
Dar traukinys nenuvažiavo… 
 

 

Talentingi ir darbštūs  rajono verslininkai 

 

     Mažos gyvenvietės tampa nebe kliūtimi, o privalumu, čia gyvenantys ir kuriantys savo verslą gali 

pasinaudoti Europos Sąjungos paramos priemonėmis, palengvinančiomis verslo pradžią bei plėtrą. 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupės (VVG) įgyvendinamoje strategijoje „Kupiškio rajono 2016–2023 metų 

integruota vietos plėtros strategija“(VPS) didelis dėmesys skiriamas verslui, čia įgyvendinti projektai 

prisidėjo prie verslumo skatinimo kaime, naujų darbo vietų ir verslo kūrimo, o keičiantis požiūriui į 

regioninį verslą, keičiasi požiūris ir į kaimą, ir į kaime gyvenančius  bei kuriančius jaunus žmones.  

     Naujo verslo kūrimo pradžiamokslį nusprendė išbandyti ir rajono nevyriausybinės organizacijos: 

Alizavos jaunimo klubas ,,ALSJA“, kaimo bendruomenė ,,Palėvenys“ ir Antašavos miestelio bendruomenė. 

Šios organizacijos teikia paslaugas ir yra sukūrusios darbo vietas, taip siekdamos didinti vietos gyventojų 

užimtumą ir gautas pajamas panaudoti regiono gyventojų poreikiams. Su naujo verslo kūrimo ir jau turimo 

verslo plėtojimo iššūkiais susipažino ir jau projektus įgyvendino iniciatyvūs rajono gyventojai tokie kaip: 

Laurynas Griauzdė, Alvaras Baltušis, Paulius Pranckūnas, Aurimas Žalnieriūnas, Evaldas Varnauskas, 

Bronius  Kaminskas, Eimantas Šerelis, Eimantas Bražys, Tomas Stanys. Negalime pamiršti ir rajono moterų 

(Vita Aleksandravičienė, Skaidra Vizbarienė, Inga Gintautienė) kurių neišgąsdino sudėtingos projektų 

rengimo taisyklės bei taikomi specialūs reikalavimai ar besikeičiantys teisės aktai. Visi šie projektų 

iniciatoriai sukūrė 25 naujas darbo vietas rajone. Reikia paminėti, kad didžiausias prisidėjimas prie naujų 

darbo vietų kūrimo buvo medžio gamybos įmonės „Slavita“, kuri sukūrė ir dabar išlaiko 5 darbo vietas. 

 

Trumpa istorija kaip… 

 

     Inga Gintautienė dar studijuodama atrado konditeriją – mokslą 

ir meną bei geriausią meditacija po visų darbų. Greitai rajone 

atsirado smaližių, kurie norėjo užsisakyti gaminius savo 

asmeninėms šventėms ir reikėjo ryžtis investicijoms, taip gimė 

projektas ,,Ingos tortai ir skanumynai“. Projektas finansuotas 

pagal Kupiškio rajono VPS priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra 

kaimiškojoje vietovėje“. Bendra vietos projekto vertė su PVM – 

5494,67 Eur. Paramos suma – 3178,73 Eur. Paramos lėšomis 

namuose buvo įrengta darbo vieta: įsigyti baldai ir reikalinga 

įranga. I. Gintatutienė visada pirkėjui siūlo įsigyti šviežiai 

pagamintus gardumynus ir skanumynus pagal 

pageidaujamą skonį be išvaizdą. Žengti šį žingsnį konditerę 

paskatino noras šiai veiklai skirti visą savo laiką ir dėmesį. 
              

Ingos Gintautienės nuotrauka 

https://www.facebook.com/Ingostortai     

      Paramos gali kreiptis ne tik kaimo gyventojai, ūkininkai, bet ir labai mažos ar mažos įmonės.  Todėl 

džiugina iniciatyvios ir verslios įmonės, kurios gerina esamų gyventojų gyvenimo kokybę.  UAB „Hudeha“ 

(vadovas – Aurimas Žalnieriūnas) jau eilę metų vykdo statybviečių tvarkymo ir žemės kasimo darbus ir 

geriausiai žino, kad šių paslaugų poreikis tik didėja, nes gyventojai  vis labiau tvarko ir gražina savo aplinką. 

UAB ,,Hudeha“ teikė paraišką pagal VPS priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“  ir 

įsigijo trūkstamą ekskavatorinį krautuvą žemės kasimo, statybviečių paruošimo bei inžinerinių projektų 

parengimo darbams. Projektu „UAB Hudeha verslo plėtra“ sukūrė papildomą naują darbo vietą. Šio 
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 2 

projekto vertė su PVM – 67 518 Eur. Paramos suma – 38 502 Eur. 

Įmonė ir toliau sėkmingai įgyvendina įvairius projektus, o 

užsakymų daugėja, ne tik Kupiškio rajone, bet ir už jo ribų.  

Mūsų įvertinimas 

      Kupiškio rajono VVG nuo 2017 m., organizavo devynis 

kvietimus ir surinko 54 paraiškas pagal visas VPS priemones. Šių 

projektų dėka sukurtos naujos 25 darbo vietos bei pagerinta 

rajono gyventojų gyvenimo kokybė. Šias metais buvo atliktas 

Kupiškio rajono VVG VPS rezultatyvumo vertinimas, kurio metu 

buvo nustatyta, kad VPS pažangai įvertinti naudojamų 

pagrindinių rodiklių: finansinio rezultatyvumo (90,02%), fizinio 

rezultatyvumo (142%) ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos 

lygis (109%) yra pakankamas ir VVG pereinamuoju laikotarpiu 

buvo skirta parama – 215 786,00 Eur, lėšos iš EŽŪFKP ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir EURI lėšų.                                                                                                              

                                                                                                                                                                                      UAB „Hudeha“ nuotrauka 

Dar galima pavyti...                                                                                                               

      Jeigu turite idėją, bet nežinote ką daryti, kreipkitės į mus, nes nuo š.m. gruodžio 15 d.  iki 2022 m. sausio 

28 d. skelbiamas dešimtasis paprastas kaimo vietovių kvietimas teikti vietos projektus, kuris skirtas 

priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sričiai ,,Paslaugų verslo ir 

alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas“ teiktoms paraiškoms įgyvendinti.  Priemonė skirta ekonominės 

veiklos kūrimui ir (ar) plėtrai.  

     Kas dėl Kalėdų laikotarpio nesuspės – neliūdėkite. Kaip tik Jums planuojamas dar vienas kvietimas pagal 

priemonės „Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje“ veiklos sritį ,,Paslaugų verslo ir alternatyvių 

žemės ūkio veiklų skatinimas“, kuris vyks nuo 2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. vasario 25 d. Priemonė skirta 

ekonominės veiklos plėtrai. 

     Informacija apie kvietimus teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VVG biure: 

Gedimino g. 27 LT-40115 Kupiškis, elektroniniu paštu: neringa.antasava@gmail.com; 

darbas.gerda@gmail.com; murnikovadina5@gmail.com arba organizacijos internetinėje svetainėje 

www.kvvg.lt. 

 
KVVG tekstas 
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