šis integruotas poţiūris suteikė 

strategijai logiško vientisumo, šeimininkiško poţiūrio į turimus plėtros išteklius, o tuo pačiu prisidėjo 

ieškant tinkamiausių sprendimų, kuriant geresnę Kupiškio krašto perspektyvą.  
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Novatyvumo (naujumo) principas. Naujumo principas strategijos rengime grindţiamas dviem 

aspektais. Pirma – tai, kad Kupiškio rajono VVG, integruotą vietos plėtros strategiją rengia pirmą 

kartą ir tokios patirties dar neturėjo. Pradţioje, Vietos veiklos grupės atsiradimas rajone, buvo 

suprantamas kaip būtina sąlyga paramai gauti ir tai nebuvo susieta su naujove. Tačiau strategijos 

rengimo eigoje susiformavo naujas poţiūris ir suvokta, kad tai reali galimybė, apjungiant įvairių 

sektorių ir vietos partnerių pajėgas, patiems spręsti šiandien susidariusias problemas. Kitą 

naujoviškumo aspektą pabrėţia tai, kad kaimo bendruomenėms teko ne tik vertinti turimus vietos 

išteklius nusprendţiant ką būtina išsaugoti ar pagerinti gyvenamojoje vietovėje, bet ir numatyti, kas 

turi rastis ateityje, suvokiant, kad tai, tos gyvenamosios vietovės gyventojų, šeimininko reikalas. Tai 

rodo, kad nors ir nedidelė gyventojų dalis, jau pasiryţusi imtis atsakomybės uţ savo gyvenimo ir 

gyvenamosios vietovės kokybę. 

Vis gi, naujoviškumo principo taikymą ir jo išraišką strategijoje, šiek tiek apribojo nacionalinės 

LEADER metodo įgyvendinimo gairės bei privalomos nuostatos (nuostata, kad ne maţiau kaip 73 

proc. numatytos paramos vietos projektų įgyvendinimui turi būti skirta priemonei „Kaimo 

atnaujinimas ir plėtra“; pelno ir ne pelno projektų apibrėţimas ir kt.). Tačiau šiam etapui, toks 

apribojimas suvaidino teigiamą vaidmenį, nes kol kas kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės 

organizacijos, nėra tiek stiprios, kad galėtų įvaldyti paramos lėšas tik veiklos organizavimui. 

Tinklų kūrimo ir tarptautinio bendradarbiavimo principas. Šis principas naudotas veikiant 

bendradarbiaujant su Lietuvos ţemės ūkio universiteto konsultantais, kitų rajonų vietos veiklos 

grupėmis, ţiniasklaida bei informuojant gyventojus viešosios informacijos skaidos priemonėmis. 

Tolimesnis šio principo naudojimas numatytas Kupiškio rajono VVG bendradarbiavimo sutarčių 

ketinimuose, tiek įgyvendinant vietos plėtros strategiją, tiek numatant tolimesnius kaimo plėtros 

veiksmus.  

Vietos finansavimo ir valdymo principas. Atlikti socialinės-ekonominės būklės, gyventojų 

apklausos ir bendruomenių poreikių tyrimai parodė, jog bendruomeninės, jaunimo ir kitos 

nevyriausybinės organizacijos daţnai jaučiasi „išlaikytinėmis“. Rengdamos ir įgyvendinamos 

projektus, jos didţiąja dalimi (dėl ko-finansavimo dalies) priklauso nuo vietos valdţios, verslininkų ar 

kitų organizacijų geros valios, kuri daţnai būna ir tam tikros naudos siekimo pobūdţio. Todėl 

strategijoje, vietos finansavimo ir valdymo principą, paţymi bendruomenės veiklos ekonominės 

plėtros aspektas, kuris grindţiamas priemone „Tradicinių amatų centrų kūrimas ir bendruomeninių 

paslaugų organizavimas“. Be to, vietos projektų įgyvendinimo dalyviai, kaip ko-finansavimo šaltinį 

numato ir kooperuotus įnašus bei asmeninį darbą. Tai rodo rimtus, bendruomeninių ir kitų organizacijų 

ketinimus, tapti rimtais partneriais sprendţiant kaimo plėtros perspektyvas. 
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4. KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 

ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

4.1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapai ir viešinimas 

 

Strategijos įgyvendinimo planas yra svarbi strategijos dalis, kuri numato strategijos 

įgyvendinimo tvarką. Šiame skyriuje išsamiai aprašomi strategijos įgyvendinimo etapai, pateikiamas 

strategijos finansinis planas ir jo pagrindimas bei strategijos įgyvendinimo prieţiūros ir vertinimo 

sistema.  

Strategijos įgyvendinimas apima parengiamąjį, vietos projektų teikimo, vertinimo ir 

įgyvendinimo organizavimo etapus. Kiekvienas jų susideda iš jam būdingų darbų, kuriuos atliks 

strategijos vykdytoja – Kupiškio rajono VVG.  

Parengiamajam etapui priskiriami tie darbai, kuriuos būtina atlikti iki pagrindinio etapo 

pradţios. Tam reikalinga sutvarkyti visus formalumus, susijusius su strategijos įgyvendinimui 

reikalingų darbo vietų įrengimu, darbuotojų priėmimu ir visos įgyvendinimo dokumentacijos 

parengimu bei suderinimu su Nacionaline mokėjimo agentūra. Kupiškio rajono integruotos vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo parengiamojo etapo darbai pateikti 4.1 lentelėje. 

 

4.1 lentelė. Parengiamasis etapas 

 

Eil.

Nr. 
Parengiamieji darbai 

2009 2010 

IV I II III IV 

1. Paramos strategijai įgyvendinti sutarties 

pasirašymas su NMA 

  x   

2. Strategijos įgyvendinimą administruojančių 

asmenų atranka ir įdarbinimas 

  X x  

3. Banko sąskaitos atidarymas   x   

4. Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas 

dokumentacijos rengimas ir suderinimas su NMA 

  x X  

5. Viešųjų pirkimų organizavimas   X X  

 

Parengiamuoju etapu bus suformuotas strategijos įgyvendinimą administruosiantis personalas, 

taip pat parengta ir suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŢŪM visa reikiama 

dokumentacija.  
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Kupiškio rajono VVG, pagal su Nacionaline mokėjimo agentūra suderintą tvarką bei grafiką, 

įgyvendinant integruotą vietos plėtros strategiją, organizuos paraiškų teikėju informavimą ir paraiškų 

surinkimą, paraiškų vertinimą, sutarčių dėl paramos teikimo sudarymą ir jų vykdymo prieţiūrą, 

projektu mokėjimo prašymų tikrinimą ir išlaidu tinkamumo nustatymą, projektų patikras vietoje, 

rangos (paslaugų ar prekių tiekimo) sutarčių sudarymo ir vykdymo kontrolę bei ES horizontaliųjų 

lygmenų politikos laikymąsi.  

Strategijos įgyvendinimo administravimą vykdys pagal darbo sutartis dirbantys Kupiškio 

rajono VVG nariai ar samdomi juridiniai asmenys (VVG administracija), kurie vadovausis integruotos 

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapais ir „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal 

Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ 

priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklėmis“, kurios 

reglamentuoja bendras lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo nuostatas, vietos projektų paraiškų 

pildymo, teikimo ir registravimo tvarką, vietos projektų paraiškų vertinimo organizavimą, vietos 

projektų vykdymo sutarčių sudarymą ir jų vykdymą, atsiskaitymą uţ vietos projektų įgyvendinimą, 

vietos projektų patikrų vykdymą. Taip pat Kupiškio rajono VVG administracija bus atsakinga uţ 

paramos sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.  

Visos, kvietimo teikti vietos projektų paraiškas metu, pateiktos vietos projektų paraiškos, bus 

vertinamos pagal specialiosiose taisyklėse pareiškėjams nustatytus reikalavimus, kurie vietos projektų 

paraiškų vertinimo metu nebus keičiami. Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, VVG teiks konsultacijas 

potencialiems projektų teikėjams.   

Teisės aktų numatyta tvarka vietos veiklos grupė teiks Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 

ŢŪM mokėjimo prašymus ir ataskaitas apie strategijos įgyvendinimo eigą. Strategiją uţbaigti 

įgyvendinti numatoma  2015 m. rugsėjo mėn. 

Kadangi strategijos įgyvendinimo laikotarpis yra pakankamai ilgas, numatoma atlikti tarpinį 

strategijos vertinimą ir pagal poreikį koreguoti. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių iš esmės keistųsi 

strategijos atskirų priemonių įgyvendinimo sąlygos, bus koreguojami strategijos įgyvendinimo 

rodikliai.  

Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etapo procedūros  ir 

laikotarpis pateikiami 4.2 lentelėje.  
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4.2 lentelė. Vietos projektų atranka ir įgyvendinimo organizavimas 

 

Eil. 

Nr. 
Darbai ir procedūros 

Vykdymas pagal metus ir ketvirčius 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

1 Vietos projektų įgyvendintojų konsultavimas                         

2 Kvietimų teikti vietos projektų paraiškas 

skelbimas 

                        

3 Paraiškų registravimas                         

4 Vietos projektų vertinimas                         

5 Vietos projektų vykdymo sutarčių sudarymas                         

6 Vietos projektų patikrų organizavimas                         

7 Ataskaitų rengimas ir teikimas NMA                         

8 Tarpinis strategijos vertinimas ir koregavimas                         

9 Strategijos įgyvendinimo viešinimas                          
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Visu strategijos įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdomas VVG veiklos ir vietos plėtros projektų 

įgyvendinimo viešinimas, kuris yra numatytas strategijos įgyvendinimo plane. Numatomos šios 

pagrindinės informavimo ir viešinimo priemonės: 

 pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas spaudoje bei pranešimai galimiems 

pareiškėjams ir paramos gavėjams, spaudos konferencijos; 

 informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos, seminarai ir supaţindinimas 

su kaimo plėtros raida šalyje ir uţsienyje. 

 plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir elektroniniai leidiniai; 

 informaciniai ir aiškinamieji stendai; 

 pranešimai, kiti dokumentai pareiškėjams ir paramos gavėjams (programos priemonių 

įgyvendinimo taisyklės, kiti teisės aktai, projektų paraiškos formos, paramos sutartys, kvietimai teikti 

paraiškas ir kt.); 

 Kupiškio rajono VVG tinklalapis. 

Kvietimai teikti vietos projektų paraiškas bus skelbiami Kupiškio rajono vietos spaudoje ir 

VVG interneto svetainėse.   

 

4.2. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinis planas 

 

Strategijos įgyvendinimo finansinis planas parengtas vadovaujantis vietos plėtros strategijų, 

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo 

įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ atrankos taisyklėmis bei Lietuvos 

kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir 

kaimo ekonomikos įvairinimas“ nuostatomis.  

Bendra paramos suma įgyvendinant Kupiškio rajono integruotą vietos plėtros strategiją sudaro 

7,1 mln. litų. Vietos plėtros projektų įgyvendinimui skirta 5,893 mln. litų parama. Pirmam prioritetui 

įgyvendinti numatyta 87,95 proc. bendros vietos projektų įgyvendinimui skirtos paramos lėšų sumos.  

Paramos suma priemonei „ Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ sudaro 74,4 proc. lėšų, skirtų vietos 

projektų įgyvendinimui, kas atitinka nacionalines LEADER metodo įgyvendinimo taisyklių 

reikalavimus. Vietos projektų įgyvendinimui (ko-finansavimui) projektų vykdytojų lėšos sudarys 

0,978 mln. litų. Bendra lėšų suma integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui sudaro 8,078 

mln. litų.  

Toks lėšų paskirstymas iš esmės atitinka ir gyventojų poreikius, nes didelė dalis apklaustų 

gyventojų opiausia gyvenamosios vietovės problema laiko neišplėtotą infrastruktūrą (prastą pastatų, 
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viešųjų erdvių ir pan. būklę). Taip pat vietos gyventojai akcentavo, kad būtina skatinti verslo plėtrą 

(įskaitant ir amatus) Kupiškio rajono kaimo vietovėse. 

Finansinis strategijos planas parengtas taip, kad didţioji dalis paramos lėšų nukreipta 

investicijoms atlikti, kita, maţesnė dalis papildo investicines priemones ir kartu yra nukreiptos 

ţmogiškųjų išteklių ugdymui bei partnerystei ir bendruomeniškumui stiprinti. 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimo lėšos sudaro 1,207 mln. litų. 

Administravimo išlaidų struktūrą, integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui,  sudaro: 

1. Biuro darbo administravimo išlaidos:   

 atlyginimas strategijos įgyvendinimą administruojantiems asmenims; 

 atlyginimas vietos projektų vertinimą atliekantiems vertintojams; 

 patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos; 

 biuro įrangos įsigijimas ir (arba) nuoma; 

 kelionės išlaidos ir  transporto nuoma (susijusios su strategijos įgyvendinimu ir 

prieţiūra); 

 išlaidos atsiskaitomosios sąskaitos atidarymui ir aptarnavimui; 

 išlaidos, susijusios su bankų ir kitų finansinių institucijų suteiktomis garantijomis, 

kurios būtinos įgyvendinant strategiją; 

 kanceliarinių prekių išlaidos. 

2. Gerosios patirties sklaidos ir viešinimo išlaidos: 

 dalyvavimo konferencijose, parodose ir panašaus pobūdţio renginiuose, kai tai yra 

tiesiogiai susiję su strategijos įgyvendinimo patirties sklaida; 

 dalyvavimo VVG tinkle, kituose nacionaliniuose ir Europos tinkluose išlaidos;  

 leidybos, kai tai yra tiesiogiai susiję su strategijos įgyvendinimo patirties sklaida. 

    informaciniai renginiai, parodos, konferencijos, seminarai ir supaţindinimas su kaimo 

plėtros raida šalyje ir uţsienyje; 

 informaciniai ir aiškinamieji stendai; 

 plakatai, lankstinukai, informaciniai biuleteniai ir elektroniniai leidiniai; 

 pranešimai pareiškėjams ir paramos gavėjams; 

 pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas spaudoje. 

3. Kitos tinkamos finansuoti išlaidos. 

Lėšų paskirstymas metais išdėstytas derinant su strategijos įgyvendinimo organizavimo planu. 

Vietos plėtros projektų finansavimas numatomas nuo 2010 metų. 2015 metai skirti vietos projektų 

galutiniam uţbaigimui ir atsiskaitymui uţ panaudotas paramos lėšas. 

Detalus finansinių išteklių paskirstymas pagal prioritetus ir priemones pateiktas 4.3 lentelėje.   
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4.3 lentelė. Integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo finansinis planas 

 

Priemonės, veiklos pavadinimas 

Finansavimo šaltiniai Bendra 

lėšų suma 

 

mln. Lt 

Tinkamos finansuoti išlaidos pagal metus, mln. Lt 

Paramos 

lėšos 

mln. Lt 

Projektų 

vykdytojų 

lėšos mln. Lt 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 PRIORITETAS. KAIMO GYVENVIEČIŲ 

VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA IR 

KONKURENCINGUMO STIPRINIMAS  

5,183 0,714 5,897 - 0,120 1,525 1,560 0,925 0,670 0,383 

1.1 Priemonė. Kaimų atnaujinimas ir plėtra 

(Paramos intensyvumas 90 proc.) 

4,383 0,487 4,870 - 0,120 1,300 1,210 0,800 0,600 0,353 

1.2 Priemonė. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir 

bendruomeninių paslaugų organizavimas 

 (Paramos intensyvumas 80 proc.) 

0.650 0,163 0,813 - - 0,175 0,275 0,100 0,070 0,030 

1.3 Priemonė. Kaimo turizmo ir verslo plėtra 

 (Paramos intensyvumas 70 proc.) 

0.150 0,064 0,214 - - 0,050 0,075 0,025 - - 

2 PRIORITETAS. PILIETIŠKUMO IR 

TAUTIŠKUMO UGDYMAS BEI PARTNERYSTĖS 

IR BENDRUOMENIŠKUMO SKATINIMAS 

0,710 0,178 0,888 - 0,020 0,272 0,224 0,082 0,082 0,030 

2.1. Priemonė. Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir 

socialinės atskirties maţinimas 

 (Paramos intensyvumas 80 proc.) 

0.500 0,125 0,625 - 0,010 0,220 0,170 0,040 0,040 0,020 

2.2. Priemonė. Sveikos gyvensenos propagavimas 

ir tradicijų puoselėjimas (Paramos intensyvumas 

80 proc.) 

0.210 0,053 0,263 - 0,010 0,052 0,054 0,042 0,042 0,010 

Vietos projektų įgyvendinimas 5,893 0,892 6,785 - 0,140 1,797 1,784 1,007 0,752 0,413 

Strategijos įgyvendinimo administravimas 1,207 - 1,207 - 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,197 

IŠ VISO: 7,100 0,892 7,992 - 0,342 1,999 1,986 1,209 0,954 0,610 
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Administravimo lėšų skirtų strategijos įgyvendinimui paskirstymas, pagal numatytų išlaidų 

struktūrą, pateikiamas 4.4 lentelėje. 

 

4.4 lentelė. Strategijos įgyvendinimo administravimo lėšų paskirstymas pagal eilutes 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų eilutės pavadinimas Lėšų poreikio suma Lt. 

1 Patalpų nuoma ir komunalinės paslaugos 112 200 

2 Biuro patalpų baldų įsigijimas 32 000 

3 Biuro įrangos prieţiūra 10 000 

4 Transporto nuoma 20 790 

5 Transporto eksploatacija ir prieţiūra 39 600 

6 Ryšio paslaugos 4 620 

7 Kanceliarinių prekių ir kompiuterinės įrangos įsigijimas 28 512 

8 Vietos projektų ekspertavimas ir vertinimas 20 790 

9 Bankinių sąskaitų aptarnavimas 2 400 

10 Draudimo išlaidos 6 600 

11 Strategijos įgyvendinimo viešinimas 25 000 

12 Darbo uţmokestis 904 578 

Iš viso: 1 207 000 

 

4.3. Kupiškio rajono integruotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo prieţiūros sistema 

 

Strategijos įgyvendinimo prieţiūros sistema uţtikrina, kad strategijos įgyvendinimas būtų 

vykdomas pagal numatytą eigą ir finansinį planą, o prireikus būtų imtasi priemonių iškilusioms 

problemoms spręsti, tam, kad pasiekti suplanuotus strategijos įgyvendinimo rodiklius. Ši sistema 

apima vietos projektų atrankos procedūras ir vertinimo kriterijus bei strategijos įgyvendinimo 

stebėsenos organizavimą.  

Vietos projektų atrankos procedūros. Vietos veiklos grupė, bendradarbiaudama su Nacionaline 

mokėjimo agentūra prie ŢŪM, skelbs kvietimus teikti vietos projektų paraiškas ir organizuos šių 

projektų atranką bei sutarčių su projektų vykdytojais pasirašymą. Laikantis teisės aktų reikalavimų, 

prieš pirmąjį kvietimą teikti vietos projektų paraiškas bus parengta dokumentacija, kurioje bus pateikta 

visa informacija, kurią turi ţinoti vietos projektų pareiškėjai: prioritetai ir priemonės, kuriems 

skelbiamas kvietimas, kvietimo suma,  pareiškėjų tinkamumo kriterijai, tinkamos finansuoti išlaidos ir 

kt.  

Kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami rajono laikraštyje, rajono savivaldybės ir vietos 

veiklos grupės interneto svetainėse.  

Uţregistravus paraiškas, Kupiškio rajono VVG, vietos projektų atranką organizuos trimis 

etapais:   

 administracinis atitikties vertinimas; 
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 tinkamumo skirti paramą vertinimas; 

 projektų naudos ir kokybės vertinimas. 

Projektų atrankos ir vertinimo procedūra bus atliekama taip, kad nebūtų prieštaraujama LR 

Ţemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų strategijų įgyvendinimo taisyklių nuostatoms.  

Vietos projektų atrankos vertinimo kriterijai. Tam, kad būtų atrinkti kokybiškiausi, vietos 

poreikius ir plėtros strategiją atitinkantys vietos projektai, Kupiškio rajono VVG, papildomai 

bendriesiems paramos atitikties kriterijams, parengė šiuos specialiuosius vietos projektų atrankos 

vertinimo kriterijus: 

 vietos projekto įgyvendinimas organizuojamas partnerystėje; 

 įgyvendintų projektų rezultatai pagerina gyvenimo sąlygas didesnei gyventojų daliai; 

 pagrįsta paramos poreikio analizė turinti naujai sukurtą ar liekamąją vertę arba įgyvendinto 

projekto rezultatai sudaro galimybę tolimesnei ar kitai veiklai; 

 pareiškėjas yra tos vietovės subjektas, kurioje įgyvendinamas projektas; 

 įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos pritraukti socialinę atskirtį patiriančius ţmones 

bei atskiras socialines grupes; 

 projekto įgyvendintojai kompetentingi projekto įgyvendinimui keliamiems reikalavimas; 

 pareiškėjas turi papildomus ko-finansavimo šaltinius (be savivaldybės); 

 vietos projekto įgyvendinimu ugdomas verslumas ir bendruomeniškumas; 

 esant vienodam vertinimui, pirmenybė suteikiama pareiškėjui esančiam atokiau nuo rajono 

centro; 

 įgyvendinant projektą gerinama aplinkosaugos būklė; 

 projektas apima kultūros paveldo objektų, įtrauktų į nekilnojamų jų kultūros vertybių 

sąrašą, atnaujinimą (išsaugojimą, restauraciją, renovaciją ir pa(si)keitimą). 

Vietos projektų vertinimą atliks vietos veiklos grupės atrinkti nepriklausomi paraiškų 

vertintojai, kurie parengs vietos veiklos grupės valdybai vertinimo ataskaitas. Vadovaudamasi 

ataskaitomis, VVG valdyba priims galutinį sprendimą dėl vietos projekto. Gali būti priimtas vienas iš 

šių sprendimų:  

1) skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti;  

2) neskirti lėšų projektui įgyvendinti;  

3) grąţinti vietos projektą vertinti pakartotinai, motyvuojant tokį sprendimą. Pastaruoju atveju 

projektas bus grąţintas vertintojams, kurie atliks pakartotiną vertinimą ir VVG valdybai pateiks naują 

projekto vertinimo ataskaitą.  

Vietos projektų paraiškų vertinimo metu gali būti atliekamos patikros vietoje. Vietos projektų 

vertinimo ir atrankos modelio schema pateikta 4.1 pav. 
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Kupiškio rajono VVG valdymo organams priėmus sprendimą skirti lėšas vietos projekto 

įgyvendinimui ir jį patvirtinus NMA, su vietos projekto paraiškos teikėju bus sudaromos vietos 

projekto vykdymo sutartys. Lėšų skyrimo konkrečiam vietos projektui įgyvendinti sąlygos nustatomos 

vietos projekto vykdymo sutartyje. 

Strategijos įgyvendinimo stebėsenos organizavimas. Integruotos vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo prieţiūrą vykdys paskirti Kupiškio rajono VVG valdybos nariai – Strategijos 

įgyvendinimo stebėsenos grupė (Prieţiūros grupė). Šios grupės veiklos nuostatus tvirtins VVG 

valdyba. Strategijos įgyvendinimo stebėsena bus vykdoma atsiţvelgiant į strategijos įgyvendinimo 

etapus ir finansinį planą bei numatytus strategijos įgyvendinimo vertinimo rodiklius, kurie pateikiami 

4,4 lentelėje. 

 

4.4 lentelė. Strategijos įgyvendinimo vertinimo rodikliai 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 

1 Paskelbti kvietimai teikti paraiškas strategijai įgyvendinti Skaičius 

2 Pateikta paraiškų strategijai įgyvendinti Vnt. 

3 Pateiktų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė  Tūkst.Lt 

4 Įvertinta vietos projektų paraiškų  Vnt. 

5 Pasirašyta paramos sutarčių su projektų įgyvendintojais Vnt. 

6 Atmesta paraiškų strategijai įgyvendinti Vnt./proc. 

7 Atmestų paraiškų strategijai įgyvendinti finansinė vertė  Tūkst. Lt 

8 Pasirašytų sutarčių vertė Tūkst.Lt 

4.1 pav. Vietos projektų atrankos modelio schema 

Vietos projekto 

paraiškos teikėjas 

Nepriklausomi ekspertai atlieka 

vietos projekto paraiškos vertinimą 

VVG priima sprendimą dėl 

paramos skyrimo vietos projektui 

įgyvendinti 

VVG informuoja vietos 

projekto paraiškos teikėją 

apie sprendimą skirti arba 

neskirti paramą 

Agentūra patvirtina 

(nepatvirtina) VVG sprendimą 

skirti paramą vietos projektui 

įgyvendinti 

 

Vietos projekto paraiška 

teikiama VVG 
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4.4 lentelės tęsinys 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. 

9 Paramos gavėjai: 

 kaimo bendruomenės; 

 kaimo bendruomenių sąjunga; 

 kitos nevyriausybinės organizacijos; 

 projektai, vykdomi su partneriu(iais); 

 viešosios įstaigos; 

 verslininkai ir jų organizacijos; 

 savivaldybė ir jos institucijos; 

 ūkininkai; 

 kaimo gyventojai. 

 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

Skaičius/proc. 

10 Projektų ko-finansavimas  Tūkst.Lt 

11 Projektų ko-finansavimas savanorišku darbu  Tūkst.Lt/Ţm.val. 

12 Strategijos/projektų įgyvendinimo laipsnis, pagal įsisavintų lėšų dalį  Lt/proc. 

13 Suorganizuota projektų vykdytojų konsultacijų Skaičius 

14 Konsultacijose dalyvavo vietos projektų vykdytojų Skaičius 

15 Suorganizuoti VVG valdybos posėdţiai Skaičius 
 

Stebėsenos grupei techninę pagalbą teiks VVG administracija, pateikdama jai reikalingą 

informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą, spręstinus klausimus, iškilusias problemas ir pan.  

Stebėsenos grupė nuolat vykdys strategijos įgyvendinimo prieţiūros procesą bei periodiškai 

teiks išvadas apie įgyvendinimo rezultatus VVG valdybai. VVG pirmininkas ir valdybos nariai turi 

teisę dalyvauti stebėsenos grupės posėdţiuose.  

Vietos projektų patikra jų įgyvendinimo vietoje, vykdoma pagal Kupiškio rajono VVG 

valdybos patvirtintą planą maţiausiai vieną kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Pagal poreikį 

(įtarus, kad pareiškėjo arba vietos projekto vykdytojo teikiama informacija yra netiksli, neišsami arba 

klaidinanti ir pan.) gali būti atliekama ir neplaninė projekto patikra vietoje. Prieţiūros grupės nariai 

gali dalyvauti vykdant vietos projektų patikras. 

Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu projektų vykdytojai teikia vietos veiklos grupei 

mokėjimo prašymus bei tarpines ir galutinę ataskaitas. Tarpinė ataskaita teikiama kas ketvirtį, galutinė 

vietos projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama po galutinio mokėjimo prašymo pateikimo. 

Vietos veiklos grupės administracija, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų pateiktomis 

vietos projektų įgyvendinimo ataskaitomis, rengia informaciją apie strategijos įgyvendinimo eigą, bei 

galutinę strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitas svarsto stebėsenos grupė ir teikia VVG 

valdybai išvadas bei rekomendacijas dėl strategijos įgyvendinimo.  

Uţ strategijos įgyvendinimo stebėsenos priemonių vykdymą ir strategijoje numatytų 

įgyvendinimo rodiklių pasiekimą atsakinga Kupiškio rajono VVG valdyba ir pirmininkas. 
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Vietos veiklos grupė, vadovaudamasi vietos projektų vykdytojų pateiktomis ataskaitomis, 

periodiškai teiks ataskaitas apie strategijos įgyvendinimo eigą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie 

ŢŪM.  

Vietos veiklos grupė ne tik atliks strategijos įgyvendinimo administravimo funkciją, bet ir 

visapusiškai rems vietos projektų vykdytojus. Siekiant uţtikrinti sklandţią strategijos įgyvendinimo 

eigą, pareiškėjai pagal poreikį bus konsultuojami, taip pat bus organizuojami mokymai potencialių 

vietos projektų vykdytojų aktyvumui skatinti ir įgūdţiams ugdyti, kurių reikia sėkmingam projektų 

įgyvendinimui. 
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5. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS IR VIETOS PROJEKTŲ 

ĮGYVENDINIMO ORIENTYRAI 

 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos pilnaverte nare, atsirado daug galimybių pasinaudoti paramos 

fondais. Be abejonės, dalyvavimas tarptautiniame sąjūdyje yra būtina ir neišvengiama perspektyva. 

Tačiau susirūpinimą kelia tai, kad narystė Europos Sąjungoje nebūtų vertinama vien tik kaip panacėja 

nuo visų nesėkmių, kaip išgyvenimo pagrindas, bet ir  kaip skatinimas, galimybė veikti ir veikti kartu, 

drauge.  

Būtent tai, kad parama vertinama kaip išgyvenimo šaltinis, o ne kaip suteikta galimybė 

perspektyvai, labai ryškiai pasimatė pirmuosiuose susitikimuose su kaimo gyventojais, 

bendruomenėmis ir atskiromis socialinėmis grupėmis. Daugelis potencialių vietos projektų 

įgyvendintojų, paramą siejo tik su ūkinių ir infrastruktūrinių objektų sutvarkymu ar atnaujinimu, tačiau 

visiškai nematė jų panaudos tolimesnei veiklai. Projektai iki tol buvo rengiami tam, kad būtų gauta 

parama, o gautos paramos lėšos panaudotos nesukuriant naujos arba liekamosios vertės. Toks poţiūris 

į veiklą ir paramos panaudą, formuoja vartotojiškos visuomenės ir bendruomenės sanklodą. 

Todėl Kupiškio rajono vietos veiklos grupė, rengdama vietos plėtros strategiją, jai deleguotą 

galią priimti strateginius sprendimus, prisidedančius prie Kupiškio rajono kaimo vietovių ilgalaikės 

perspektyvos, suvokė kaip labai rimtą atsakomybę ir įsipareigojimą šeimai, bendruomenei, 

gyvenamąja vietovei, šaliai.  

Strategijos rengimo pradţioje Kupiškio rajono VVG valdyba aptarė visą strategijos rengimo 

eigą, apsvarstė sėkmės ir rizikos faktorius, suformavo strategijos rengimo darbinę grupę bei 

suformulavo šiuos pagrindinius strategijos rengimo etapo tikslus: 

1. Parengti kaimo plėtros strategiją, kuri atitiktų Ţemės ūkio ministerijos keliamus 

reikalavimus. 

2. Suformuoti svarbiausių rajono veikėjų interesus atstovaujančią partnerystę. 

3. Uţtikrinti konsultavimosi procesą, atsiţvelgti į vietos pasiūlymus, t.y. “paleisti” procesą “ iš 

apačios į viršų”.   

4. Strategijos rengimo eigoje parengti ne tik dokumentą, kuris atvertų galimybę pasinaudoti ES 

teikiama parama, bet ir sustiprinti Kupiškio rajono VVG bei numatyti tolimesnes veiklos perspektyvas 

įgyvendinus Integruotą vietos plėtros strategiją. 

Atsiţvelgdama į apsibrėţtus tikslus, rengiant Integruotą vietos plėtros strategiją, Kupiškio 

rajono VVG daug dėmesio skyrė partnerystei veiklai tobulinti su vietos valdţia, verslo atstovais ir 

nevyriausybinėmis organizacijomis. Su vietos valdţia buvo sutarta, kad savivaldybė visapusiškai rems 

VVG pastangas parengti kokybišką strategiją, t. y. deleguos į strategijos rengimo darbo grupę 
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sprendimų galią turintį asmenį, uţtikrins, kad strategijos rengimo darbe dalyvautų reikiamų sričių 

specialistai (aplinkosaugos, teritorinio planavimo, architektūros ir pan.), finansiškai parems VVG 

veiklą ir teiks statistikos bei kitus duomenis, reikalingus strategijai parengti, taip pat su VVG derins 

vietos plėtros strateginius sprendimus. 

Siekiant uţtikrinti pakankamą partnerystės tarp trijų sektorių kokybę Kupiškio rajono VVG 

teritorijos lygiu, buvo nuspręsta, kad visi VVG nariai turi būti deleguoti įvairių organizacijų ir jas 

atstovauti.  

Sudarytoje strategijos rengimo darbo grupėje, buvo aptartos grupės narių pareigas, sutarta dėl  

nuolatinio ir aktyvaus dalyvavimo strategijos rengimo procese. Taip pat strategijos rengimo darbo 

grupės nariai buvo įpareigoti pasiskirstyti darbais, apsibrėţti ir savanoriškai atlikti individualias 

uţduotis.  

Integruotos vietos plėtros strategijos rengimo procese suvokta, kad strategija tai – prioritetų 

išskyrimas, priemonių numatymas bei išteklių prioritetinėms kryptims įgyvendinti paskirstymas 

siekiant sukurti kaimo vietovių pridedamąją vertę. 

    Todėl parengta Kupiškio rajono VVG teritorijos integruota vietos plėtros strategija, vietos 

projektų įgyvendinimą orientuoja trimis pagrindinėmis kryptimis: 

 esaties išsaugojimui – parama vietos projektams, skirtiems gamtos, kultūros ir etnokultūros 

paveldo liekamosios vertės puoselėjimui; 

 gyvensenos kokybės gerinimui – parama vietos projektams, skirtiems pagerinti socialines, 

buitines ir ekonomines sąlygas, sudarant galimybę naujoms veikloms arba veiklos tęstinumui; 

 ateities perspektyvų formavimui – parama vietos projektams, skirtiems sumanymų 

projektavimui, sukuriant naują vertę ir galimybę ateinančioms kartoms tęsti pradėtus darbus bei tverti 

naują ateitį. 

 Būtent tam parengti ir taip suformuluoti prioritetiniai vietos projektų atrankos kriterijai, kad 

Kupiškio rajono kaimo vietovėse įgyvendinami projektai būtų orientuoti į liekamosios vertės 

išsaugojimą bei naujos sukūrimą, projektų įgyvendinimą partnerystėje, įgyvendintų projektų rezultatai 

sudarytų galimybę tolimesnės veiklos plėtrai. Tai reiškia, kad vietos plėtros projektų vykdytojai ir 

įgyvendintojai, turi tapti savo gyvenamosios vietovės šeimininkais. 

 

Be to, kas dar svarbu? 

Dabarties poţiūriu,  Lietuva skaičiuoja istorinės praeities tūkstantmetį, kaip ţmonių bendrijos 

pastangas padėti pamatus ir pramatus ateities kartoms. Klaustina: kokios išminties pradai suformavo 

jau tūkstantmetį gyvenantį lietuviškos minties paveldą bei kokia esaties išmintis leis ateinančioms 

kartoms švęsti Lietuvos dviejų tūkstančių metų sukaktį. 
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Ţmonijos istorinė patirtis sako, kad kas 15-20 metų pasikeičia aktyviai veikiančios kartos, 

kas 40 – 50 metų susiformuoja kitoks poţiūris į praeities faktus ir reiškinius, ţmogų supančią ir 

įtakojančią aplinką bei vertingumus. Tačiau ţmogiškoji paskirtis, kaip ateities siekis, skirtas šeimos, 

gyvenamosios vietovės, šalies ir ţmonijos gerovei (savanorišku individualiu ir asmeniniu prisiskyrimu 

bendruomeninei gyvensenai), jau daugelį šimtmečių Ţmonijos gyvenime suvokiamas kaip būtinas ir 

privalomas. Rašytiniai ţmogiškosios išminties šaltiniai teigia, kad ateitis bus tokia, kokius svarbumus į 

ateities įţvalgą ir pamatą, kaip būsimybės pradą, deda jaunoji, šiandien tarsi neatsakinga uţ esaties 

reikalus, karta. 

Aišku, kad uţ esaties reikalus, kaip galimybę ateinančioms kartoms, atsakinga dabartinė 

karta, kurios atstovai šiandien uţima įvairias vietas visuomeniniame ir bendruomeniniame gyvenime ir 

priima kasdienius sprendimus. Todėl, atsakingam uţ esatį kartos atstovui, reikėtų savęs daug ko 

klausti ir akistatoje su savimi, ţvelgiant į jaunosios kartos siekius, atsakyti sau: ką privalau daryti ir ką 

darau, kaip privalau tarnauti ir kam tarnauju, ką būtina padaryti, kad būtų sudaryta galimybė ir 

dabarčiai, ir ateičiai. 

Tikriausiai tai klausimai, įprasminantys kartų kaitą atvirą bendruomeninės gyvensenos 

ateičiai ir prasmingai istorijai, kurių nevalia pamiršti dabartinei, uţ esatį atsakingai kartai ir būtina 

perduoti ateinančioms kartoms. 
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