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I skyrius: Kas mes esame? (VVG teritorijos situacijos analizė ir 
poreikiai) 

1. VVG teritorijos situacijos ir poreikių analizė 

1.1. Trumpas VVG pristatymas 

         Kupiškio rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kupiškio r. VVG) įsteigta 2007 m. balandžio 26 

d., yra savanoriška organizacija, veikianti Kupiškio rajono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje. 

Organizacijos steigėjais buvo 16 fizinių asmenų, kurie atstovavo vietos valdžią (4), verslą (4) ir 

nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų (8) atstovai. Kupiškio r. VVG teritorija nekito, bet 

kito organizacijos narių skaičius: 2016 m.(), 2017 m. (), 2018 m. (), 2019 m. (), 2020 m. (), 2021 m. 

(40), 2022 m. (40). 

       Kupiškio r. VVG pirmininkas Paulius Pranckūnas 3 metų kadencijai išrinktas 2022 m. birželio 

18 d. visuotinio narių susirinkimo metu. P. Pranckūnas yra baigęs aplinkotyros ir ekologijos bei 

aplinkosaugos studijas. Kupiškio r. VVG valdyba susideda iš 11 VVG narių, kuri yra renkama 3 metų 

kadencijai, sudėtis: vietos valdžios atstovai (27%), verslo atstovai (27%), pilietinės visuomenės 

atstovai (46%).  

2021 m. rugsėjo mėn. įvykusiame neeiliniame visuotiniame VVG narių susirinkime buvo patvirtintas 

narių sąrašas kurį sudarė 40 VVG narių: 20 asmenų atstovauja pilietinę visuomenę (atitinkamai 50%); 

11 asmenų atstovauja verslą (27,5%) bei 9 - vietos valdžią (22,5%) nuo visų VVG narių. 2023 m. 

kovo mėn. įvykusiame eiliniame visuotiniame VVG narių susirinkime buvo patvirtintas narių sąrašas 

ir išrinkta nauja valdyba 3 metų kadencijai (žr. Priedas 1) iš 11 narių, sudėtis: vietos valdžios atstovai 

(18%), verslo atstovai (36%), pilietinės visuomenės atstovai (46%). Organizacijos nariai atstovauja 

visą Kupiškio rajoną. 2016-2022 m. laikotarpiu buvo įgyvendinti įvairūs projektai, kuriuos 

administravo VVG dirbantys darbuotojai. 2024-2029 metų VPS (kaip ir 2016-2023) rengė VVG 

administracijos darbuotojos.  

1.2. Pagrindiniai VVG teritorijos duomenys 

      Kupiškio rajono plotas yra 1080 km2, jis apima 1,65% visos Lietuvos Respublikos teritorijos. 

Kupiškio rajonas yra mažiausias Panevėžio apskrities rajonas, užimantis 13,7% jos teritorijos. 

Kupiškio rajono VVG teritorijos plotas – 1073,7 km2, iš kurių 99,7% užima kaimo vietovės, o likusią 

dalį – Subačiaus miestas 2,7 km2. Net 58,20% teritorijos sudaro žemės ūkio naudmenos, 30,40% – 

miškai, 2,5% – vandenys, 1,3% - keliai, 3% – užstatyta teritorija, o likusieji 4,6%  – kitos paskirties 

plotai [1].  

     Kupiškio rajono VVG teritorijos duomenys. Kupiškio rajonas – kraštas šiaurės rytų Lietuvoje, 

priklausantis Panevėžio apskričiai. Rajoną supa Biržų, Panevėžio, Rokiškio ir Anykščių rajonai. 

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 VVG teritorijoje yra 6 seniūnijos: Kupiškio, Alizavos, Subačiaus, Skapiškio, 

Šimonių, Noriūnų. Iš seniūnijų aptarnaujamų teritorijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių yra 

sudaromos seniūnaitijos (iš viso yra 22 seniūnaitijos). 

     Remiantis Lietuvos statistikos departamento 2021 m. visuotinio gyventojų ir būsto surašymo 

duomenimis [2], Kupiškio rajono VVG teritorijoje yra vienas miestas Subačius (2011-1051 asm., 

2013-1007 asm., 2021-869 asm.), 7 miesteliai: Antašava (2011-227 asm., 2021-184 asm.), Alizava 

(2011-344 asm., 2021-247 gyv.), Palėvenė (2011-74 asm., 2021-63 asm.), Salamiestis (2011-252 

asm., 2021-231 asm.), Skapiškis (2011-403 asm. 2021-358 asm.), 2021-340 kaimų (R1) (2011-351 

kaimas) ir 2021-30 viensėdis (2011-31 viensėdis) iš kurių 102 kaimai/viensėdžiai neapgyvendinti. 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje yra 125 gyvenvietės kuriose gyvena daugiau nei 9 asmenys. 

Kupiškio rajono seniūnijų duomenimis 2023 m. pr. vienkiemiuose gyvena 267 asmenys, kaimuose 

iki 200 asmenų – 5405 ir kaimuose ir miesteliuose nuo 201 iki 1000 – 4952 asmenų [3]. (R2) 
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       2022 m. pr. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje nuolatinių gyventojų gyveno 16232 [4] (per 

2014-2022 m. laikotarpį teritorijoje sumažėjo 2446 gyventojais, kai šalyje kaimuose sumažėjo 76279 

asmenimis, o Panevėžio apskrityje gyventojų sumažėjimas sudarė 11617 gyventojų) [5],  iš jų 57% 

gyveno kaime ir 43%  mieste, 7450 vyrai ir 8782 moterys, 97,05%  lietuvių, 0,36%  lenkų, 1,35% 

rusų, baltarusių 0,09%, 0,23% ukrainiečių ir 0,92% kitų tautybių gyventojai [6]. 

     2023 m. pr. Kupiškio rajono VVG teritorijoje gyveno 10624 gyventojai: Subačiaus sen. - 1555, 

Kupiškio sen. - 3147, Skapiškio sen. - 1334, Šimonių sen.- 1362, Alizavos sen. - 1443, Noriūnų sen. 

-1783 [7] (R3). 

      Kupiškio rajono gyventojų tankumas per 2014-2021 metų laikotarpį kito (sumažėjo 2,7) (R4): 

2014 - gyventojų tankis siekė 17,6 km², 2017-16,4 km², 2019-15,5km², 2021-14,9 km², kai sostinės 

regione per šį laikotarpį gyventojų tankumas 1,3 didėja: 2014-82,8km², 2019-83,3 km², 2022-84,1 

km² [8]. Kupiškio rajono VVG teritorijos plotas  išlieka pastovus – 108,0  tūkst. ha. 

 

1.3. VVG teritorijos išskirtinumas ir identitetas 

         Istorijos šaltiniuose – kaip Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo miestelis – Kupiškis pirmąsyk 

paminėtas 1529 m. 1561-1565 m. jis buvo valsčiaus centras, priklausė Upytės, o vėliau – Ukmergės 

pavietams. Kupiškį keliskart nusiaubė gaisrai, tačiau 1873 m. nutiestas Daugpilio – Šiaulių – Liepojos 

geležinkelis padėjo jam atsigauti ir pamažėle augti. 

         Kupiškio kraštas - tai malūnų, dvarų ir kulinarinio paveldo, žydų istorijas pasakojantis Lietuvos 

kampelis (R5). Adomynės dvaras garsus savo kulinariniu paveldu, sertifikuotu tautinio paveldo 

ženklu – „pagrabinėmis“ bandelėmis (R6). Jas nuo XIX a. kepa tik Adomynėje ir jos apylinkėse. Prieš 

200 metų tokios bandelės pradėtos kepti laidotuvių, o kartais ir kitų susibūrimų progomis bei tapo 

savotišku šių apylinkių veidu. Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblio komplekso 

restauruotame svirne ir ten esančiuose rūsiuose vyksta įvairios edukacinės programos (R7), kurių 

metu lankytojai gali išgirsti pasakojimus apie vienuolyno istoriją, apsilankyti vienuolyno rūsiuose. 

Taip pat paragauti patiekalų, kuriuos gamino vienuoliai. Unikaliame 18 am. pr. Antašavos dvaro 

ansamblio pastate – klebonijoje organizuojamos kulinarinės degustacijos, kurios prisideda prie 

istorinės vietovės atminties išsaugojimo (R8). Tokia aktyvi socialinė veikla, vykstanti kultūros 

paveldo objektuose, prisideda prie paveldo saugojimo [9] (R9).  

         Kupiškio kraštas turtingas archeologijos paminklais – piliakalniais, pilkapiais ir juose aptiktais 

radiniais, kurie įdomūs sėlių paveldu besidomintiesiems (R10). Kadaise gyvenantys sėliai paliko 

išskirtinumą, kurį stengiamasi išlaikyti - Kupiškėnišką tarmę ir jos ypatybę (dadininkavimą). Kraštą 

garsino etnografinis paveldas ir ypač pagarsėjusios senovinės kupiškėnų vestuvės-teatralizuotas 

vaidinimas, režisuotas P. Zulono. Dabar šią tradiciją tęsia folkloro klubas ,,Kupkėmis”. Kraštas 

garsus įžymybėmis, kurios paliko atsaką ne tik Kupiškyje bet ir visoje šalyje:  pirmoji moteris poetė 

rašiusi lietuviškai U. Tamošiūnaitė,  aktorė ir režisierė U. Babickaitė,  dailininkė/fotografė V. 

Šleivytė, skulptorius H. Orakauskas,  rašytojas J. Baltušis, etnografė E. Glemžaitė,  poetas, rašęs 

kupiškėnų tarme J. Graičiūnas ir  kt. (R11). Kraštą garsina išleistas solidus veikalas ,,Kupiškėnų 

enciklopedija” I-IV tomai, kuriame išsamiai aprašomos karšto vietovės (miesteliai, kaimai, dvarai), 

pateikiamos iš Kupiškio krašto kilusių bei vienaip ar kitaip su šiuo kraštu susijusių kultūros ir 

visuomenės veikėjų biografijos, gausu duomenų apie Kupiškio krašto etninę kultūrą, istoriją, 

geografiją.  

          Kupiškio krašte klubas „Aukštaičiai“ puoselėja lietuvių žaidimą – ripką,  propaguotą dar XVII 

a. Klubas įkurtas siekiant toliau populiarinti šį tautinį žaidimą Kupiškyje ir Lietuvoje, puoselėti senas 

šio žaidimo tradicijas. Siekiant atgaivinti šio žaidimo tradicijas ir įtraukti 

jaunimą,  2009  metais  Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje buvo sukurta jaunių 

ritinio komanda, kuri respublikos jaunių čempionatuose laimi prizines vietas. Kupiškio miesto 

jaunimo komanda nuo 2010 metų dalyvauja respublikos suaugusiųjų ritinio čempionatuose [10] 

(R12). 

https://vkpk.lt/naujienos/kupiskio-paveldas-tapatumo-paieskos-ir-paveldotvarkos-rupesciai/)%20%5b9%5d.%20(R)
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          Gausu išskirtinių lankomų objektų ir edukacinių/pažintinių veiklų: bitynas ,,Brolių medus“, 

meditacijos sodyba ,,Renatos sodai“, sutvarkyta marių infarstruktūra, žvejybos sodyba ,,Kupiškėnų 

Starkėnas“, laisvalaikio zona ,,Kupolų slėnis“ ir kt. (R13). 

  Didžiulę įtaką vietovei turėjo ir žydų kultūra (R14). Kupiškyje žydai apsigyveno apie XVII a. 

Žydų tautybės gyvenimą mena išlikę gyvenamieji  namai, kurie yra Sinagogos gatvėje. Iki šių dienų 

išliko 2 sinagogos pastatai iš 3. Suremontuotoje sinagogoje veikia Kupiškio viešoji biblioteka, kuri 

kviečia į įvairias patirtis. Kupiškio žydų istorija yra neatsiejama nuo miesto. Miestelyje buvo žydų 

liaudies bankas, smulkios pramonės įmonės, daug krautuvių ir užeigų, špitolė ir kapinės, žydų pirtis, 

veikusi iki 1930 m. (vėliau joje įsikūrė gaisrinė). 

 

1.4. VVG teritorijos gyventojų nuomonė apie VVG teritorijos situaciją ir poreikius 

Kupiškio r. VVG administracijos darbuotojos atliko gyventojų poreikių tyrimą, kurio tikslas – 

kiekybiškai ir kokybiškai ištirti Kupiškio rajono VVG teritorijos kaimo gyventojų poreikius dėl 

teritorijos plėtros prioritetų ir įvertinti poreikių tenkinimo galimybes. 

Tyrimo uždaviniai: 

− Išanalizuoti Kupiškio rajono teritorijos socialinio, ekonominio (verslo) ir kultūrinio 

sektoriaus situaciją, ir jos pokyčius ES teikiamos paramos kontekste; 

− Ištirti Kupiškio rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų poreikius; 

− Pateikti galimas ekonominio (verslo), socialinio ir kultūros sektoriaus gerinimo 

prioritetų ir priemonių planą. 

Tyrimo objektas – Kupiškio rajono kaimiškųjų vietovių gyventojai.  

Tyrimo metodai: dokumentų ir statistinių duomenų analizė, fokus grupių interviu, duomenų analizės 

ir sintezės. 

Tyrimo laikotarpis 2022 m. rugsėjo – 2022 m. gruodžio mėn. 

 Tiriant Kupiškio rajono VVG teritorijos gyventojų poreikius, buvo naudojama grupių diskusijos 

(focus grupių interviu) ir apklausos interviu (nestruktūruotas) tyrimo metodai. Būtinos imties dydis 

(369 asmenys) buvo nustatytas remiantis LR Statistikos departamento duomenimis (2022 m. pr. 

Kupiškio rajono VVG teritorijoje nuolatinai gyveno 9247 [11] gyventojai ir šis skaičius laikomas 

generaline visuma šiame tyrime). Taikant grupių diskusijų ir nestruktūruotos apklausos metodus 

kiekvienoje seniūnijoje buvo organizuoti susitikimai su seniūnijų gyventojais bei tose seniūnijose 

veikiančių įstaigų, organizacijų ir verslo atstovais, iš viso organizuota 16 susitikimų. Šių susitikimų 

metu buvo diskutuojama apie esamą seniūnijų situaciją ir pateikti apibendrinimai. Šiuose 

susitikimuose dalyvavo 204 respondentai. Tikslinių grupių susitikimuose (organizuoti 4 susitikimai) 

su moterimis, neįgaliaisiais, jaunimu, verslo ir valdžios atstovais dalyvavo 208 dalyviai. Šių 

susitikimų metu, taikant atvirų diskusijų metodą buvo diskutuojama apie minėtų grupių problemas 

bei siekiama kuo plačiau pristatyti rengiamą VPS. Viso tyrime dalyvavo 412 respondentų. Tai 

užtikrina tyrimo reprezentatyvumą.   

1 etapas – Kupiškio rajono socialinės – ekonominės situacijos analizė; 

2 etapas – Kupiškio rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų poreikių analizė; 

3 etapas – Kupiškio rajono kaimiškųjų vietovių SSGG analizė. 

        Pirmame etape, naudojant statistinių duomenų analizės metodus, atlikta Kupiškio rajono 

teritorijos socialinės - ekonominės situacijos analizė ekonominiu, socialiniu aspektais. 

        Antrame etape - naudojant statistinių duomenų, focus grupių interviu rezultatų pagrindu 

parengta vidinės ir išorinės aplinkos analizė, t. y. nustatytos Kupiškio rajono kaimiškųjų vietovių 

stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG). Tai leido atskleisti vietos išteklių stipriąsias ir 

silpnąsias puses bei įvertinti išorines grėsmes ir galimybes.  

Trečiame etape - naudojant focus grupių interviu metodu surinktus kaimiškųjų vietovių gyventojų 

poreikių duomenis, buvo nustatyti prioritetai ir priemonės. 
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1.5.VVG teritorijos socialinė situacija (įskaitant informaciją apie skurdo riziką ir socialinę atskirtį 

patiriančius asmenis ir (arba) jų grupes) 

Gyventojų kaitos tendencijos. Remiantis statistikos departamento duomenimis 2014-2022 m. 

pradžios laikotarpiu gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 4,7%, Panevėžio apskrityje sumažėjo 

10,9%, Kupiškio rajono savivaldybėje gyventojų skaičiaus pokytis dar didesnis – per 2014-2022 m. 

laikotarpį gyventojų sumažėjo 14,83%, arba 2 826 gyventojais. Kupiškio r. savivaldybės teritorijoje 

gyventojų skaičius nuolat mažėja, vidutiniai metiniai mažėjimo tempai -1,2% [12] (R15). 

       Statistiškai, kol kas nėra jokių veiksnių, kurie lemtų augimo tendencijas. Pagal teritorijos plotą 

2022 m. pradžioje Kupiškio rajono savivaldybė yra mažiausia iš visų rajonų savivaldybių Panevėžio 

apskrityje (15,0 gyv./km2). Šis rodiklis Kupiškio rajono savivaldybėje yra ženkliai mažesnis už 

bendrąjį Panevėžio apskrities (27,0 gyv./km2) ir Lietuvos Respublikos rodiklį (43,0 gyv./km2) [13]. 

       2014 metų pradžioje VVG teritorijoje gyveno 12 127 asmenys ir 6 931 gyventojų Kupiškio 

mieste. 2020 m. pradžioje kaimiškų vietovių gyventojai sudarė – 10 450, t. y. 13,8% mažiau [14]. 

Kupiškio r. savivaldybėje 2021 m. pradžioje gyventojų skaičius buvo 16 061, o 2022 m. pradžioje 

(išankstiniai duomenys) – 16 202. Per metus laiko, gyventojų skaičius nežymiai padidėjo (R12), 

tačiau išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija [15]. 2023 m. pradžioje Kupiškio rajono VVG 

teritorijoje gyveno 10624 gyventojai: Subačiaus sen. - 1555, Kupiškio sen. - 3147, Skapiškio sen. - 

1334, Šimonių sen.- 1362, Alizavos sen. - 1443, Noriūnų sen. -1783 [7]. 

       Miesto ir kaimo gyventojų santykis Kupiškio r. sav. yra 42:58, kai šalyje – 67:33, Panevėžio 

apskrityje– 60:40. Tai rodo, kad Kupiškio rajono savivaldybėje vyrauja kaimiškosios gyvenamosios 

teritorijos [16] (R16).  

      Kupiškio rajono savivaldybės VVG teritorijoje 2021 m. pradžioje labiausiai apgyvendintos 

Kupiškio r. sav. seniūnijos buvo Kupiškio (3273 gyv.,) bei Noriūnų (1847 gyv.) seniūnijos. 

Mažiausias gyventojų skaičius fiksuojamas Skapiškio (1350 gyv.) seniūnijoje. 2014-2021 m. 

laikotarpiu gyventojų skaičius visose seniūnijose mažėjo. Mažiausiai gyventojų sumažėjo Subačiaus 

(259 gyv.) bei Šimonių (298 gyv.) seniūnijose. (žr. priedus 1.5.1 pav.) [17]. 

      2021 metais Kupiškio rajono savivaldybėje buvo sudaryta 110 (89 gimimų skaičius Kupiškio 

rajone, gimė Lietuvoje ir 21 užsienio valstybėje įregistruotų gimimų įtraukimas į apskaitą) gimimo 

aktų įrašų. Gimstamumas, lyginant 2014 m. ir 2021 m. Kupiškio rajono savivaldybėje sumažėjo 

34,9% [18] (R17). Gimstamumas apskrityje ir šalyje taip pat mažėjo (atitinkamai 36,08 % ir 23,18%) 

[19]. Vienas iš pagrindinių gyventojų senėjimą lemiančių veiksnių – gimstamumo kitimas. 

Gimstamumas tiesiogiai neveikia gyventojų amžiaus struktūros, tačiau nuo jo mažėjimo priklauso 

dabartiniu metu susiformavusi gyventojų amžiaus struktūra bei tolimesnės jos raidos perspektyvos 

(R18). 

      2021 metais Kupiškio rajone įregistruotos 329 (153 vyrų ir 176 moterų mirtys) mirtys. 

Mirtingumas, lyginant 2014 m. ir 2021 m., Kupiškio rajone nesikeitė (329) [17] (žr. 6 priedas 1.5.2 

pav.). Mirtingumas apskrityje ir šalyje išaugo (atitinkamai 17,39% ir 18.62%). Rodikliai susiję su 

pandemija ir didesniu vyresnio amžiaus žmonių mirtingumu [20]. Nors mūsų rajone gyventojų 

mirtingumas nedidėjo, tačiau ir toliau natūralus rajono, kaip ir visos šalies, gyventojų prieaugis lieka 

minusinis (R19). 

      2019 m. laikotarpiu mirtingumas didesnėje dalyje VVG teritorijos Kupiškio r. seniūnijų buvo 

panašus. Mažiausiai žmonių mirė Alizavos bei Šimonių seniūnijose (po 26), didžiausiu mirusiųjų 

skaičiumi pasižymėjo Kupiškio (60) seniūnija. Subačiaus seniūnijoje mirusiųjų skaičius, lyginant 

2014 ir 2019 m., sumažėjo 12,82% [17] (žr. 6 priedas 1.5.3 pav.). 2014–2021 m. bendras neigiamas 

natūralios gyventojų kaitos rodiklis, tenkantis 1 000-iui gyventojų, Kupiškio r. savivaldybėje ir šalyje 

augo (R20). 2021 m. šalyje 1 000-iui gyventojų bendra natūrali gyventojų kaita siekė -8,7, apskrityje 

-12,9 , Kupiškio rajono savivaldybėje -14,2 [21].  

      Analizuojant vidaus ir tarptautinę migraciją, 2014–2021 m. laikotarpiu Kupiškio rajono 

savivaldybėje neto migracija mažėjo (R21) nuo -182 iki -64, o nuo 2001 m. 2020 m. pirmą kartą į 

šalį grįžo 5,5 tūkst. daugiau Lietuvos Respublikos piliečių negu iš jos emigravo [22]. Migracijos 
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rodiklis šalyje buvo teigiamas, bet jį nulemia imigrantai iš užsienio valstybių, jų daugiau atvyko, nei 

išvyko. Jei pažiūrėtume į Lietuvos piliečius, iš esmės, tas skaičius beveik vienodas. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžių. Kupiškio r. VVG teritorijoje, Lietuvos statistikos 

departamento 2014-2020 m. pradžios duomenimis, gyventojų skaičius daugumoje amžiaus grupių 

mažėjo. Vertinant pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, analizuojamu laikotarpiu labiausiai sumažėjo 

7-17 m., 18-24 m. bei 25-44 m. amžiaus gyventojų dalis (atitinkamai 34,00% ir 25,92%, 22,99%) 

(R22), 45-64 m., 65-84 m. amžiaus grupių gyventojų skaičius taip pat mažėjo, bet ne tokiu dideliu 

procentu (atitinkamai 3,61% ir 12,29%) (žr. 6 priedas Nr. 1.5.4 pav.). Nuosekliai didėja 85 m. ir 

vyresnių amžiaus grupių gyventojų dalis (20,12%) [14] (R23). Mažas gimstamumas ir ilgėjanti 

vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė lemia bendrą visuomenės senėjimą (R24).    

     Pandemija ne tik pakeitė taip smarkiai išaugusį mirčių nuo kitų ligų skaičių, bet ir sutrumpino 

tikėtiną vidutinę Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmę – 2020-aisiais lietuviai gyveno vidutiniškai 

metais trumpiau, nei 2019 m., vyrai Lietuvoje šiandien gyvena vidutiniškai 70 metų, o moterys – 80 

metų (2014 m. atitinkamai 69 ir 80 metų) [23]. Kupiškio r. sav., 2020-2021 m. vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė – 79 metai, kur moterų vidutinė gyvenimo trukmė – 84 m., o vyrų – 75 metai [24]. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį. 2022 m. pradžioje Kupiškio r. savivaldybės teritorijoje gyveno 

7 450 vyrai ir 8 782 moterys (R25). Lyginant 2014 m. ir 2022 m. pradžios duomenis, gyventojų 

sudėtis pagal lytį nežymiai kito, vyrų ir moterų sumažėjo (atitinkamai 14,68% ir 14,95%). 2022 m. 

pradžioje Lietuvoje moterų buvo 192,8 tūkst. daugiau negu vyrų (atitinkamai 1 mln. 499,4 tūkst. ir 

1 mln. 306,6 tūkst.). Moterys sudarė 53,4%  visų nuolatinių gyventojų. 1 tūkst. vyrų teko 

1 148 moterys [25]. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal tautybę. 2021 m. duomenis, Kupiškio rajone gyveno: lietuvių –97% 

(2011 m. – 97,13%), rusų – 1,3% (2011 m. – 1,7%), lenkų – 0,4% (2011 m. – 0,3%) ir 1,2% 

(atitinkamai – 0,87%) kitų tautybių gyventojų. Nepaisant pokyčių, Lietuvos visuomenė lieka 

homogeniška, 84,6% gyventojų – lietuviai (2011 m. – 84,2%), tik čia pirmauja ne rusų, o lenkų 

tautybės gyventojai. Pažvelgus į gyventojų sudėtį pagal tautybę, pastebimas kitų valstybių piliečių, 

gyvenančių Lietuvoje, išaugimas, visuomenė tapo įvairesnė [27]. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Vienas iš svarbiausių išsivystymo lygį apibūdinančių 

rodiklių – gyventojų išsilavinimas. Remiantis visuotinio gyventojų ir būstų surašymo 2021 m. 

duomenimis, Kupiškio r. savivaldybėje dominuoja įgijusieji vidurinį išsilavinimą, jų dalis – 32,1%, 

kita dalis gyventojų turėjo aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį (19,3%), aukštąjį (17,4%) ir pagrindinį 

(17,1%) išsilavinimą (Panevėžio r. sav., atitinkamai – 32,8%, 17,1%, 19,2%, 16,6%). Lyginant 2011 

m. ir 2021 m. surašymo duomenis, Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis sparčiai augo: gyventojų, 

turinčių aukštąjį išsilavinimą dalis padidėjo – nuo 21,2% iki 27,00%, augo ir gyventojų su viduriniu 

išsilavinimu skaičius – nuo 30,6% iki 31,8% (Kupiškio r. sav., atitinkamai augo – nuo 12,1% iki 

17,4%) [27] (R26).       

 Gyventojų pasiskirstymą pagal ekonominį aktyvumą. Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal 

ekonominį aktyvumą, 2014 m. užimtųjų gyventojų dalis (15 m. ir vyresnių) Kupiškio rajono 

savivaldybėje siekė 57,3%, o bedarbių vidutinis metinis proc. nuo darbingo amžiaus gyventojų 

(Toliau – bedarbių % nuo DAG) – 14,1% (Panevėžio r. sav., atitinkamai – 63% [28], 10,8%). 

Lyginant 2014 m. ir 2021 m. užimtų gyventojų dalis Kupiškio r. sav., didėjo – 10,5%, bedarbių %  

nuo DAG atitinkamai sumažėjo – 0,4% (Panevėžio r. sav., atitinkamai didėjo – 4%, 3%). 

2022 m. vidutinis metinis bedarbių skaičius nuo darbingo amžiaus gyventojų siekė 9,5% (Panevėžio 

r. sav., atitinkamai – 8,4%) [29] (R27). 2021 m. 74,9 tūkt., 15 metų ir vyresnių amžiaus gyventojų, 

Panevėžio apskrityje, buvo ekonomiškai neaktyvūs. Nuo 2014 m. neaktyvių gyventojų dalis 

sumažėjo 13,8 tūkst.[30]. Lyginant 2014-2021 m., bedarbių skaičius Kupiškio rajone mažėjo, per 

2014 m. Kupiškio užimtumo tarnybos skyriuje registravosi 1675 bedarbiai, o 2021 metais – 1402 

asmenys. Moterys tarp besikreipiančiųjų sudaro vidutiniškai 41,9% bedarbių. Daugiau negu pusė visų 

2021 m. besikreipusių asmenų, tai yra 58,6%, gyvena kaimo vietovėse (R28). Bedarbių amžiaus 

vidurkis – 40 metų [31]. 

Gyventojų pasiskirstymas pagal pragyvenimo šaltinį. Statistikos departamento duomenimis, 

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje per 2022 m. ketvirtį išaugo visose 
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apskrityse  – nuo 0,4% Utenos iki 3,2% Panevėžio. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis atskaičius 

mokesčius per ketvirtį išaugo visose apskrityse nuo 0,4% iki 2,7%.  Per metus (2022 m. trečiąjį 

ketvirtį, palyginti su 2021 m. trečiuoju ketvirčiu) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis augo 

visose savivaldybėse nuo 3% iki 19,1% [32]. 

      2021 m. vidutinis namų ūkio dydis Lietuvoje buvo 2,1 asmens (mieste –2,08, kaime – 

2,14 asmens), 60,5%  namų ūkių pagrindinis piniginių pajamų šaltinis Panevėžio apskrityje buvo 

darbo pajamos (Lietuvoje, atitinkamai – 65%). 2021 m. Panevėžio apskrityje, samdomojo darbo 

pajamas kaip pagrindinį pajamų šaltinį įvardijo 53,3%  namų ūkių. 38,4% namų ūkių pagrindinis 

pragyvenimo šaltinis buvo socialinės išmokos. Palyginti su 2020 m., didėjo iš darbo pajamų 

gyvenančių namų ūkių. Socialinės išmokos senatvėje buvo pagrindinis piniginių pajamų šaltinis 

32% namų ūkių. Socialinės išmokos 2021 m. buvo pagrindinis pajamų šaltinis trečdaliui miesto ir 

kaimo namų ūkių, palyginti su 2020 m., ši dalis beveik nepasikeitė [33]. 

Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai. Socialinės paslaugos nėra tolygiai išplėtotos Kupiškio r. 

sav. seniūnijose, nes atokių kaimų gyventojai susiduria su socialinių paslaugų prieinamumo problema 

dėl didelių atstumų ir kvalifikuotų darbuotojų trūkumo (R29).  

      Per 2022 m. pensinio amžiaus gyventojų skaičius Kupiškio r. savivaldybėje nežymiai sumažėjo, 

nuo 4 484 iki 4 360 pensinio amžiaus gyventojų 2021 m., kurie sudarė apie 28% visų savivaldybės 

gyventojų (žr. 6 priedas 1.5.1 lentelė). Tačiau išlieka ta pati tendencija, kad daugėja senų žmonių, 

todėl sparčiai didėja poreikis socialinėms paslaugoms. Per paskutinius kelerius metus išaugo poreikis 

tiek nestacionarioms socialinėms paslaugoms tiek stacionarioms socialinėms paslaugoms – ilgalaikės 

ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje [34] (R30).  

      2022 m. pradžioje savivaldybėje gyveno 176 pagyvenę vieniši asmenys (Kupiškio rajono 

savivaldybės administracijos seniūnijų pateiktais duomenimis 2016 m. sausio 1 d. atitinkamai –285). 

2021 m. duomenimis gyveno 1 804 neįgalių asmenų, iš jų 96 vaikai, o tai sudaro 11,2% visų Kupiškio 

r. savivaldybės gyventojų. Per paskutinius 5 metus (lyginant 2016 m. bei 2021 m.) neįgalių asmenų 

skaičius proporcingai sumažėjo, pokytis net 1706 [34]. 

      2022 m. pradžioje Kupiškio r. savivaldybėje buvo 82 socialinės rizikos šeimos ir jose augo 291 

vaikas. Analizuojamu laikotarpiu, Kupiškio r. savivaldybės VVG teritorijoje, buvo 57 socialinės 

rizikos šeimos. Didžiausias socialinės rizikos šeimų skaičius fiksuotas Kupiškio bei Noriūnų (po 11) 

seniūnijoje (R31). Mažiausiai socialinės rizikos šeimų buvo Alizavos (7) seniūnijoje. 2014-2022 m. 

laikotarpiu socialinės rizikos šeimų sumažėjo (41), vaikų skaičius augančių šiose šeimose atitinkamai 

taip pat mažėjo (38) (žr. 6 priedas Nr. 1.5.5 pav.) [34] (R32). 

      Kupiškio socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis ir vaikais, per 

2021 m. 178 šeimoms teikė bendrąsias socialines paslaugas ir specialiąsias socialines paslaugas 

asmens namuose. Savivaldybės suteikta finansine parama gydymui nuo priklausomybės alkoholiui 

per 2021 m. pasinaudojo 7 asmenys.  

      2021 m. gruodžio 31 d. Kupiškio r. savivaldybėje buvo 59 globojami vaikai, 5 vaikams buvo 

nustatyta laikinoji globa, 54 – nuolatinė globa. 28 vaikai augo globojami šeimoje, 1 – šeimynoje, 25 

– socialinės globos įstaigoje ir 1 vaikui laikina globa buvo nustatyta Globos centre [35]. 

Socialinės situacijos atitikimas VVG teritorijos vizijai. Apibendrinant 2014-2022 vertinamo 

laikotarpio gyventojų kaitos tendencijas yra pastebimas Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų  

skaičiaus nežymus didėjimas (R12) tačiau išlieka gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija, 

gimstamumo sumažėjimas (R17), kuris tiesiogiai neveikia gyventojų amžiaus struktūros, tačiau nuo 

jo mažėjimo priklauso dabartiniu metu susiformavusi gyventojų amžiaus struktūra bei tolimesnės jos 

raidos perspektyvos, mirtingumas nedidėjo, tačiau ir toliau natūralus rajono, kaip ir visos šalies, 

gyventojų prieaugis lieka minusinis (R19), neigiamas natūralios gyventojų kaitos rodiklio augimas 

(R20), mažėjanti neto migracija (R21). Vertinant gyventojų pasiskirstymą pagal amžių gyventojų 

skaičius daugumoje amžiaus grupių mažėjo labiausiai sumažėjo vaikų, jaunimo, bei darbingo 

amžiaus gyventojų (R22); nuosekliai didėja 85 m. ir vyresnių amžiaus grupių gyventojų dalis (R23), 

kurie yra vieniši ir jiems trūksta užimtumo veiklų; pagal lytį - rajone daugiau moterų (R25) nei vyrų, 

padidėjo turinčių aukštąjį išsilavinimą (R26). Bedarbių skaičius Kupiškio rajone mažėjo (siejama su 

gyventojų mažėjimu) ir daugiau negu pusė visų besikreipusių asmenų, gyvena kaimo vietovėse (R28), 
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kurių amžiaus vidurkis – 40 metų. Nepaisant gyventojų mažėjimo, didėja gyventojų ekonominis 

aktyvumas (R27).   

       Išliekant tendencijai, kad visuomenė sensta, per paskutinius kelerius metus išaugo poreikis tiek 

nestacionarioms socialinėms paslaugoms tiek stacionarioms socialinėms paslaugoms – ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugos institucijoje bei pagalbos į namus paslaugos didėjimas 

vienišiems asmenims (R29,R30). Mažėjant rajone gyventojų, teikiamos socialinės paslaugos 

koncentruojasi seniūnijų centruose, todėl nutolusiose vietovėse nuo centrų didėja socialinė atskirtis 

(Ra1). Stebimas socialinės rizikos šeimų mažėjimas (R32) (siejama su gyventojų mažėjimu), nors 

atskirose seniūnijose išskiriamas socialinės rizikos šeimų didėjimas (R31) ir šioms šeimoms teikiamų 

socialinių paslaugų trūkumas (pvz: motinos ir vaiko dienos centro veikla, vaikų priežiūros mokymai 

ir kt.), neįgaliųjų (Ra2) ir vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose skaičiaus mažėjimas (R32) bei 

paslaugų asmens namuose gavėjų skaičiaus didėjimas (R30). Šis didėjimas turi kitą tendenciją – 

trūksta socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų,  kvalifikuotų savanorių (Ra3). 

1.6. VVG teritorijos ekonominė situacija 

Nagrinėjant ekonominę situaciją rajone nėra galimybių apibūdinti VVG atstovaujamos 

teritorijos (vien kaimiškųjų vietovių), nes dauguma rodiklių pateikiami tik apskričių arba rajono 

lygmeniu.  

Bendra informacija apie ekonominę situaciją.  2021 m. Kupiškio r. sav. buvo užimti 7,1 tūkst. (R33) 

gyventojų [36]. Duomenys apie gyventojų užimtumą pagal ekonomines veiklos rūšis prieinami tik 

apskričių lygmeniu. Panevėžio apskrityje 52,4 tūkst. užimtųjų dirbo paslaugų sektoriuje, 6 tūkst. 

statybų sektoriuje, 24,6 tūkst. pramonėje ir 9,3 tūkst. žemės ūkyje ir miškininkystėje [37]. Darome 

prielaidą, kad panaši situacija yra ir Kupiškio rajono savivaldybėje. 

15-64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis nagrinėjamu laikotarpiu (2014-2022 m.) 

Kupiškio r. sav. buvo nepastovus, (2014 m.- 57,3 %; 2016 m. – 61,4 %; 2018 m. – 62,8 %, 2020 m. 

– 63,6 %), tačiau 2021 m. didžiausias – 67,8% (R34).  Nepaisant  to, 2021 m. Kupiškio rajono 

gyventojų užimtumo lygis atsiliko nuo šalies ir apskrities vidurkių (atitinkamai 72,5% ir 68,5%) [38]. 

Užimtumo tarnybos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis Kupiškio r. 

sav. 2014-2021 m. laikotarpiu vidutinis metinis bedarbių skaičius laikotarpio pabaigoje mažėjo 

18,00% (2014 m. – 1594,40; 2021 m. – 1307,4) (R35). 2022 m. lapkričio mėnesį vidutinis metinis 

bedarbių sk. mažėjo iki 927,20, iš jų 469,50 moterys ir 457,70 vyrai. Registruotų bedarbių ir darbingo 

amžiaus gyventojų santykis (nedarbo lygis) rajone siekė 9,5 proc., ir buvo aukštesnis nei apskrityje 

(8,4%) bei šalyje (9,00%). Didžiausias nedarbo lygis buvo 2014 m. -14,1% ir 2021 m. – 13,7 m., 

mažiausias 2019 m.-10,1% COVID- 19  pandemija Lietuvoje sukėlė ekonominį nuosmukį, todėl 

nedarbo lygis Kupiškio r. sav. nuo 2020 metų didėjo (2020 m. - (13,3 %)). Tačiau nedarbo lygis turi 

tendenciją mažėti atsižvelgiant, nors turi tendenciją mažėti atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio mėnesio 

duomenis,  nedarbo lygis siekė 9,5% (R36). 

Per 2014 m. Kupiškio rajone buvo įregistruota 1066 laisvos darbo vietos, 2021 m. – 1438, 2022 

m. (iki gruodžio mėn.) - 918 (R37). Per 2014 m. įdarbinti 1044 asmenys (730 asm. neterminuotam 

darbui), 2017 m. – 1127 asm. (724 asm. neterminuotam darbui), 2021 m. – 1238 asm. (905 asm. 

neterminuotam darbui), 2022 m. – 973 asm. (iki gruodžio mėn.) (745 asm. neterminuotam darbui)  

[39]. Įdarbintų asmenų skaičius neženkliai svyruoja, tačiau daugėja įdarbintų pagal neterminuotas 

darbo sutartis. Laisvų darbo vietų statistika rodo, kad Kupiškio r. sav. trūksta darbuotojų. 

 Investicijos. Tiesioginės užsienio investicijos Kupiškio rajone 2014 m. pabaigoje buvo 3,35 mln. 

Eur, 2017 m. – 3,38 mln. Eur, o 2021 m. pabaigoje siekė 4,4 mln. Eur, t. y. nuo 2014 m. padidėjo 

31,34% (R38). Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, 2021 m. pabaigoje 

Kupiškio rajone sudarė 271 Eur ir buvo 9 kartus mažesnės nei Panevėžio r. sav. (1889 Eur) bei 36 

kartus mažesnės nei Lietuvos vidurkis (9661 Eur). Materialinės investicijos Kupiškio rajone 2019 – 

2021 m. laikotarpiu didėjo nuo 15444 tūkst. Eur iki 17892 tūkst. Eur, t. y. 15,85% (R39). Tuo pačiu 

laikotarpiu Panevėžio r. sav. rodiklis padidėjo nuo 62900 tūkst. Eur iki 65282 tūkst. Eur, t. y. 3,78 %. 

Atitinkamai šalies padidėjo nuo 9539717 tūkst. Eur iki 10440504 tūkst. Eur, tai yra 9,44%  

Materialinės investicijos vienam gyventojui 2021 m. Kupiškio rajone siekė 1092 Eur ir buvo 1,69 
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karto mažesnis nei Panevėžio r. sav. (1847 Eur) ir 3,40 karto mažesnės nei šalyje (3718 Eur).  Bet 

lyginant 2020 ir 2021 m. materialinės investicijos vienam Kupiškio r. savivaldybės gyventojui 

padidėjo beveik 16%, 2020 m. buvo 918 Eur, 2021 m. – 1092 Eur. Statistiniai duomenys leidžia daryti 

išvadą, kad investicijos rajone yra nepakankamos (R40) ir reikia ieškoti būdų joms pritraukti [40].    

Įgyvendinant Lietuvos KPP priemonę LEADER Kupiškio rajono VVG teritorijoje įgyvendinti 

63 (R41) investiciniai projektai, paramos suma vietos projektų investicijoms sudarė 1 417 968 Eur. 

76% lėšų teko projektams, kurie kuria darbo vietas, 4% nevyriausybinių organizacijų (NVO) 

veikloms vykdyti, 20% – viešajai infrastruktūrai tvarkyti [41]. Vadovaujantis Europos sąjungos  

www.esinvesticijos.lt informacija, Kupiškio r. sav. parengė 72 projektus ir gavo 18228789 Eur 

paramos. 

2021metais Kupiškio rajono savivaldybės administracijos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 

programai iš Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirti 22 000 eurų, gauti prašymai -  34 vnt., parama 

suteikta 28 verslo subjektams (R42).  

Ne žemės ūkio sektorius. 2022 m. pradžioje Kupiškio rajono savivaldybėje buvo registruoti 819 ūkio 

subjektai, iš jų – 340 veikiantys ūkio subjektai. Nagrinėjamu laikotarpiu (2014-2022 metais) 

įregistruotų ūkio subjektų skaičius kito nežymiai, tačiau nuo 2017 m. šis skaičius stabiliai didėjo 

(2017 m. – 760, 2019 m. – 798, 2021 m. – 807) (R43). Veikiančių ūkio subjektų skaičius ženkliai 

sumažėjo 2015 m. -13,6 % (2014 m. buvo 309 vnt., 2015 m. - 267 vnt.), tačiau  ženkliai didėjo 2016 

m.  - 8,6 %, 2017 m. –12,4 %  ir 2020 m. – 7,0 % (2016 m.-290 vnt., 2017 m. – 326 vnt., 2020 m. – 

337 vnt.). Veikiančių ūkio subjektų dalis, palyginti su visais įregistruotais ūkio subjektais 2014 m. 

sudarė 39,6% (veikiantys ūkio subjektai 309 vnt., įregistruoti ūkio subjektai – 781 vnt.) 2017 m. – 

42,9% (veikiantys ūkio subjektai 326 vnt., įregistruoti ūkio subjektai – 760 vnt.),  2020 m.  – 42,1% 

(veikiantys ūkio subjektai 337 vnt., įregistruoti ūkio subjektai – 801 vnt.),  o 2022 m. – 41,5% 

(veikiantys ūkio subjektai 340 vnt., įregistruoti ūkio subjektai – 819 vnt.). Šalyje analizuojamu 

laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų daugėjo 25,03% (2014 m. – 90790 vnt., 2022 m. – 113516 vnt.),  

Panevėžio apskrityje – 12,50% (2014 m. – 5938 vnt., 2022 m. – 6680 vnt.) [42]. 

2022 m. pradžioje 1000-iui Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų vidutiniškai teko 21 

veikiantis ūkio subjektas, kai Panevėžio apskrityje šis rodiklis siekė 31,5, šalyje – 40,6. 2022 m. 

pradžią palyginus su 2019 m. pradžios duomenimis, šis rodiklis pagerėjo per 10,7 %. 2019 m. 

pradžioje 1000-iui Kupiškio rajono savivaldybės gyventojų vidutiniškai teko 19 veikiančių ūkio 

subjektų. 

2022 m. pradžioje Kupiškio rajono savivaldybės 76,5% veikiančių ūkio subjektų sudarė mažos 

ir vidutinės įmonės. 2022 m. pradžioje rajone veikė 260 mažos ir vidutinės įmonės, jose dirbo 2213 

darbuotojai [43] (R44).  

Didžioji dalis mažų ir vidutinių ūkio subjektų užsiėmė didmenine ir mažmenine prekyba bei 

variklinių transporto priemonių ir motociklų remontu 71, žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė 

38, statyba 31, transportas ir saugojimas 28, apdirbamoji gamyba ir kita aptarnavimo veikla 27 [44]. 

Didžiausia rajono įmonė „Durpeta“ užsiima durpių substratų gamyba ir veikia Kupiškio 

seniūnijoje. Durpininkystė ženkliai įtakoja Kupiškio rajono ekonominį vystymąsi (R45). Per metus 

išgaunama per 500 tūkst. m³ durpių, dirba 160 nuolatinių darbuotojų, dar 120 priimama durpių 

gavybos sezonui vasarą [45]. 

Rajone išvystyta apdirbamoji gamyba: UAB „SLAVITA“ (R42) įkurta 1996 m. ir yra sparčiai 

besivystanti baldų komponentų gamybos įmonė; AB „Dastros medis“ (R43) – viena didžiausių 

impregnuotos medienos produktų gamintoja Lietuvoje; Firmos „AGLA” veikla apima įvairių rūšių 

medienos gaminių gamybą ir ekologiškų trąšų prekybą, metalo apdirbimo įmonė „Rivilda“ (R46). 

Kupiškio rajone veikianti įmonė UAB „Ukmega“, šiuo metu, yra vienintelė įmonė Šiaurės Rytų 

Lietuvoje pagal individualius užsakovų poreikius projektuojanti ir gaminanti medienos apdirbimo 

įrenginius bei linijas nuo žaliavos iki galutinio produkto [46] (R47).  

2022 m. apgyvendinimo paslaugas teikia 9 įmonės (R48) ir sudarė 0,21% visų Respublikos 

įmonių (4263 vnt.). Kupiškio rajone ištįsus metus apsistoti galima sodyboje „Apynių namai“ (18 

miegamų vietų), „Puožo poilsio namuose“ (30 kambarių) [47], motelyje „Janta“ (12 kambarių [48]). 

Kupiškio mieste apsistoti galima Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos viešbutyje, „Naktakės 

http://www.esinvesticijos.lt/
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apartamentuose“, apartamentuose miesto centre [49]. 2014 m. apgyvendinimą teikė tik 3 įmonės, tai 

leidžia daryti išvadą, kad apgyvendinimo  paklausa Kupiškio rajone yra didelė (R49).  

Keleivių vežimas kelių transportu  mažėjo 46,90% vietinio susiekimo maršrutais (2021 m. – 107 

tūkst., 2019 m. – 201,5 tūkst. keleivių), bei 71,43% tolimojo susiekimo maršrutais (2021 m. - 1,4 

tūkst.,  2019 m. – 4,9  tūkst. keleivių) [50] (R50).  

2022 m. Kupiškio r. sav. verslo liudijimus įsigijo 427 asmenys, individualią veiklą pradėjo 192. 

Pagrindinės vykdomos veiklos: variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir apdaila, statybos 

baigimas ir apdaila, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, 

keleivinis sausumos transportas, kitas niekur nepriskirtas švietimas, statybos baigiamieji ir apdailos 

darbai, draudimo agentų ir brokerių veikla, gyvenamų ir negyvenamų pastatų statyba, kitas mokymas. 

2014 m. verslo liudijimus įsigijo 531 asmuo, individualią veiklą pradėjo 45 asmenys. Nors verslo 

liudijimų įsigijusių asmenų skaičius mažėjo, tačiau 4,27 kartus padidėjo individualią veiklą 

vykdančių asmenų [51] (R51). 

Šiuolaikiniame kaime įsikuria ne tik naujos įvairių sričių smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, 

bet atgimsta tradiciniai amatai bei vystomas sezoninis verslas (R52). 2015 m. Uoginių k., Kupiškio 

r. sav. atidarytas amatų  centras, kuriame vykdomi edukaciniai užsiėmimai, t. y. duonos kepimo, 

jaunosios išlydėtuvių, krikštynų pagal senuosius papročius, Kupiškėnų stalo pristatymo, karpinių, 

keramikos. Amatų centre galima įsigyti ir liaudies meno studijos „Židinys“ tautodailininkų ir 

amatininkų  pagamintų gaminių.    

Kupiškio raj. sav. sertifikuoti šie tautinio paveldo produktai ir programos: D. Palaimienė –senojo 

pynimo amato puoselėtoja, V. Jurevičienė – senojo karpinių amato puoselėtoja, R. Paliulienė – senojo 

kepimo amato puoselėtoja – I. Vapšienė – senojo pynimo amato puoselėtoja [52] (R53).  

 Pirmoji kaimo bendruomenė sukūrusi darbo vietą - kaimo bendruomenė „Palėvenys“, kuri  

restauruotame svirne ir ten esančiuose rūsiuose teikia edukacines  ir kulinarinio degustavimo 

programas. Ekskursijų metu galima išgirsti pasakojimus apie vienuolyno istoriją, apsilankyti 

paslaptinguose vienuolyno rūsiuose, įsigyti vietos gamintojų produkcijos (R54). Bendruomenės 

duomenimis per 2022 metus vienuolynas sulaukė 2500 lankytojų.   

Adomynės kaimo bendruomenė tradicinio liaudiško klasicizmo stiliaus mediniame dvare teikia  

kulinarinio paveldo programą - „Pagrabinių“ bandelių kepimo edukaciją (R55). Bendruomenės 

duomenimis 2022 m. sulaukta 4500 lankytojų. Bendruomenės nariai dirba savanorišku darbu [53]. 

Siekiant  tvariai naudoti vietos išteklius, pristatyti krašto istoriją, kultūrą ir skatinti vietovės 

žinomumą bei didinti vietovės gyventojų užimtumą, ekonomines veiklas vykdys ir Antašavos 

miestelio bendruomenė, kuri Antašavos dvaro ansamblio pastate – klebonijoje teiks kulinarinio 

degustavimo programą ,,Šv. Jackaus pyragėliai“ (R56).  

Kupiškio kraštas garsėja sutvarkyta Kupiškio marių infrastruktūra, kurioje siūloma įvairiausių 

pramogų kiekvienam pagal pomėgį. 2022 m. Aukštupėnų poilsiavietėje įrengtas turistinis kaimelis 

ant vandens (4 nameliai ir pirtis) (R57), kuris gali plaukioti po visas Kupiškio marias.  

VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro svetainėje www.infokupiskis.lt 

skelbiama, kad rajone yra 9 (R58) kaimo turizmo sodybos. Lietuvos kaimo turizmo asociacijos 

duomenimis 2021 m. buvo registruoti 400 nariai ir tik 2, veikiantys Kupiškio rajone, kas sudaro tik 

0,5% [54]. Todėl galima daryti prielaidą, kad kaimo turizmo rinka vis dar nėra pakankamai išvystyta 

ir yra galimybės šių paslaugų teikimui ir plėtrai (R59).   

Žemės ūkio sektorius. 2022 m. lapkričio 1 d. duomenimis Kupiškio rajono sav. buvo įregistruoti 1220 

ūkių, kurių bendras žemės plotas 23935,49 ha, vidutinis ūkis – 19,62 ha. Šis rodiklis didesnis už šalies 

vidurkį (15,84 ha), tačiau mažesnis nei Panevėžio apskrities (24,14 ha). Lyginant 2022 m. su 2014 

m, ūkių skaičius mažėjo 38,76% (2014 m. buvo 1992 ūkių), tačiau  bendras žemės plotas didėjo 

8,01% (2014 m. - 22160,74 ha) ir padidėjo vidutinis ūkis 76,43% (2014 m. -  11,12 ha). Šie duomenys 

parodo, kad ūkių skaičius mažėja, tačiau jie stambėja (R60). Tai matyti ir iš ūkininkų ūkio grupavimo 

pagal bendrą plotą: iki 5 ha dydžio plotu naudojosi 416 ūkių (2014 m. -  722 ūkiai), 6-20 ha – 512 

ūkių (2014 m.-  972 ūkiai), 21-50 ha – 199 ūkiai (2014 m.-  271 ūkis), 51-100 ha - 51 ūkis (2014 m.-  

21 ūkis), daugiau nei  101 ha – 42 ūkiai (2014 m.-  6 ūkiai) [55].   

https://lt.wikipedia.org/wiki/Klasicizmo_architekt%C5%ABra
http://www.infokupiskis.lt/
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2014 m. lapkričio 1 d. ūkininkaujančių asmenų skaičius iki 40 m. buvo 367 asmenys, tuo pačiu 

laikotarpiu 2022 m. – 270 asmenų. Nagrinėjamu laikotarpiu (2014-2022 m.) ūkininkaujančių asmenų 

skaičius iki 40 m. mažėjo 26,43% (R61). Tuo pat metu mažėjo ūkininkų ir kitose amžiaus grupėse: 

grupėje nuo 40 iki pensinio amžiaus 2022 m. buvo 1093, 2014 m. buvo 1339, (mažėjo 18,37%); nuo 

pensinio amžiaus asmenų 2022 m. buvo 736, 2014 m. – 1290, skaičius mažėjo 42,95%. Tai rodo, kad 

sensta ūkininkaujantys asmenys, o jaunų ūkininkų kuriasi vis mažiau [55] (R62).  

Kupiškio rajone 2022 lapkričio 1 d. buvo registruotos 2141 žemės ūkio valdos, o 2014 m. – 3024 

valdos, t. y. sumažėjo 29,20% (R63). 2022  m. didžiosios dalies asmenų vykdoma ekonominė veikla 

yra augalininkystė – 1258 (R64) žemės ūkio valdos, gyvulininkystė – 553, mišrus ūkis – 297, žemės 

ūkiui būdingų paslaugų veikla - 5, miškininkystė – 22, alternatyvi žemės ūkiui veikla – 6. Lyginant 

2022 m. su 2014 m. žemės ūkio valdų pasiskirstymas pagal vykdomas ekonomines veiklos rūšis išliko 

toks pats, tačiau visose veiklose mažėjo, t. y. 2014 m. buvo augalininkystė – 1849, gyvulininkystė – 

832, mišrus žemės ūkis – 301, žemės ūkiui būdingų paslaugų veikla – 5, miškininkystė – 31, 

alternatyvi žemės ūkiui veikla – 6. 

 Žemės ūkio sektorius laikomas ne tik vienu svarbiausių ekonomikos sektorių, bet ir vienu 

didžiausiu teršėju: pagal išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekį, pastarąjį lenkia 

tik energetikos ir transporto sektoriai. Remiantis 2022 m. nacionalinės ŠESD apskaitos ataskaitos 

duomenimis, žemės ūkio sektoriuje 2020 m. daugiausia buvo išmesta N2O – 87 proc. viso N2O dujų 

kiekio ir metano (CH4) – 59 proc. viso CH4 dujų kiekio šalyje. Didžiausius išmetamo N2O kiekius 

žemės ūkyje lemia neorganinių azoto trąšų naudojimas ir kitos su žemdirbyste susijusios veiklos.  

Prie žemės ūkio klimato kaitos švelninimo geriausiai prisidėti galima užsiimant tvaria ir aplinką 

tausojančia žemdirbystę arba alternatyviais verslais žemės ūkiui. Remiantis ekologinių ūkių 

žemėlapiu, 2022 m. Kupiškio rajone buvo 35 augalininkystės/gyvulininkystės ekologinių ūkių, 3 - 

produktų tvarkymo įmonės [56]. Vertinant su 2015 m. sumažėjo 2 ekologiniais ūkiais (R65). 

 Taip pat iš pateiktų statistinių duomenų matyti, kad Kupiškio rajone ūkių mažėja, jie senėja, 

jaunų ūkininkų kuriasi vis mažiau, todėl alternatyvūs verslai kaimo gyventojui tampa pajamų šaltiniu. 

Taip prisidedant prie klimato kaitos švelninimo, tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimo ir plėtros 

rajone.     

Ekonominės situacijos atitikimas VVG teritorijos vizijai: Kupiškio r. savivaldybėje metinis bedarbių 

skaičius, vertinant 2014-2021 laikotarpį, mažėjo (R35), COVID- 19  pandemija Lietuvoje sukėlė 

ekonominį nuosmukį, todėl nedarbo lygis Kupiškio r. sav. nuo 2020 metų didėjo ir  2022 m. lapkričio 

mėnesio duomenis, nedarbo lygis siekė 9,5% (R36); daugėja asmenų įdarbintų pagal neterminuotas 

darbo sutartis. Laisvų darbo vietų statistika rodo, kad Kupiškio rajono savivaldybėje trūksta 

darbuotojų.  

Kupiškio rajone 2014-2021 laikotarpiu tiesioginės užsienio investicijos (R38) ir materialinės 

investicijos didėjo (R39), tačiau yra mažiausios Panevėžio apskrityje (R40),  ir reikia ieškoti būdų 

joms pritraukti. Nagrinėjamu laikotarpiu 2014-2022 laikotarpiu įregistruotų ūkio subjektų skaičius 

kito nežymiai, tačiau nuo 2017 m. šis skaičius stabiliai didėjo - 76,5% veikiančių ūkio subjektų sudarė 

mažos ir vidutinės įmonės (R43, R44, R45, R46, R47); padidėjo apgyvendinimo paslaugų teikiančių  

subjektų skaičius (R48, R58), bet šios paslaugos poreikis dar vis nėra patenkinamas (R49, R59); 

didėja smulkaus verslo atstovų: verslo liudijimų įsigijusių asmenų skaičius mažėjo, tačiau 4,27 kartus 

padidėjo individualią veiklą vykdančių asmenų (R51). Rajone vis dar menkai išvystyta vietos prekių 

gamyba ir paslaugos, negebama demonstruoti krašto savitumo ir išskirtinumo, bet stebimas sezoninių 

paslaugų ir tradicinių amatų vystymo tendencijos (Ra4, R52, R53, R57, R59); pradedamas vystyti 

bendruomeninis verslas (rajone 3 bendruomenės) bei teikiamos vietovei išskirtinės paslaugos (R54, 

R55, R56), bet nesant bendradarbiavimui su vietos valdžia, kitomis institucijomis, trūkstant vadybos 

žinių bei gebėjimų, kyla grėsmė, kad veiklos bus nebetęsiamos (Ra5,); yra galimybių plėsti turimų 

vietos išteklių (infrastruktūros, žmonių) panaudojimą/pritaikomumą pažintinio/lėtojo turizmo 

paslaugoms teikti (R57). Kupiškio rajone stambėjant žemės ūkiams, stebimas žemės ūkio skaičius 

mažėjimas (R60, R63), ekologinio ūkių mažėjimas (R65), ūkininkaujančių jaunų asmenų iki 40 metų, 

kitų amžiaus grupių skaičiaus mažėjimas (R61), tai rodo, kad sensta ūkininkaujantys asmenys, o 

jaunų ūkininkų kuriasi vis mažiau (R62).  Būtina skatinti ne tik jaunimo iki 40 metų įsikūrimą ar 
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verslo plėtrą, bet ir asmenų, kuriems yra per 50 metų verslo kūrimą bei turimų darbo vietų išlaikymą, 

teikiamų paslaugų kokybės ir darbo aplinkos gerinimą (Ra6). Įvykusiuose Kupiškio r. savivaldybės 

seniūnijų gyventojų diskusijose pateiktos įžvalgos: rajone nėra išvystyta gamybos pramonė, todėl 

rajonas yra žalias, veikia pagrindinės įstaigos, institucijos, geras susisiekimas, gausu gamtos ir 

kultūros objektų (Ra7). Vyrauja smulkaus verslo subjektai, kurie pirmiausia susikuria sau darbo vietą: 

seniūnijose kuriasi šeimos ūkiai ir naudojant vietos išteklius imasi teikti naujas paslaugas vietovėje, 

bet šios paslaugos nėra ūkių pagrindinis pragyvenimo šaltinis, o tik papildoma veikla (Ra8). Šiuo 

sudėtingu laikotarpiu, kai kyla paskolų palūkanos ir nėra aiški ekonominė situacija, investicijoms yra 

užkertamas kelias ir  ES parama nėra tokia patraukli, nes įsipareigojimai yra per dideli planuojamoms 

investicijoms (Ra9). Susitikimuose su jaunimo atstovais buvo išsakyta, kad jaunimui nėra galimybės 

,,pasimatuoti“ profesijos bei nėra patrauklu darbdaviui priimti terminuotam laikui nepilnametį asmenį 

(vasaros metu) (Ra10). Kaimo gyventojai, kurie yra veikiančių bendruomenių nariais pabrėžė, kad 

turima gera infrastruktūra neužtikrina bendruomenių imtis ekonominės veiklos gyvenamosiose 

vietovėse. Taip pat buvo minima, kad bendruomenių vykdoma veikla yra pasyvi, gyventojai nėra 

aktyvūs, užsidarę (Ra11). Galima teigti, kad vietovėse trūksta lyderių, vadovų, kurie  skatintų 

gyventojus imtis iniciatyvų, siekti, kad gyvenamoji vietovė būtų gyvybinga ir patraukli. Tą lemia 

senėjanti kaimo visuomenė, kai nebėra vietovėse jaunų aktyvių asmenų, trūksta žinių ir kompetencijų 

(Ra12).  Stebima tendencija, kad kaimo bendruomenės nebėra tokios aktyvios kaip buvo praeituose  

finansavimo laikotarpiuose. Todėl bus siekiama  stiprinti kitas rajone veikiančias NVO ir skatinti 

imtis ekonominės veiklos, teikti kultūrines/socialines paslaugas bei skatinti privačias iniciatyvas 

pritaikyti turimus pastatus/infrastruktūrą trūkstamoms paslaugoms rajone teikti (Ra13). Tai pat 

susitikimuose buvo akcentuota, kad nepaisant žymaus vietinių paslaugų teikimo didėjimo (rajone 

veikia neformali organizacija ,,(Ne)atrastas turizmas“, kuri vienija turizmo paslaugas teikiančius 

paslaugų teikėjus) (Ra14), stebimas nepakankamas pažintinio turizmo prieinamumas lankytojams: 

nėra tvarių sprendimų, susijusių su  informacijos pateikimu, kuris būtų šiuolaikiškai patrauklus 

lankytojui (IT  sprendinių naudojimas), bendros informacijos apie rajone lankomus objektus, 

susistemintos informacijos apie teikiamas turizmo paslaugas (internetinės platformos) nėra sukurto 

produkto, kuris reprezentuotų rajoną ir veiklas (Ra15).  

1.7. VVG teritorijos socialinė infrastruktūra ir kultūros ištekliai 

VVG teritorijoje veikiančios įstaigos, organizacijos ir institucijos. Nevyriausybinės organizacijos. 

Kupiškio  rajono savivaldybės teritorijoje įregistruoti 759 juridiniai asmenys (įskaitant miestą), iš 

kurių 106 yra organizacijos turinčios asociacijos ar viešosios įstaigos statusą (kai jų steigėja nėra 

valstybės ar savivaldybės institucija, be religinių bendruomenių). Iš jų 42 organizacijos yra 

registruotos mieste (neįskaitant likviduotų ar inicijuojamo likvidavimo), o 64 organizacijos 

registruotos kaime ((neįskaitant likviduotų ar inicijuojamo likvidavimo) (žr. 6 priedas Nr. 1.7.1 

lentelė) (R66). Per 2015-2022 m. laikotarpį NVO skaičius Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

sumažėjo 11,66% (2011-2014 m. NVO skaičius buvo 120) (R67). 2015-2022 m. laikotarpyje kaimo 

bendruomenių skaičius seniūnijose nežymiai keitėsi, naujai įsikūrė dar 4 kaimo bendruomenės ir 2022 

m. pab., kaimo bendruomenių skaičius siekė 27 (pokytis +12,5% lyginant su 2014 m.) (žr. 6 priedas 

Nr. 1.7.2 lentelė) (R68). Kupiškio rajono VVG teritorijoje veikia ir neformalūs klubai, nors lyginant 

2014 m. (5) su 2022 m. pabaiga stebimas  beveik 50% tokių klubų veiklos mažėjimas, kurių liko 3 

(R69): Noriūnų padalinio vaikų ir jaunimo saviraiškos klubas ,,Dzin“, Subačiaus vaikų ir jaunimo 

saviraiškos  klubas (klubas veikia nuo 2017 metų), ir veiklių žmonių klubas ,,Seklytėlė“. Taip pat 

rajone veikia Lietuvos ūkininkių draugijos ,,Sodžius“ Kupiškio skyrius vienijantis rajono 13 skyrių, 

vienijantys apie 180 moterų [57]. Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyrius vienijantis 80 rajono 

ūkininkų bei neformali grupė ,,(Ne) atrastas turizmas“ vienijanti turizmo paslaugų teikėjus (R70). 

Nevyriausybinių organizacijų projektų įgyvendinimas. Kupiškio rajono NVO 2015-2022 m. 

laikotarpyje dalyvavo teikiant paraiškas (žr. 6 priedas Nr. 1.7.3 lentelė): didesniu aktyvumu ir 

pareiškėjų įvairove pasižymi LEADER priemonė: iš registruotų 27 kaimo bendruomenių paraiškas 

teikė daugiau kaip 12 kaimo bendruomenių ir 10 kitų NVO (R71). Nacionalinei paramai gauti kaimo 

bendruomenių veiklos stiprinimui paraiškas kas metai teikia vidutiniškai 3 kaimo bendruomenės (kai 
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rajone registruota 27). Visiškai menkas finansavimas yra rajono biudžeto lėšomis (pateikiama 

informacija be skiriamų lėšų iš Socmin): 2018 m. kaimo bendruomenėms skirta (9 KB) 1774 

Eur/NVO 4483 Eur (15 NVO), 2019 m. kaimo bendruomenėms skirta (6 KB) 1200 Eur/NVO 700 

Eur (3 NVO), 2020 m. kaimo bendruomenėms skirta (5 KB) 1931 Eur/NVO 4550  Eur (10 NVO) ir 

2021 m.  kaimo bendruomenėms skirta (7 KB) 3380 Eur/NVO 3620 Eur (8 NVO). Nėra galimybės 

įvertinti ar numatytos lėšos biudžete yra per mažos, todėl NVO dalyvavimas paraiškų teikime yra 

vangus, ar todėl kad NVO dalyvavimas teikiant paraiškas yra pasyvus, numatomas mažas rajono 

NVO veiklos finansavimo biudžetas. Visgi daroma išvada, kad NVO sektoriaus dalyvavimas teikiant 

konkursines paraiškas paramai gauti nėra pakankamai aktyvus (R72). 

Savivaldybės ir jai pavaldžios įstaigos ir organizacijos. Švietimas, ugdymas, komunalinis ūkis, 

vandens tiekimas, susisiekimas, būstas. Kupiškio rajono savivaldybėje veikia trys ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos – dvi veikia mieste ir viena rajone (Subačiaus vaikų lopšelis darželis). Pateikiama 

nagrinėjamo 2014-2022 m. laikotarpio švietimo įstaigų skaičiaus pokytis (žr. 6 priedas Nr. 1.7.4 

lentelė). Nagrinėjamu laikotarpiu ugdymo įstaigų sumažėjo 50% (R73). Kupiškio rajone 

savivaldybės teritorijoje 2022 m. pr. veikia 13 ugdymo įstaigų: 2 gimnazijos (VVG teritorijai iš jų 

tenka gimnazija Subačiuje), viena progimnazija (veikia 3 skyriai rajone: Šepetoje, Skapiškyje ir 

Šimonyse); 1 pagrindinė mokykla (Alizavos pagrindinė mokykla, kuri turi ugdymo skyrių  

Antašavoje), Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centras „Varpelis“, 1 universalus daugiafunkcis 

centras. Taip pat Kupiškio mieste veikia profesinio ugdymo įstaiga - Kupiškio technologijos ir verslo 

mokykla, 2 neformaliojo ugdymo įstaigos: Kupiškio muzikos mokykla (ir dailės skyrius), turinti savo 

skyrių Subačiaus mieste; kūno kultūros ir sporto centras. Veikia pagalbos mokiniui, mokytojui ir 

mokyklai centras – švietimo pagalbos tarnyba.  

     Neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius Kupiškio rajone nors ir nežymiai, bet 

didėjo iki 3,8% (R74) ir tik 2021 m. stebimas mažėjimas, t.y. 2017-2021 m. laikotarpyje 

dalyvaujančių mokinių neformaliame ugdyme didėjimas siekia 2,9%, kai Panevėžio apskrityje yra 

mažėjimas 7,4% (žr. 6 priedas Nr. 1.7.5 lentelė) 

     Kupiškio rajone 2021-2022 m. bendrojo lavinimo įstaigas lankė 1582 mokiniai (miestas ir 

kaimas), kai 2013-2014 m. 2450 (miestas ir kaimas). Nagrinėjamu 2014-2022 m. laikotarpiu bendrojo 

ugdymo moksleivių skaičius Kupiškio rajone sumažėjo 35,42% (R75), kai Rokiškio rajone mokinių 

sumažėjo iki 50% Lietuvos mokyklose mokinių skaičius sumažėjo nežymiai, t. y. 7,62% Pokytis per 

laikotarpį pateiktas (žr. priedas 6 Nr. 1.7.6  lentelė ir Nr. 1.7.7 lentelė). 

      Kupiškio technologijų ir verslo mokykloje 2021 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 400 mokinių. Mokykloje 

vykdoma 15 skirtingų modulinių profesinio mokymo programų (iš jų 10 pirminio ir 5 

tęstinio profesinio mokymo programos), pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bei neformaliojo 

švietimo programos. Licencija papildyta 10 naujomis modulinių pirminio ir tęstinio profesinio 

mokymo programomis. Vertinant 2015-2021 m. stebimas besimokančių mokinių mažėjimas, 

nustatytas 18,86% pokytis (žr. 6 priedas Nr. 1.7.8 lentelė) (R76).  

    Kupiškio rajono savivaldybėje 2021-2022 m. vienam mokytojui teko beveik 9 mokiniai (8,93) (žr. 

6 priedas Nr. 1.7.9 lentelė), per tiriamąjį laikotarpį (2014-2022 m.) ši reikšmė  mažai kito (2014 m. 

šis rodiklis buvo 9,12). Panevėžio apskrities šis rodiklis siekia 11 mokinių vienam mokytojui, kai 

2014 m. buvo 10. 

      Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijos yra 

perduotos UAB „Kupiškio komunalininkas“, kurio veiklos sritys: atliekų surinkimas, tvarkymas ir 

šalinimas; gatvių, kelių tiltų eksploatavimas; techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą, 

įrengimas ir eksploatacija; bendrosios paskirties komunalinio ūkio objektų priežiūra ir remontas; 

elektros instaliacijos ir kitų įtaisų eksploatacija ir remontas; pastatų administravimas ir kraštovaizdžio 

tvarkymas, yra 1 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikštelė, 1 žaliųjų atliekų priėmimo 

aikštelė [58]. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje  (mieste) yra įrengtos 2 elektromobilių 

įkrovimo stotelės ir parengtas  tokių stotelių įrengimo planas visame rajone. Taršių įmonių rajone 

skaičius yra pats mažiausias (6), todėl ir teršalų išmetamų į orą kiekis yra mažiausias – 17, 42 t/metus 

(R77) [59], kai  Biržų r. savivaldybė 35,11 t/metus,  Pasvalio r. savivaldybė 32,27 t/metus.   
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       Kupiškio rajono savivaldybėje geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą vykdo bei 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą eksploatuoja UAB „Kupiškio vandenys“. 

Kupiškio rajono savivaldybėje yra 13 vandenviečių, 17 artezinių gręžinių, 90,0 km vandentiekio 

tinklų, 11 nuotekų valymo įrenginių, 24 nuotekų siurblinės ir 69,0 km nuotekų tinkle [60]. 2018 m. 

UAB „Kupiškio vandenys“ paslaugomis naudojosi 8 536 gyventojai arba 49,9% visų gyventojų. 2018 

m. dėl vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros prisijungė 26 nauji vartotojai, tačiau 5 

vartotojai sutartis nutraukė. 2021 m. įmonės duomenimis paslaugomis naudojosi 5362 vartotojai 

(2014 m. – 4780), iš jų: mieste 3241, kaime 2121 vartotojai [61].  

      UAB Kupiškio autobusų parkas aptarnauja 11 vietinio susisiekimo maršrutų ir 1 tolimojo 

susisiekimo maršrutą. Vietinio susisiekimo maršrutais buvo pervežta 107 tūkst. keleivių (2020 m. – 

105 tūkst.), tolimojo susisiekimo maršute 1,4 tūkst. (2020 m. – 2,7 tūkst.). Pervežamų mokinių 

skaičius nuo 2017 m. sumažėjo 52% (R78) ir siekia 73860 pervežamų moksleivių per metus [62].  

      Kupiškio rajono VVG teritorijoje naudingas plotas tenkantis 1 gyventojui 2019-2021m. 

laikotarpiu didėja: nuo 52 m² (2019) iki 53,8 m² (2021) [63], kai Šalies rodiklis siekia 47,7 m². 

Socialinių paslaugų teikimas. Globos įstaigos. Kupiškio rajone socialines paslaugas teikia: 

socialinės globos namai (Kupiškio socialinės globos namai , Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų 

globos namai, Kupiškio socialinių paslaugų centro Stacionarių socialinių paslaugų padalinys); 1 

šeimyna; laikino gyvenimo namai (Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinys Krizių centras); 

dienos socialinės globos centras (Kupiškio socialinės globos namai); savarankiško gyvenimo namai 

(Kupiškio socialinių paslaugų centro padalinys Savarankiško gyvenimo namai); socialinės priežiūros 

centrai (VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras (4 padaliniai: Kupiškio miestas, Adomynė, Noriūnai, 

Subačius)), VšĮ „Vaikų ugdymas“ vaikų dienos centras „Draugaukime“, Vaikų dienos centras 

Šimonių ir Alizavos seniūnijose, Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos namų padalinys 

Pagalbos šeimai centras); bendruomeninės įstaigos (Kupiškio rajono Šv. Kazimiero vaikų globos 

namų padalinys Bendruomeniniai vaikų globos namai (Noriūnų sen., ir Kupiškio m.); kitos socialinių 

paslaugų teikimo įstaigos (Kupiškio socialinių paslaugų centras, Kupiškio rajono neįgaliųjų draugija) 

(R79). Kupiškio socialinės globos namuose yra 135 vietos, laukiančiųjų  pasinaudoti teikiamomis 

paslaugomis 17 [64] (R80). 

Socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus tenkantis 1 tūkst. gyventojų Kupiškio r. savivaldybės 

teritorijoje vidurkis nežymiai mažėja (R81) (2018 m.–44, 2019 m.–37, 2020 m.–30, 2021 m.–34), bet 

yra didesnis už šalies vidurkį (2021 m. viršija 10). Lyginant Panevėžio apskrities savivaldybių 

rodmenis, Kupiškio r. savivaldybės rodiklio vidurkis (34) dalijasi 2-3 vieta, kai Rokiškio r. 

savivaldybės vidurkis tarp apskrities savivaldybių yra didižiausias ir siekia 54. Kupiškio r. 

savivaldybės socialinių pašalpų gavėjų skaičiaus mažėjimas siejamas su gyventojų mažėjimu 

(R82)[65]. Lyginant Panevėžio apskrities savialdybes, Kupiškio r. savivaldybėje yra mažiausias  

vienkartinės pašalpos gavėjų skaičius. (žr. 6 priedas Nr. 1.7.10 lentelė). 

Kupiškio socialinių paslaugų centro Stacionarių socialinių paslaugų padalinys (Subačiaus 

senelių globos namai) po rekonstrukcijos priima 30 globotinių (buvo 24). 2014-2022 laikotarpiu 

Kupiškio rajone daugiau senelių globos įstaigų neatsirado [66].  

Kupiškio r. savivaldybės teritorijoje veikia Šv. Kazimiero vaikų globos namai. Nagrinėjamu 

laikotarpiu Kupiškio rajone daugiau vaikų globos įstaigų neatsirado ir stebimas vaikų globos namuose 

mažėjimas iki 20%. Šalies mąstu vaikų globos įstaigose sumažėjo iki 84%, taip pat sumažėjo ir pačių 

įstaigų: šalyje iki 46%, Panevėžio apskkrityje iki 42%. Šis mažėjimas susijęs su institucinės vaikų 

globos pertvarka. (žr. 6 priedas Nr. 1.7.11 lentelė) (R83). 

Kupiškio socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar 

psichinių sutrikimų nustatytas 0-40% darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar 

nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių 

lygis. Planinis vietų skaičius–135, vidutiniškai globos namuose gyvena–147 asmenys (R84). 

Socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys iš įvairių savivaldybių (2021 m. duomenys): 

Panevėžio miesto ir rajono (44), Vilniaus (8), Kauno (6), Biržų (9), Švenčionių (7). Daugiausia 

sudaro Kupiškio r. savivaldybės gyventojų (38) [67] (žr. 6 priedas Nr. 1.7.12 lentelė). 
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Kultūros įstaigos. Muziejai, bibliotekos, kultūros centrai. Kupiškio mieste veikia viešoji biblioteka, 

turinti 9 padalinius (Salamiesčio, Šepetos, Šimonių, Skapiškio, Noriūnų, Subačiaus, Adomynės, 

Alizavos, Antašavos) ir 7 skyrius (Juodpėnų, Laičių, Lukonių, Naivių, Palėvenėlės, Rudilių, 

Birbališkių) Kupiškio r. VVG teritorijoje (R85). Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis vienai 

bibliotekai (bibliotekos prieigos koeficientas): rajone 945 (2020 m.– 962), kaime 538 (2020 m.–546) 

[68] (R86). Registruotų bibliotekos vartotojų mažėjimą įtakoja blogėjanti demografinė situacija: 

emigruoja gyventojai į užsienį, palieka kaimiškąsias vietoves, mažėja gimstamumas, sensta 

gyventojai. Todėl paslaugos koncentruojamos seniūnijų centruose, o rajono pakraščių gyventojai 

lieka be bibliotekos paslaugų – mažėja  kultūrinių paslaugų prieinamumas (žr. 6 priedas Nr. 1.7.13 

lentelė) (R87). 

Kupiškio savivaldybės kultūros centras turi 5 (Alizavos, Noriūnų, Skapiškio, Šimonių, 

Subačiaus) padalinius (uždaryti 8 padaliniai) VVG teritorijoje. Kupiškio savivaldybės kultūros centre 

ir padaliniuose veikia 44 kolektyvai (2014 m. buvo 54), iš kurių 27 kolektyvai veikia kaimiškosiose 

vietovėse (R88) ir 17 Kupiškio mieste [69]. 2017-2019 m. Kupiškio rajono savivaldybėje stebimas 

kolektyvų skaičiaus didėjimas, kai 2021 m. meno mėgėjų kolektyvų sumažėjo beveik 40% (R89) t.y. 

iki 44 kolektyvų, kai šalyje meno mėgėjų kolektyvų sumažėjo 14%. Šis rodiklis yra mažiausias tarp 

Panevėžio apskrities savivaldybių. Meno mėgėjų kolektyvuose  dalyvauja 454 Kupiškio rajono 

savivaldybės gyventojai, t. y. 47% mažiau (R90) nei 2014 m., kai Panevėžio apskrities rodiklis 

sumažėjo 16%, o šalies 18%. Per 2021 m. Kupiškio rajono savivaldybėje įvyko 320 renginių, 

kuriuose dalyvavo 39710 lankytojų [70]   (žr. 6 priedas Nr. 1.7. 14 lentelė).  

Tokį drastišką kolektyvų ir dalyvių juose mažėjimą įtakoja blogėjanti demografinė situacija: 

emigruoja gyventojai į užsienį, palieka kaimiškąsias vietoves, mažėja gimstamumas, sensta 

gyventojai (R91). 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia 11 bažnyčių, sentikių cerkvė, evangelikų 

reformatų bažnyčia, bei 4 koplyčios (Uoginių, Lukonių, Gikonių, Stračnių). Religiniai statiniai yra 

prižiūrėti, juose vyksta ne tik tradicinės religinės apeigos, bet ir parapijos gyventojams skirti renginiai 

(parapijos šventės, tradiciniai atlaidai, koncertai) (R92). 

Kupiškio VVG teritorijoje veikia Kupiškio etnografijos muziejaus filialai: Uoginiuose A. 

Petrausko muziejus, Amatų centras, Viktariškiuose V. Šleivytės paveikslų galerija, Laukminiškių 

kaimo muziejus. Nagrinėjamu laikotarpiu muziejų lankytojų skaičius Kupiškio rajone sumažėjo 

daugiau kaip 50% (R93), kai apskrityje 19%, o šalyje lankytojų skaičius sumažėjo 15%. Tokį 

lankytojų mažėjimą lėmė šalyje paskelbta ekstremali situacija - Covid19, kuri apribojo lankymąsi. 

(žr. 6 priedas Nr. 1.7.15 lentelė). 

Visuomenės sveikatos gerinimo įstaigos. Ligoninės, ambulatorijos, dantų priežiūros įstaigos, 

reabilitacijos įstaigos. 2022 metais Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje medicininę pagalbą 

gyventojams teikė viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė, Kupiškio konsultacinė poliklinika, viešoji įstaiga 

Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras su Skapiškio, Subačiaus, 

Šimonių ambulatorijomis ir 9 kaimo medicinos punktais (per 2014-2022 m. laikotarpį panaikinti 4 

medicinos punktai) [71]. 2022 m. rajone veikė 6 vaistinės ir jų filialai, tai–4 vaistinėmis mažiau nei 

buvo 2014 metais, 6 privatūs odontologijos (3-mis mažiau nei 2014 m.) ir vienas protezavimo 

kabinetas. Kupiškio ligoninės fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriuje yra teikiamos 

reabilitacijos paslaugos (ir mokamos): kineziterapija, hidroterapija, masažai, fizioterapija, 

ergoterapija, purvo procedūros, fangoparafimo procedūros (R94). Nagrinėjamu laikotarpiu 

ambulatorinių reabilitacijos paslaugų populiarumas  padidėjo 9% (R95) ir nuo 149 (2015 m.) pasiekė 

163 gyventojus, kuriems buvo suteiktos 9216 reabilitacijos paslaugos [72] (žr. 6 priedas Nr. 1.7.16 

lentelė). Rajone pastebimai prastesnis gyventojų aprūpinimas gydytojais tenkantis 10 tūkst. 

gyventojų, nors šalyje ir  Panevėžio apskrityje stebimas didėjimas [73] (žr. 6 priedas Nr. 1.7.17 

lentelė) (R96). 

Kupiškio r. savivaldybėje lovų (be slaugos) skaičius 10 tūkst. gyventojų yra beveik 3 kartus 

mažesnis nei Šalies, kuris siekia 60,4 ir yra pats mažiausias rodiklis tarp Panevėžio apskrities 

savivaldybių. Stacionaro ligonių skaičius 1 tūkst. gyventojų tarp Panevėžio apskrities savivaldybių 

yra didžiausias ir siekia 181,11 bei yra 3% didesnis nei Šalies rodiklis, kuris siekia 175,5 [74].  
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Visuomenės saugumo užtikrinimo įstaigos. Policija, priešgaisrinė sauga. Kupiškio rajone 2021 m. 

dirbo 22% mažiau policijos pareigūnų nei 2014 m. ir tai sudarė 41 policijos pareigūną (R97), kai 

Panevėžio rajono savivaldybėje pareigūnų skaičius padidėjo 2 kartus [75]. Nagrinėjamu laikotarpiu 

Kupiškio r. savivaldybės policijos pareigūnų skaičius tenkantis 100 tūkst. gyventojų sumažėjo 11%, 

kai Panevėžio r. savivaldybėje pareigūnų skaičius padidėjo daigiau nei 100% [76]. (žr. 6 priedas Nr. 

1.7.18 lentelė). Stebimas asmenų narkotinių medžiagų platinimo ir naudojimo didėjimas, smulkių 

vagysčių didėjimas (R98). Taip pat didėja savižudybių skaičius, bei iškvietimų susijusių su smurtu 

artimoje aplinkoje, iš kurių didesnę dalį iškvietimų sudaro susiję su alkoholio vartojimo pasekmėmis 

[77] (R99). Saugios kaimynystės organizacijų rajone yra 29, iš jų 25 yra aktyvios. Rajone yra 10 

policijos rėmėjų, kurie išdirbo 830 val. Lėšų stygius neleidžia pareigūnams tinkamai vykdyti 

prevencinių veiklų, suijusių su visuomenės sąmoningumo didinimu [77] (R100). 

      Specializuotos pagalbos centrai veikia 15-oje savivaldybių bet į juos gali kreiptis visų 

savivaldybių Lietuvos gyventojai. Vertinant 2019 m. ir 2020 m. šis rodiklis Šalyje padidėjo 6%, bet 

Panevėžio apskrities savivaldybėse visu laikotarpiu yra mažėjimas, t. y. didžiausias sumažėjimas 

Pasvalio r. savivaldybėje 67%, Kupiškio r. savivaldybėje gavusių visa kompleksinę specializuotą 

paslaugą gavo 48% mažiau nei 2017 m.[78]. Smurtą artimojoje aplinkoje patyrę asmenys, gavę 

kompleksinę specializuotą pagalbą (žr. 6 priedas Nr. 1.17.19 lentelė). 

       Per 2014-2021m. laikotarpį visoje šalyje atliktos didžiulės kelių/susisiekimo gerinimo ir 

saugumo užtikrinimo investicijos, kurios įtakojo kelių eismo įvykių mažėjimą (R101). Vertinant 

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos duomenis 2018-2021 m. duomenis, kelių 

eismo įvykių Kupiškio r. savivaldybėje sumažėjo 13%, panašus mažėjimas stebimas ir Biržų r. 

savivaldybėje 13,6% [79]. Tai įtakojo eismo įvykiuose sužeistųjų ir žuvusiųjų mažėjimą, t. y. 

Kupiškio r. savivaldybė yra saugus rajonas gyventi, nes 2018 m. sužeistųjų  skaičius tesiekė 14 (100 

tūkst. gyventojų), o 2021 m. 12 (100 tūkst. gyventojų) (R102), kai  Biržų r. savivaldybėje 20 (100 

tūkst. gyventojų), o 2021 m. 18 (100 tūkst. gyventojų) [80] (žr. 6 priedas Nr. 1.17.20 lentelė).  

       Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje 2021 m. gruodžio 31 d. dirbo 57 

darbuotojai. Ugniagesių komandose dirbo po 9 ugniagesius. Administracijoje dirbo 4 darbuotojai. 

Kupiškio VVG teritorijoje dirba 6 priešgaisrinės saugos komandos (tiek pat kiek 2014 m.): Alizavos, 

Žaidelių, Skapiškio, Adomynės, Šimonių, Noriūnų. Subačiaus seniūnija, būdama seniūnijos centru – 

neturi ugniagesių gelbėjimo infrastruktūros [81] (R103). Nagrinėjamu 2014-2021 m. laikotarpiu 

stebimas registruotų gaisrų mažėjimas tiek Panevėžio apskrities lygmeniu (45%), Kupiškio r. 

savivaldybėje (42%) tiek Šalyje mažėjimas siekia 37%. Tai įtakoją ir gaisrų tenkančių 1 tūkst. 

gyventojų mažėjimą, Kupiškio r. savivaldybėje šis mažėjimas artimas šalies rodikliui ir siekia 23% 

[82]. (žr. 6 priedas Nr. 1.17.21 lentelė). 

Sporto organizacijos. Kupiškio rajone veikia 10 sporto organizacijų (per laikotarpį sumažėjo 1), iš 

jų 8 sporto klubai, 1 sporto viešoji įstaiga ir Kultūros ir sporto centras (R104). Nors sporto 

organizacijų sumažėjo, bet sportuojančiųjų skaičius lyginant su 2014 m. išaugo beveik 37% ir pasiekė 

699 (R105), kai 2014 m. buvo 511 sportuojančių asmenų [83]. Sporto klubai: auto sporto klubas ,,35 

Coliai“, krepšinio klubas ,,Kupiškis“, futbolo klubas ,,EC Narjanta“, tinklinio klubas ,,Pagardai“, 

ritinio klubas ,,Aukštaičiai“, sportinės žūklės bei žygeivių klubai, šokių klubai. Per 2021 m. 

suorganizuotos 349 varžybos, tai 56% mažiau nei 2014 m. Sporto renginiuose  dalyvavo 1854 

dalyviai, t. y. 4 kartais mažiau dalyvių nei 2014 m. (buvo 7569 dalyviai) [84].  

        Apibendrinant galima teigti, kad 2021 m. sporto renginių ir juose dalyvavusių skaičiaus 

sumažėjimą įtakojo šalyje paskelbta ekstremali situacija (R106), kadangi buvo reglamentuotas  sporto 

renginių/varžybų organizavimas (galimas dalyvavimas tik aukšto sporto meistriškumo 

sportininkams).  

      Kupiškio rajono gyventojai turi galimybę naudotis 17 (tiek pat kiek 2014 m.) sporto salių, 17 (1 

mažiau nei 2014 m.) krepšinio, 15 (1 mažiau nei 2014 m.) tinklinio aikštelių, 13 futbolo aikščių, 3 (1 

daugiau nei 2014 m.) lauko teniso aikštelėmis, 3 rankinio aikštelėmis, 1 irklavimo sporto baze, 

automobilių ir moto kroso trasomis, 4 dirbtinės dangos aikštelėmis (R107). 2025 m. planuojama 

atidaryti sveikatingumo centrą su 25 m. ilgio baseinu (4 takeliais) ir lankytojams suteikti galimybę 

sportuoti treniruoklių salėje, pajudėti aerobikos ir užsiėmimų patalpose, pasimėgauti kitomis vandens 
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procedūromis, atsipalaiduoti pirčių zonoje (R108) [85]. Kupiškio rajone planuojama įregistruoti ir 

aerodromą, kuriame bus vykdomos sporto varžybos (R109), įrengti vėjų jėgainę (R110) ir nutolusias 

saulės elektrinių parkus (R111). Šių atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas Kupiškio rajone 

dar tik pradedamas vystyti. 

       2021 m. Kupiškio rajono sporto mokykloje dirbo 6 pedagogai – treneriai, mokėsi 239 (2014 m.-

237, 2018 m.-184, 2019 m.-213, 2020 m.-224) moksleiviai, sportuojančių 16-oje (2014 m.-12) 

pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupėse. Moksleiviai lanko 

futbolo, krepšinio, stalo teniso, lengvosios atletikos, imtynių bei irklavimo mokomąsias grupes [86]. 

Rajone populiarios ir vasarą rengiamos lietuviškojo ritinio rungtynės (R112). Kasmet Kupiškio 

mariose ir šalia jų vykdomi Lietuvos triatlono čempionatai, Kupiškio marių regata, Kupiškio marių 

ilgo nuotolio regata, Lietuvos irklavimo federacijos taurės II –III etapai, tuo pačių aplankomas ir salos 

Uošvės liežuvis dendrologinis parkas (R113).   

Valstybės institucijos, padaliniai. Kupiškio rajono savivaldybėje galima naudotis valstybės 

institucijų teikiamomis paslaugomis: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, 

Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (Kupiškio poskyris), Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Panevėžio departamento Kupiškio skyrius), 

Registrų centro (Rytų Lietuvos klientų aptarnavimo centro Kupiškio padalinys), Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos ministerijos (Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcija), Sodra, Valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyriumi (Kupiškio poskyris), valstybinė miškų 

urėdija (VĮ Rokiškio regioninio padalinio Kupiškio girininkija). 

Kupiškio r. VVG teritorijos kultūros ištekliai. Mėgėjų menas, teatras. Kupiškio rajone veikia 15 

mėgėjų meno kategorijos kolektyvų, iš kurių 5 yra įvertinti Aukso Paukštės nominacija: Kupiškio 

kultūros centro Skapiškio padalinio namų vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-Kū“ ir teatras „Stebulė“ 

(vadovė V. Vadoklytė), Kupiškio kultūros centro folklorinis kolektyvas „Kupkėmis“ (vadovė A. 

Pustovaitienė), moterų vokalinis duetas ir Kupiškio kultūros centro moterų vokalinis ansamblis 

„Versmė“ (vadovė N. Sankauskienė) [87] (R114) nekilnojamosios kultūros vertybės sudaro 6,28% 

viso Lietuvos ir 17% Panevėžio apskrities paveldo [88]. Kupiškio  rajono  savivaldybės  teritorijoje  

yra 30 kultūros paveldo  objektų  ir  vietovių, priklausančių kultūros paminklų kategorijai (R115), ir 

tai sudaro 20% Panevėžio apskrities paminklų [89]. Didžiąją  dalį  rajono  kultūros  paminklų  sudaro 

archeologijos paminklai: piliakalniai (yra 11 piliakalnių, tad didesnį dėmesį skirti jų žinomumo 

didinimui, pažintinio turizmo sąlygų gerinimui) (R116) [90] gyvenvietės, kapinynai,  pilkapynai.  

Kultūros  paminklais  paskelbti  tik keletas  Kupiškio  rajone  esančių  statinių  kompleksų  (Palėvenės  

Šv.  Domininko  bažnyčia  ir  Dominikonų vienuolyno  ansamblis)  ir  dvejos  laidojimo  vietos. 

Valstybės  saugomu  kultūros  paveldo  objektų  ir  vietovių tarpe, daugiausia yra laidojimo vietų 

(96), statinių kompleksų (38) ir pavienių statinių (16) [91] (R117). 

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro duomenimis, Kupiškio rajono 

savivaldybė turi tiek rajono, tiek regiono, tiek nacionaliniu mąstu reikšmingų kultūros paveldo 

objektų: memorialiniai (172), inžineriniai (2), dailės (62), architektūriniai (80), sakraliniai (13), 

mitologiniai (5), istoriniai (50), etnokultūriniai (7), archeologiniai (17), kraštovaizdžio (8), želdynų 

(9) [92] (R118). 

      Kupiškio rajonas išsiskiria gal ne tiek kultūros paveldo gausa, kiek jų reikšme. Tai ir XIX a. 

pradžioje statytas medinio klasicistinio stiliaus Adomynės dvaras, kuriame bendruomenė Tautinį 

kulinarinį paveldą. Taip pat vienas reikšmingiausių objektų ne tik rajono, bet ir Lietuvos mastu yra 

XVII a. pabaigos – XVIII a. su baroko ir neoklasicizmo architektūros bruožais Palėvenės 

Domininkonų vienuolyno ansamblis ir Šv. Domininko bažnyčia (R119). Apie Palėvenės dominikonų 

vienuolyno ansamblio reikšmingumą kalba patys už save. Čia 1753 m. buvo pakrikštytas  Laurynas 

Stuoka-Gucevičius. Nuo 1798 m. čia vykdavo retorikos ir filosofijos studijos. Po 1811 m. į šį 

vienuolyną iš Vilniaus atkeltas teologijos kursas. Palėvenės vienuolyne lankėsi Motiejus Valančius 

ir Antanas Smetona. Šiuo metu ši vieta atgimsta iš naujo: įrengtos ekspozicines erdves, kurios 

pritaikytos edukacijų užsiėmimas. Ypač tai palanki vieta piligriminiam turizmui. Kilnojamų kultūros 

vertybių sąraše yra 17 rajono vertybių [93], jos susijusios su religinėmis vertybėmis.  
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      Kaip ir kituose Lietuvos miestuose, Kupiškyje tarpukario metais didelę dalį gyventojų sudarė 

žydai. Miestelyje (žydai vadindavo Kupišok) veikė ješiva, Toros studijų mokykla (Talmud Tora), 

Javnės, Tarbut pakraipos mokyklos, Jidišo mokykla bei biblioteka. Miestelyje taip pat veikė žydų 

vaikų darželis. Atnaujintas žydų žudynių vietos ir kapų memorialas Kupiškio mieste, rekonstruota 

buvusi sinagoga, kurioje dabar įsikūrusi viešoji biblioteka (R120). 

      Pagrindinis  gamtos  objektas  rajone  ir  turistų  traukos  centras  –  Kupiškio  marios.  Tai  Lėvens  

upės  tvenkinys,  trečias  pagal  dydį  tvenkinys  šalyje. Šis  objektas  leidžia  kurti  palankias  sąlygas  

turizmui  rajone (R121).  

Tautinis paveldas, amatai. Kupiškio rajone yra sertifikuoti tradiciniai amatai: pynimo iš šiaudų 

(tautodailininkė I. Vapšienė apdovanota  Aukso vainiku), karpinių (V. Jurevičienė), duonos kepimo 

(R. Paliulienė), sodų ryšimo (D. Palaimienė) amatai [94] (R122). Karpinių amato meistrė V. 

Jurevičienė veda karpymo užsiėmimus, kurių metu supažindinama su popieriaus karpinių istorija, 

specifika ir jų kūrimo priemonėmis bei įrankiais, išmokoma įvairių popieriaus karpinių kūrimo 

technikų. Keramikė, tapytoja, raižinių kūrėja G. Vaičikauskienė vykdo keramikos, grafikos 

edukacinius užsiėmimus, kuriuose puoselėjami mūsų krašto papročiai. Lipdo indus, skulptūras ir 

molinius švilpukus. Akmentašys V. Jasinskas garsus savo dirbiniais ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje 

bei Lenkijoje. Ugniagesys gelbėtojas A. Laucius, randantis laiko ne tik kūrybai, bet ir įvairiems 

projektams, vaikų kalvystės stovykloms ir kitai socialinei veiklai, užsiima kalvystės amatu. Kupiškio 

etnografijos muziejus turi parengęs daug įvairių programų, pvz; ,,Kupiškio žydų štetlas“, ,,Laumės 

laimę lėmė“, ,,Kupiškėnų patarmės lobiai“, ,,Kupiškėnų ingeidžiai ir linksmybės“, kurios kviečia 

atvykti į Uoginių amatų centrą, A. Petrausko, V. Šleivytės ir Laukminiškių muziejus [95]. Adomynės 

dvare ir Palėvėnės Šv. Domininko vienuolyno ansamblio patalpose yra siūloma daugiau kaip 10 

įvairių edukacinių, degustacinių programų, kuriose gali dalyvauti įvairaus amžiaus dalyviai [96] 

(R123).    

Tradiciniai renginiai. Alizavos padalinys. Respublikinis kapelų festivalis „Atkelkim svečiams 

vartelius“, pyrago dienos minėjimas, Žolinės šventė, Obuolynė. Noriūnų padalinys. Respublikinė 

kapelų šventė „Griežia armonika vakarą tylų“, Respublikinė pagyvenusių žmonių šventė „Senjorų 

šventė“,  kaimo teatrų festivaliai: Kaimo teatrų festivalis „Kaimo liktarnia“, Vokalinių ansamblių 

festivalis „Dainuoju Lietuvai“. Tradiciniai renginiai: Tradicinis Kaziuko kermošius „Pas Kaziuką į 

svečius“, Teatro dienos minėjimas „Po Melpomenės kauke“, Motinos dienos minėjimas „Tokia šioj 

žemėj tu viena“, „Rudens šventė-mugė“, Gerumo ir padėkos vakaras „Už šiuos metus“. Skapiškio 

padalinys. Tradicinė sūrio šventė ,,Ir sudėjau skanų sūrį“, dainuojamosios poezijos festivalis ,,Tai 

aš“, menų festivalis ,,Gedimino 40“, kartų teatrų festivalis ,,Pienių medus“ (respublikinis, 

tarptautinis), Skapiškio pienių festivalis ir senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas“, tradicinės kaimo 

šventės ,,Po visų darbų“ ir „Ir pakvipo Naiviai pyragais“. Subačiaus padalinys. Romansų vakaras 

„Ko nerimsta širdis“; mažųjų vokalinių ansamblių šventė ,,Kur dvi širdys – ten pora“, vaikų ir 

jaunimo šokių festivalis „Reveransas Lietuvai“; Motinos dienai skirtas koncertas „Ačiū, mama“; 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai skirta šventė; Paparčio žiedo ieškoma Joninių šventėje; Rudens 

gėrybių „Skinsiu obuolį raudoną“ bei „Šviečiančio moliūgo vakaro“ šventės. Kapelų šventė „Grosim, 

šoksim, tuncavosim“; neįgaliųjų kolektyvus iš Kupiškio ir aplinkinių rajonų į šventę „Džiaugsmo 

akimirka“, Kalėdinės Subačiaus eglutės įžiebimas; Padėkos vakaras „Dėkojame Jums“. Šimonių 

padalinys. Regioninis humoro vakaras ,,Šimonių girios sakmės“,  „Netradicinio sūrio šventė, Rudens 

mozaika, po Liepa, Antaninių pakermošys, Žolinė. Kupiškio seniūnijos (miestas, kaimas).  Unės 

Babickaitės profesionalių teatrų festivalis „Art do“, senjorų sportinių šokių šventė – konkursas 

„Viduržiemio mozaika“, tradicinis respublikinis pramoginių šokių konkursas „Rudens paletė“, 

kraštiečių šventės: „Prinokimo šventė – Oninės“, „Kaziuko jormarkėlis“, Joninių ir Žolinių šventės, 

tradicinė kapelų šventė „Nebus tykus vakarėlis“ [97]. 

Socialinės infrastruktūros ir jos veiklos, taip pat kultūros išteklių atitikimas VVG teritorijos 

viziją. Apibendrinant galima teigti, kad 2014-2022 laikotarpiu sumažėjo registruotų NVO skaičius 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje (R66,R67), neformalių klubų veikla (R69), nors per šį 

laikotarpį įsikūrė 4 naujos kaimo bendruomenės ir laikotarpio pabaigoje veikiančių kaimo 

bendruomenių buvo 27 (R68, R70). Kupiškio rajono NVO nėra aktyvios finansavimo šaltinių 
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paieškose, taip pat ir kaimo bendruomenės nebėra tokios aktyvios kaip tai buvo 2007-2013 m. 

laikotarpiu (R71, R72). Tokį veiklos pasyvumą lemia bendra rajono tendencija – senėjanti visuomenė 

daro įtaką visoms gyvenimo sritims. Organizuotuose susitikimuose seniūnijų gyventojai įvardino 

pagrindines kaimo vietovių problemas: girtuokliavimas ir bedarbystė; visuomenės senėjimas ir 

socialinių paslaugų į namus didėjimas; asmenims, kurie slaugo savo šeimos narius, pagalbos į namus 

nebuvimas (Ra16) (trūksta socialinių darbuotojų); kaimo bendruomenių veiklos pasyvumas, nenoras 

būti savarankiškomis (Ra17); NVO veiklos tęstinumo nebūvimas (veikia momentiškai gavus 

finansavimą). Tam įtakos turi žinių organizacijos valdyme, piniginių lėšų, bendradarbiavimo su 

kitomis NVO trūkumas, iniciatyvų nebūvimas, lyderystės stoka (Ra18). 

           Nagrinėjamu 2014-2022 laikotarpiu ugdymo įstaigų sumažėjo 50 % (R73), o neformaliame 

ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius nors ir nežymiai, bet didėjo (R74), tai susiję su neformalaus 

ugdymo finansavimu (turint atitinkamą skaičių vaikų neuždaromos programos),  bendrojo ugdymo 

moksleivių skaičius Kupiškio rajone taip pat sumažėjo (R75), nežymiai moksleivių skaičius mažėjo 

ir profesinio mokymo mokykloje (R76).  Mokinių mažėjimas įtakojo ir pervežimo paslaugą, 

pervežamų mokinių skaičius nuo 2017 m. sumažėjo 52% (R78). Rajono gyventojų  netenkina 

susisiekimo tinklo išvystymas, kadangi autobusų maršrutai yra pritaikyti prie moksleivių mokymosi 

grafiko (Ra19). Tą pačią pavėžėjimo paslaugos ir erdvių jaunimui trūkumą akcentavo ir jaunimo 

atstovai (vaikų/jaunimo užsiėmimai/veiklos vyksta po pamokų ir nėra kitos galimybės dalyvauti 

veiklose) (Ra20).   

            Rajone socialinių paslaugų teikimo infrastruktūra yra išvystyta (R79), bet ji nėra pakankama, 

nes dėl vietų trūkumo negali užtikrinti paslaugų teikimo (R80, R84). Socialinių pašalpų gavėjų 

skaičius nežymiai mažėjo, bet yra didesnis už Šalies vidurkį (R81, R82), taip pat mažėja ir vaikų 

globos namuose (R83). Organizuotuose susitikimuose seniūnijų gyventojai įvardino pagrindines 

kaimo vietovių problemas: rajone tik kelios NVO teikia socialines paslaugas ar vykdo kitą ekonominę 

veiklą (Ra21) ir yra savarankiškos. Tai rodo NVO žinių trūkumą vadybos srityje.  

           Rajone vyksta kultūrinė veikla, yra nominuotų kolektyvų (R88,R92,R114), nors meno mėgėjų 

kolektyvų ir juose dalyvaujančių dalyvių atitinkamai sumažėjo beveik 40% ir 47% (R89, R90), 

muziejų lankytojų skaičius rajone sumažėjo daugiau kaip 50% (R93). Mažėjimo tendencijos stebimos 

ir bibliotekos paslaugų vartojime (R85,R86, R87). Tokį drastišką kultūrinių paslaugų mažėjimą 

įtakoja blogėjanti demografinė situacija bei teikiamų paslaugų optimizavimas ir kėlimas į rajono 

centrus (seniūnijas). Tai daro įtaką dar didesnei socialinei atskirčiai dėl pačių būtiniausių paslaugų 

nepasiekiamumo (R91). Organizuotuose susitikimuose seniūnijų gyventojai įvardino pagrindines 

kaimo vietovių problemas: teikiamų kultūrinių paslaugų optimizavimas į centrus, paliekant vietovėse 

tuščius pastatus; vietovės lieka be kultūrinių paslaugų, o tai dar labiau didins socialinę atskirtį ir 

blogins žmonių psichinę ir emocinę būklę (Ra22); silpnas tarpinstitucinis bendradarbiavimas 

(bendruomenė – kultūros centras,  bendruomenė - mokykla); daug kultūros centro darbuotojų – 

neįdomūs renginiai (nėra renginių skirtų jaunimui), prasta Kultūros centro materialinė bazė, kuri 

įtakos organizuojamų renginių kokybę (Ra23). 

           Rajone įrengta puiki sporto ir laisvalaikio infrastruktūra (R104, R107, R108, R109, R110), bet 

mažėjo sporto organizacijų ir sporto renginių skaičius (R106), o sportuojančiųjų skaičius lyginant su 

2014 m. išaugo beveik 37% (R105). Organizuotuose susitikimuose seniūnijų gyventojai įvardino 

pagrindines kaimo vietovių problemas trūksta erdvių jaunimui bei veiklų (Ra24) 

Kupiškio mieste teikiamos reabilitacijos paslaugos (R94), kurių populiarumas nagrinėjamu 

laikotarpiu išaugo 9% (R95), bet stebimas mažėjantis gyventojų aprūpinimas gydytojais tenkantis 10 

tūkst. gyventojų (R96).  

           Kelių eismo įvykių Kupiškio r. savivaldybėje sumažėjo 13 proc. (R101), tai lėmė ir sužeistųjų 

bei žuvusiųjų mažėjimą, kas leidžia daryti išvadą, kad Kupiškis yra saugus gyventi (R102).  Bet 

sumažėjo policijos pareigūnų skaičius tenkantis 100 tūkst. gyventojų (R97), o tai turi įtakos smulkių 

vagysčių bei iškvietimų susijusių su smurtu artimoje aplinkoje (R98), iš kurių didesnę dalį iškvietimų 

sudaro susiję su alkoholio vartojimo pasekmėmis, didėjimu (R99). Rajone nepakanka policijos 

rėmėjų, kurių šiuo metu yra 10, lėšų stygius neleidžia pareigūnams tinkamai vykdyti prevencinių 

veiklų, susijusių su visuomenės sąmoningumo didinimu (R100). Nėra pakankamai užtikrinta 
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gyventojų priešgaisrinė sauga - Subačiaus seniūnija būdama seniūnijos centru – neturi tam tinkamos 

infrastruktūros (R103).   

           Kraštas turtingas istorijos,  gamtos  (R116, R121) ir kultūros vertybėmis (R115, R117, R118, 

R119, R120), gausiai organizuojami tradiciniai rajono renginiai ir populiarinamas tautodailės menas 

bei amatai (R122), nėra  daug pramonės įmonių, kurios turėtų didelę įtaką išmetamų teršalų kiekiui 

(R77), perdedama vystyti atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo infrastruktūra (R110, 

R111), mieste yra įrengtos elektromobilių pakrovimo stotelės ir parengtas tokių stotelių vystymo 

planas. Organizuotuose susitikimuose seniūnijų gyventojai įvardino pagrindines kaimo vietovių 

problema - nemokama pristatyti turimi vietos ištekliai: žmonės, paslaugos, lankomi objektai, kultūros 

objektai ir vertybės (Ra25).  

           Susitikimų metu išsakyti gyventojų poreikiai: kurti ir išlaikyti esamą infrastruktūrą, ją 

atnaujinti naudojant šiuolaikiškus tvarius sprendimus pritaikyti visuomenės poreikiams, užtikrinant 

trūkstamų paslaugų kaimo vietovėse prieinamumo didinimą (Ra26) (pastatų modernizavimas, 

atsinaujinančių šaltinių panaudojimas, katilinių atnaujinimas, saugios aplinkos kūrimas, jaunimo 

erdvių ir rekreacinių zonų kūrimas, materialinės bazės stiprinimas ir kt.); geriamojo vandens kokybės 

užtikrinimas; vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų kūrimas ir tvarkymas; kelių 

infrastruktūros vystymas; gatvių apšvietimo gyvenvietėse trūkumas (Ra27).  

1.8. VVG teritorijos gamtos išteklių analizė 

      Kupiškio rajono VVG teritorinė aprėptis sutampa su Kupiškio rajono savivaldybės 

administracinėmis ribomis, išskyrus Kupiškio miestą, kuris negali būti VVG teritorijoje. 

Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos duomenimis, 2022 m sausio 1 d. žemės 

ūkio naudmenos Kupiškio rajono savivaldybės sudarė 62558,49 ha, tai yra 57,92 % viso  Kupiškio 

žemės ploto 108007,67 ha. Panevėžio naudmenų plotas 474933,20 ha, bendras plotas 787827,21 ha.  

žemės ūkio naudmenos Kupiškio r. sav. buvo mažesnės nei vidutiniškai Panevėžio apskrityje (60,28 

%),  bet didesnės nei vidutiniškai šalyje (51,87 %) (Šalies žemės ūkio naudmenos – 3386189,17 ha., 

šalies bendras plotas – 6528648,30 ha). 

     Didžiąją žemės ūkio naudmenų dalį Kupiškio r. sav. sudarė ariama žemė (90,58%), sodai – 0,23%, 

pievos ir natūralios ganyklos - 9,19% (R124). Lyginant su Panevėžio apskritimi žemės ūkio 

naudmenos pasiskirsto sekančiai: ariama – 91,12%, sodai – 0,61%., pievos ir natūralios ganyklos – 

8,27% ir Lietuva - atitinkamai: 88,63% - ariama, 0,51% - sodai, 10,86% - pievos ir natūralios 

ganyklos. Šie duomenys įrodo, jog sąlygos verstis žemės ūkiu Kupiškio rajono savivaldybėje yra itin 

palankios (R125) [98]. 

      Žemės našumas (žemės ūkio naudmenų dirvožemio gebėjimas išauginti augalų derlių – LR 

Terminų bankas) yra vienas svarbiausių rodiklių, apibūdinančių jos kaip realių gamtos išteklių vertę. 

Kupiškio r. sav. žemės priskiriamos III dirvožemių grupei – vyrauja vidutiniškos ūkinės vertės (37,0 

– 42,0 balai) dirvožemiai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 

31 d. įsakymu Nr. 3D-359 „Dėl žemės našumo vertinimo atnaujinimo“, atliktas žemės našumo 

vertinimo atnaujinimas ir parengtas žemės našumo žemėlapis, pagal kurį Kupiškio r. sav. žemės 

našumo balas siekia 41,55. Nors Kupiškio r. sav. žemės ūkio naudmenų našumo balas yra mažesnis, 

nei Panevėžio apskrities - 45,06, tačiau yra aukštesnis už vidutinį Lietuvos žemės našumo balą (39,8) 

[99] (R125). 

     Vadovaujantis 2022 m. gruodžio 1 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro 

duomenimis, Kupiškio r. sav. buvo 1221 ūkio vienetai, iš jų rajone registruoti 38 (R126) ekologiniai 

ūkiai. Pagrindinė dalis ūkių užsiima augalininkyste – 34 ūkiai, gyvulininkyste – 1 ūkis, produktų 

tvarkymo įmonės – 3 [100].   

     Didžioji Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos dalis patenka į Vidurio Lietuvos hidrologinę sritį 

bei mažesnį jos vienetą – Mūšos-Nevėžio hidrologinį rajoną. Pagal upių baseinus, Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorija patenka į Lielupės baseino Mūšos ir Nemunėlio pabaseinius bei Šventosios 

baseiną (žr. priedus Nr. 1.8.1 pav.). 

      Kupiškio rajono bendra valstybinių vandenų fondo žemė sudaro apie 2% viso rajono ploto. 

Bendras visų Kupiškio rajono ežerų plotas – 241,1 ha. (R127) Vyrauja maži, iki 5 ha ploto ežerai, 
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kurių iš viso yra 11 vnt., o didesnių nei 10 ha – 5 vnt. Bendras Kupiškio rajono 5-ių valstybinės 

reikšmės ežerų plotas – 164,4 ha.  Dauguma rajono ežerų yra neskaidrūs ir labai seklūs. [101]. 

     Tvenkinių kadastre yra įtraukti 11 Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esantys tvenkiniai, iš 

kurių didžiausias – Kupiškio marios (R128). Tai – trečias pagal dydį dirbtinis vandens telkinys 

Lietuvoje (bendras tūris 33183 tūkst.m3). Šis tvenkinys galutinai susidarė 1986 m. patvenkus Lėvens 

upę 110 km nuo jos žiočių. Jo plotas – 828 ha, į šiaurinę pusę nusidriekęs beveik 20 km. Tvenkinyje 

yra 2 pusiasaliai ir 2 salos (3,1 ha ir 8,6 ha ploto). Kupiškio marios yra reikšmingiausias Kupiškio 

rajono vandens telkinys tiek žemės ūkiui, tiek regiono gyventojų rekreacijai. Populiariausios 

rekreacijos formos Kupiškio mariose ir jų pakrantėse – stacionarinis poilsiavimas, stovyklavimas, 

maudymasis, irstymasis, plaukimas burlentėmis, valtimis, vandens dviračiais, žvejyba, vandens 

sporto varžybos, irklavimas (R129). 2015 metais aktyviai pradėta turizmo veikla nuolat plečiama - 

atidarytos kavinukės „Marių terasa“ ir ,,Gėras čėsas“, veikia vandenlenčių parkas, batutų parkas, 

pramoginė žvejyba su gidu, vandens inventoriaus nuoma, įsikūrė „Kupolų slėnis“ ir kaimo turizmo 

sodybos (R130). Lėvens tvenkinyje ties užtvanka yra oficialiai įforminta maudymosi vieta. Kupiškio 

mariose yra geros sąlygos rengti įvairių vandens sporto šakų varžybas. Nuo 1997 m. čia rengiamos 

respublikinės buriavimo varžybos „Kupiškio marių regata“, „F2 vandens formulių pasaulio 

čempionatas“, „Vandens motociklų lenktinės“. Prie Kupiškio marių įrengtose aikštelėje vasara vyksta 

rajono paplūdimo tinklinio ir smėlio futbolo varžybos. Po kelis kartus per metus čia rengiamos žvejų 

varžybos, tame tarpe ir poledinės žūklės (R131). 

         Kupiškio rajono vandenyse gyvena virš 20 (R132) žuvų rūšių. Kupiškio marios tai – vienas 

produktyviausių vandens telkinių šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje. Jo bendras žuvingumas siekia 

daugiau kaip 20 kg iš 1 ha, o vien tik svarbiausiųjų 4 rūšių: karšio, sterko, kuojos ir ešerio biomas 

sudaro daugiau kaip 70 kg iš 1 hektaro tvenkinio ploto. Be minėtų pagrindinių žuvų tvenkinyje 

gyvena lydekos, pūgžliai, plakiai, raudės, aukšlės, lynai, smėlėtose priekrantėse – gružliai, kirtikliai.  

       Per Kupiškio rajoną praeina autoturizmo trasos „Vidurio Lietuvos kelias“ ir „Aukštaitijos keliai“, 

nacionalinių dviračių trasų tinklas, vandens turizmo trasa. Pagal 2007 m. parengtą „Kupiškio rajono 

(Lietuva) ir Rezeknės rajono (Latvija) vandens turizmo plėtros strategiją“ geriausiai praplaukiama 

yra Kupiškio rajono upė – Lėvuo (R133). Vandens maršrutas „Lėvens upe su baidare“ – 27 km ilgio. 

       Panevėžio apskrities generaliniame plane numatyta galima dviračių tinklo tąsa. Vadovaujantis 

VŠĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centro duomenimis nuo 2011 m. rajono ribose jau 

veikia dviračių maršrutai „Palėvenės-Stirniškių istorinės vietos“ (trasos ilgis 34 km), „Senųjų dvarų 

ir bažnyčių keliu“ (trasos ilgis 52 km), 42 km ilgio maršrutas „aplink Kupiškio marias“, pėsčiųjų 

maršrutas Lėvens kraštovaizdžio draustinis (maršruto ilgis – 15 km.) [102] (R134).        

      Visuose Kupiškio rajono pažintinio turizmo maršrutuose yra lankytinų kultūros ir gamtos paveldo 

objektų, saugomų teritorijų. Su vandeniu susijęs nematerialusis paveldas (hidronimai, etnografija, 

folkloras) ir vandens turizmo infrastruktūra (paplūdimiai ir kt.). Kupiškio rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro duomenimis Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 5 muziejai (1 - 

Kupiškio mieste), 5 architektūros paminklai (1 – Kupiškio mieste), 5 parkai ( 3 – Kupiškio mieste),  

7  istoriniai paminklai (4 - Kupiškio mieste), 6 gamtos objektai [5] (R135). 

      Miškai Kupiškio rajone užima apie 29,51% (R136) teritorijos. Lyginant su Panevėžio apskritimi 

t. y. 1,13% (R137) daugiau, lyginant su Šalie rodikliu 3,42% mažiau. Didžiausi rajono miškai – 

Skapagirio, Šimonių, Žvirblionių. Naujai įveisiamų miškų sklypai daugeliu atvejų išsidėsto mažo 

našumo iki 32 balų ir iki 39 balų žemėse. Savivaldybės teritorijoje mišką siūloma įveisti 

nemelioruotoje ir blogos melioracinės būklės melioruotoje žemėje. Taip pat miškai projektuojami 

atsižvelgiant į gamtinio karkaso reikalavimus, rekreacinius poreikius ir kraštovaizdžio ekologinio 

stabilumo užtikrinimą. Šimonių miške yra įrengtas pažintinis takas „Į giria“ (R138). 

       Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra 16 detaliai išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkinių, 

parengtinai išžvalgytų – 31, aptiktų – 2 (R139). Būdingos išteklių rūšys – durpės, sapropelis, smėlis, 

žvyras. Rajono teritorijoje iš viso yra 49 naudingųjų iškasenų telkiniai, iš jų 11 eksploatuojamų ir 38 

neeksploatuojami (R140). Iš jų: durpės – 25 vnt. (6370,9 ha), sapropelis – 1 vnt. (0,035 ha), smėlis – 

5 vnt. (436,59 ha), žvyras – 17 vnt. (271,8 ha). 
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       Esamą Kupiškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų tinklą sudaro valstybinės ir savivaldybių 

reikšmės saugomos teritorijos. Kupiškio rajono savivaldybės valstybinės reikšmės saugomų teritorijų 

tinklą sudaro 9 valstybiniai draustiniai (4102,53 ha), iš jų saugomi 5 aukštapelkių kompleksai: tai 

Alojos, Iženo, Kepurinės, Notigalės ir Sakonių balos telmologiniai draustiniai (R141), du biosferos 

poligonai (4825,69 ha), vienas savivaldybės reikšmės gamtos paveldo objektas (Stirniškių kurilinis 

maumedis) (R142). Į Europos saugomų teritorijų tinklą (Nature 2000) įtraukti 3 rajono gamtos 

objektai (0,76 ha): Sakonių bala (vertinga pelkiniais miškais ir spanguolynais), Notigalės ir Kepurinės 

pelkės (vertingos natūraliais distrofiniais ežerais, pelkiniais miškais, vakarų taigomis) (R143). 

       Saugomų teritorijų valstybės kadastre šiuo metu įregistruotas Lėvens kraštovaizdžio draustinio 

plotas - 1287,77 ha bei Buožių geologinis, Prūsagalės geomorfologinis ir Vainiškio pedologinis 

draustiniai (R144). Didžiausią plotą iš Kupiškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų sudaro 

Nature 2000 teritorijos, jos užima 9936,57 ha plotą. Kupiškio rajono savivaldybės saugomų teritorijų 

tinklo plotas – 10774,21 ha (R145), t. y. 10% nuo bendro savivaldybės ploto. 

       Kupiškio rajone kaip ir visoje Lietuvoje geriamas vanduo tiekiamas iš požeminių vandens 

šaltinių, todėl vandens kokybė yra gana gera, tik dominuoja padidintas geležies ir amonio kiekis 

(R146), kurį būtina pašalinti pateikiant vandenį vartotojams. Didelę dalis Kupiškio rajono gyventojų, 

o ypač gyvenančių mažesnėse gyvenamosiose teritorijose vandens išgavimui naudoja šulinius ir 

negilius gręžinius.  

       Elektros energijos gamybai Kupiškio rajone naudojama hidroenergija. Šiuo metu yra veikiančios 

dvi hidroelektrinės (R147) (Akmenių HE (50Kw) ir Stirniškių HE (55kW)), kurių instaliuotų 

įrenginių galia siekia 105 k W. Platesnį šios atsiniaujančios energijos rūšies panaudojimą riboja maži 

upių ir upelių vidutiniai metiniai vandens debitai. Hidroenergijos įrenginiuose pagamintos energijos 

kiekis 2019 m. – 90849,38 Kwh., 2020 m. – 104 806,82 kWh, 2021 m. – 179 197,14 kWh. 

      Kitų atsinaujinančių energijos rūšių – saulės, vėjo, geoterminės energijos–naudojimą Kupiškio 

rajone lemia nepalankios gamtinės sąlygos: žemas geoterminio lauko intensyvumas (III geoterminis 

laukas; t = 20°C; potenciali galia 40–50 mW/ m2), vidutinis vėjo greitis tesiekia 4 m/s, saulė 

vidutiniškai per metus šviečia 1.700 valandų (R148). Tai sąlygoja žemą investicijų atsiperkamumą. 

Intensyvesnį šių rūšių alternatyviosios energijos naudojimą gali paspartinti tik valstybinė skatinimo 

politika. Šiuo metu labiausiai auga sekliųjų (iki 100 metrų gylio) ir mišriųjų (saulės, atmosferos) 

geoterminių išteklių panaudojimas [101].m.. 

      Saulės energijos įrenginiuose pagamintos energijos kiekis 2019 m. – 541 989,59 kWh, 2020 m. -

800 530,29 kWh, 2021 m. – 633 502,10 kWh,., 2022 m III ketv. – 1 320 519,27 kWh,. Dėl didėjančių 

elektros energijos kainų rinkoje, paklausa alternatyviems energijos šaltiniams Kupiškio r. sav. 

sparčiai didėja[103] (R149). 

       2022 m. Kupiškio rajone Smilgių kaime UAB „Ignitis“  įrengė  499 kW galios saulės parką 

„Vytis III“ (R150), kuris pradės veikti 2024 metų kovą. Numatoma, kad iš viso šis saulės parkas per 

30 metų sugeneruos 15 GWH energijos [104].,.. 

NR.OB2023 m. Kupiškio rajono taryba patvirtino sutikimą įmonei UAB „GG LTU V7“ statyti dvi vėjo 

elektrines Daukutėlių k., Alizavos sen. Tai pirmosios vėjo elektrinės Kupiškio r.     

Gamtos išteklių, jų būklės atitikimas VVG teritorijos viziją: Vandens turizmo ir rekreacijos 

infrastruktūrą prie Kupiškio marių yra labai gera (R128, R129, R130, R131), tinkama aktyviam 

poilsiui (R133, R134), žvejybai (R132), gausu lankytinų kultūros ir gamtos paveldo objektų  (R135, 

R136, R137, R138). Kraštas turtingas iškasenomis (R139, R140), saugomomis teritorijomis (R141, 

R142,R143,R144,R144,R145). Nors Kupiškio rajonas nėra labai palankiose gamtinėse (R148) 

sąlygose, visgi paklausa gyventojams investuoti į alternatyvius ir atsiniaujančius energijos šaltinius 

auga (R149, R150) .  

        Organizuotuose susitikimuose seniūnijų gyventojai įvardino pagrindines prioritetines kryptis 

(šios kryptys numatytos [105]): gerinti ir plėsti savivaldybės teritorijoje rekreaciniu ir turizmo 

požiūriu vertingas teritorijas, diegiant tvarius aplinkai sprendimus; didinti miškų rekreacinį 

potencialą; plėtoti ekologinių inovacijų atsiradimą ir naudojimą; panaudoti pažintinės ir poilsinės 

rekreacijos tikslams turimus aukštapelkių telmologinius draustinius; investuoti į dviračių ir kito 

bevariklinio transporto priemonių infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą (Ra28).  
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1.9. Papildoma informacija 

2. VVG teritorijos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG) 

  

Stiprybės 

Teiginį 

pagrindžiančio 

situacijos analizės 

rodiklio Nr. 

Susijusių 

VVG 

teritorijos 

poreikių 

skaičius 

1 

stiprybė 

Teritorijos išskirtinumas: Rajono geografinė vieta, turimi 

unikalūs ištekliai ir jų pasiekiamumas palanki turizmo 

srautams pritraukti 

R11,R12, 

R16,R57,R77,R102,

R113,R121 

4 

2 

stiprybė 

Gamta: Rajonas garsus mariomis, dendrologiniu parku, 

draustiniais,  turtingas naudingų iškasenų telkiniais, 

saugomų teritorijų plotais.   

R10, R45, R116, 

R121, R124, R127, 

R128, R129, R132, 

R135, R137, R138, 

R139, R140,  R142, 

R144, Ra7 

4 

3 

stiprybė 

Kultūros paveldas: vykdomi tęstiniai investiciniai 

projektai, kurie leidžia vykdyti išskirtines  veiklas, 

sertifikuoti tradiciniai amatai 

Ra5, Ra15, Ra25 5 

4 

stiprybė 

Turizmas: Tinkanti poilsiui gamtinė aplinka, sukurti 

rekreacinės infrastruktūros objektai, NVO išskirtinių 

paslaugų pasiūla 

R13, R14, R54, 

R55, R56, R58, 

R128, R129,R130 

R131,R132, R133, 

R134, Ra14 

5 

5 

stiprybė 

Viešosios paslaugos: centre išvystyta  kultūrinių, 

socialinių paslaugų, sveikatos, reabilitacijos 

infrastruktūra,  didėja tikėtina gyvenimo trukmė 

R79, R81,R83, R85, 

R88, R92,R94, R95, 

R114, R122, Ra7 

3 

6 

stiprybė 

Aplinkosauga: Rajone neišvystyta gamybos pramonė, 

vyrauja smulkus ir vidutinis verslas, mažas išmetamų 

teršalų į orą kiekis 

R77, R101, R110, 

R111, R136, R138, 

R141, R142, R143, 

R144,  R146, R147, 

R149, R150, Ra7 

5 

7 

stiprybė 

Verslas:  rajone dominuoja MVĮ, veikia verslo rėmimo 

programa, NVO verslumas 

R39, R41,R42,R43, 

R44, R45, R49, 

R51, R52, R54, 

R130 

4 

8 

stiprybė 

Žemės ūkis: Vyrauja augalininkystės ūkiai R64, R125, R126 3 

9 

stiprybė 

Infrastruktūra: rajono centre veikia pagrindinės įstaigos, 

institucijos, įrengta sporto ir laisvalaikio infrastruktūra, 

KB turi patalpas 

R77, R79, R104, 

R107, R150 

5 

10 

stiprybė 

Žmogiškieji ištekliai:  rajone veikia dvi VVG, kuriasi 

naujos bendruomenės, daugėja užimtų neformaliame 

ugdyme 

R26,R27, R56, 

R68,R70,R74,R105, 

R112 

4 

  

Silpnybės 

Teiginį 

pagrindžiančio 

situacijos analizės 

rodiklio Nr. 

  

1 

stiprybė 

Teritorijos išskirtinumas: negebama demonstruoti savo 

krašto (žmonių, paslaugų, lankomų objektų, vertybių) 

etninio savitumo ir išskirtinumo 

Ra25 4 
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2 

stiprybė 

Gamta: nėra susistemintos informacijos apie lankomus 

gamtos objektus,  nėra pėsčiųjų  maršrutų saugomosiose 

ar draustinių teritorijose 

R148 4 

3 

stiprybė 

Kultūros paveldas: nemokama pristatyti turimi vietos 

ištekliai, amatininkai nėra linkę sertifikuoti amatus ar 

programas 

R53,R122,Ra15 4 

4 

stiprybė 

Turizmas: nepakankama pažintinio turizmo sklaida ir 

prieinamumas lankytojams, paslaugų įvairovė, 

nepakankama apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 

R58,R59,Ra15 4 

5 

stiprybė 

Viešosios paslaugos: centralizuotos kultūrinės paslaugos,  

šeimoms teikiamų pagalbos į namus paslaugų trūkumas, 

daugėja vienišų asmenų  

R23,R25,R29, R30, 

R31, R32, R73, 

R76,R78, R80,R81, 

R82,R84,R86,R87,

R89, 

R91,R93,R96,R97,

Ra1, Ra3, Ra16, 

Ra19, Ra22 

4 

6 

stiprybė 

Aplinkosauga: aplinkosaugos sprendimai reikalauja 

didelių investicijų, menkas atsinaujinančių išteklių 

panaudojimas, didėjantis automobilių skaičius  

R65,R148,  4 

7 

stiprybė 

Verslas: veikloje menkai vystoma žinių ekonomika ir 

inovacijų plėtra, didėja nedarbo lygis, rajone mažiausias 

verslumo lygis 

R36,R40, Ra8 5 

8 

stiprybė 

Žemės ūkis: žemės ūkio politikos nestabilumas žemės 

ūkio verslą daro rizikingą,  senstantys ūkininkaujantys 

asmenys,  stambėja ūkiai 

R60, R61, R62, 

R63, R65 

3 

9 

stiprybė 

Infrastruktūra: daugėja tuščių pastatų, neišvystyta 

dviračių infrastruktūra, mažėja susisiekimo tinklas, 

neužtikrinamas saugumas, erdvių jaunimui trūkumas 

R78, R97, R98, 

R99, 

R100,R103,Ra19, 

Ra20, Ra24 

5 

10 

stiprybė 

Žmogiškieji ištekliai: didėja vyresnio amžiaus žmonių; 

KB  veiklos pasyvumas; NVO žinių ir įgūdžių trūkumas 

ekonominei veiklai vystyti 

R17, R19, R20, 

R22, R23, R24, 

R25, R28, R67, 

R69,R71, R72, R75, 

R90, R93,Ra17, 

Ra18, Ra21 

5 

  

Galimybės 

Teiginį 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. ar 

kitas informacijos 

šaltinis 

  

1 

stiprybė 

Teritorijos išskirtinumas: pažintinio (lėtojo) ar šeimos 

turizmo vystymas 

Ra4, R59, Turizmo 

klasteris (58 psl.) 

5 

2 

stiprybė 

Gamta: gamtos objektus, draustinius, saugomas 

teritorijas  panaudoti  pažintinės ir poilsinės rekreacijos 

tikslams  

Ra28, R59, 

Turizmo klasteris 

22,33,45,58psl. 

5 

3 

stiprybė 

Kultūros paveldas: kultūros objektus įveiklinti  turizmo 

paslaugų pasiūlos plėtrai 

Ra28,R59, Turizmo 

klasteris 33 psl. 

5 

4 

stiprybė 

Turizmas: intensyvinti  turizmo paslaugų sklaidą, 

skatinti verslą, NVO kurti naujus turizmo produktus, 

didinti inovatyvių turizmo paslaugų prieinamumą 

R49,R59, 

Ra4,Ra28, Turizmo 

klasteris 

27,33,44,58, 82 psl. 

5 

5 

stiprybė 

Viešosios paslaugos: skatinti NVO bendradarbiauti ir 

teikti trūkstamas paslaugas, paslaugų pasiekiamumui 

didinti  naudoti tvarius sprendimus  

R80, R78, R84, 

R74, R87, R90 

5 
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6 

stiprybė 

Aplinkosauga: investicijos gamtinės ir darbo aplinkos 

tausojimui/gerinimui, alternatyvių veiklų vystymas, 

atsinaujinančių išteklių vystymas 

R110, R111, R149, 

R150, Ra28 

5 

7 

stiprybė 

Verslas: alternatyvių veiklų kaimiškoje vietovėje 

kūrimas ir plėtra, skatinti NVO, 55+ verslo kūrimą/plėtrą 

Ra4, Ra6, R43, 

R44,R52, R59, 

Ra13, Turizmo 

klasteris 

33,44,58,82 psl. 

5 

8 

stiprybė 

Žemės ūkis: alternatyvių veiklų kaimiškoje vietovėje 

kūrimas ir plėtra 

Turizmo klasteris 

45 psl. 

4 

9 

stiprybė 

Infrastruktūra: dviračių infrastruktūros  plėtra, turimos 

infrastruktūros pritaikymas turizmui ar trūkstamoms 

paslaugoms teikti 

R108, R109, 

Ra24,Ra26, Ra27, 

Turizmo klasteris 

34 psl., Panevėžio  

RPP 2021-3030 (10 

psl.) 

5 

10 

stiprybė 

Žmogiškieji ištekliai: soc. pažeidžiamų grupių  įtraukimo 

ir užimtumo didinimas, skatinti NVO, gyventojus imtis 

ekonominės veiklos 

R72,R100,Ra10, 

Ra13, Turizmo 

klasteris 44,58 psl. 

5 

  

Grėsmės 

Teiginį 

pagrindžiančio 

rodiklio Nr. ar 

kitas informacijos 

šaltinis 

  

1 

stiprybė 

Teritorijos išskirtinumas: ribota turizmo paslaugų 

įvairovė gali sumažinti turistų srautus ateityje 

Ra5, Ra15, Turizmo 

klasteris 45 psl. 

5 

2 

stiprybė 

Gamta: neišnaudojami gamtos objektai liks pamiršti, 

ribota turizmo paslaugų pasiūla mažins turistų srautus 

Ra5, Ra15, Ra25 5 

3 

stiprybė 

Kultūros paveldas: neįveiklinti objektai pasmerkti griūti, 

mažės vietovės patrauklumas ir gyvybingumas 

R87,Ra25 5 

4 

stiprybė 

Turizmas: nepakankamas pažintinio turizmo 

prieinamumas, sklaida bei ribotų apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų pasiūla mažins turistų srautus 

Ra5, Ra15, Ra25, 

Turizmo klasteris 

45,59 psl. 

5 

5 

stiprybė 

Viešosios paslaugos: paslaugų koncentracija seniūnijų 

centruose atokias vietoves palieka be paslaugų taip 

didins socialinę atskirtį 

R73,R78, R87,R91, 

R98,Ra22, Ra23 

4 

6 

stiprybė 

Aplinkosauga: nepakankamas gyventojų sąmoningumas 

tausojant gamtinę aplinką, pasyvus alternatyvios 

energetikos vystymas didina kaštus 

R148 5 

7 

stiprybė 

Verslas: nepakankamas dėmesys IT ir tvarių sprendimų 

paieškos gali stabdyti verslo plėtrą ir išsivystymo lygį 

ateityje 

R61,R62, Ra9, 

Turizmo klasteris 

45,59 psl. 

5 

8 

stiprybė 

Žemės ūkis: klimato kaitos problemos prisideda prie 

mažėjančios ŽŪ produkcijos (ypatingai 

augalininkystėje), tai veiklą daro rizikinga 

R62 5 

9 

stiprybė 

Infrastruktūra: nenaudojama ir neatnaujinama 

infrastruktūra mažina vietovės saugumą ir patrauklumą 

R87,R98, 

R100,R103, 

Turizmo klasteris 

29 psl. 

5 

10 

stiprybė 

Žmogiškieji ištekliai: sėkmingų projektų  ir 

bendradarbiavimo stoka gali lemti gyventojų, NVO 

pasyvumą, jaunimo emigraciją,  rajono plėtros sąstingį 

Ra5, R61,R62, R66, 

R67, R71, 

R72,Ra11, Ra12, 

Ra17, Ra18, 

Turizmo klasteris 

59 psl. 

5 
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3. VVG teritorijos poreikiai ir jų pagrindimas 

3.1. VVG teritorijos poreikių sąrašas 

Poreikio 

numeris 

Poreikis 

1 poreikis Kurti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą gyventojams, diegiant  tvarius, išmanius ir 

skaitmeninius sprendimus 

2 poreikis Vystyti išmanų, socialiai ir ekologiškai atsakingą turizmą 

3 poreikis Stiprinti ir skatinti NVO gebėjimus  ekonominių ir (ar) socialinių veiklų vykdyme  

4 poreikis Plėtoti  neformalaus ugdymo veiklas,  edukacines programas, taikant netradicines švietimo 

formas ir būdus įtraukiant socialiai jautrias grupes 

5 poreikis Panaudoti turimus etninius, gamtos , kultūros paveldo išteklius siekiant pristatyti krašto 

identitetą, išskirtinumą 

 

3.2. VVG teritorijos poreikių pagrindimas 

  1 poreikis 

Poreikis Kurti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą gyventojams, 

diegiant  tvarius, išmanius ir skaitmeninius 

sprendimus 

Poreikio sąsaja su stiprybėmis ir (arba) 

galimybėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į 1,3,4,5,9  

stiprybes,  1,5,9, galimybes.  Panaudojant stiprybes 

išnaudoti potencialias galimybes galima išnaudojant 

tinkamą teritorijos geografinę vietą, turimos 

infrastruktūros pritaikymą gyventojų ir atvykstančių 

turistų poreikiams, didinti kultūrinių, socialinių 

paslaugų prieinamumą atskirtį patiriantiems 

gyventojams, panaudojant aplinkai draugiškas, 

skaitmenines technologijas.  

Poreikio sąsaja su silpnybėmis ir (arba) 

grėsmėmis 

Poreikis formuluotas  atsižvelgiant į 1, 2,3,4,5,9 

silpnybes ir numatytas 1,2,4,5,9 grėsmes. Tikimasi, 

kad panaudojant jau egzistuojantį potencialą ir 

galimybes bus išvengta grėsmių ir bent iš dalies 

sumažintos ir (arba) visiškai panaikintos silpnybės. 

Poreikio sąsaja su situacijos analizės 

rodikliais (poreikio dydžio, problemos 

masto, intervencijos poreikio kiekybinis 

pagrindimas) 

Problema būdinga Panevėžio regionui: lankomų 

objektų prieinamumo stoka, menka inovacijų, 

nepakankamai efektyvi paslaugų rinkodara turi įtakos 

turistinio ir kultūrinio gyvenimo patrauklumui. Lygį 

turizmo srityje padidintų ir lankytojų srautų didėjimą 

užtikrintų sezoniškumo įtakos mažėjimas, 

infrastruktūros gerinimas bei efektyvi rinkodaros 

sistema. Optimizavus kultūros paslaugas, nuo rajono 

centro nutolusios vietovės, liko be šių paslaugų. 



29 

 

 

Poreikio sąsaja su aukštesnio lygmens 

strateginiais dokumentais 

1) Kupiškio rajono savivaldybės  SPP 2020-2030 m. 

2) 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų programa 3) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 

plėtros 2023–2027 m. strateginis planas 4)Panevėžio 

regiono plėtros planas 2022-2030 (projektas) 5) 

Interreg  Baltijos jūros regiono programa 2021-2027 

m.6) 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. 

VPS priemonės susiję su šių strategijų tikslais, tačiau 

tiesioginių investicijų iš VPS nenumatyta.  

Poreikio sąsaja su VVG teritorijos 

gyventojų nuomone 

Formuojant poreikį atsižvelgta į teritorijos gyventojų, 

vietos valdžios ir verslo išsakytus poreikius. Poreikiai 

apibendrinti po įvykusių 14 susitikimų, kuriuose 

dalyvavo visi suinteresuoti asmenys (verslas, 

jaunimas, neįgalieji, kultūros darbuotojai, NVO, 

vadžia)  

Poreikį tenkinančių VPS priemonių 

skaičius 

3 

Susijęs nacionalinis poreikis 1 h.4 . Modernizuoti kaimo vietoves didinant gyvenimo 

sąlygų jose patrauklumą  

Susijęs nacionalinis poreikis 2 h.2. Didinti kaimo gyventojų užimtumą ir  socialinę 

įtrauktį  

Susijęs nacionalinis poreikis 3 k.4. Mažinti skaitmeninę atskirtį žemės ūkyje ir kaimo 

vietovėse  

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.3 (skaitmeninės technologijos; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.37 (darbo vietos; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape)? 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.39 

(kaimo verslai; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.41 

(paslaugos ir infrastruktūra; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.42 

(socialinė įtrauktis; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Ne 

    

  2 poreikis 

Poreikis Vystyti išmanų, socialiai ir ekologiškai atsakingą 

turizmą 

Poreikio sąsaja su stiprybėmis ir (arba) 

galimybėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į 1-5;7 stiprybes 

ir 1-4 galimybes. Kupiškio rajono savivaldybėje nėra 

didelių pramonės įmonių, tai atveria kelią 

alternatyviam verslui. Alternatyvus verslas, nors ir 

neįdarbina didelio kiekio gyventojų, tačiau gali būti 

socialiai ir ekologiškai atsakingas, išnaudojantis 

vietos išteklius ir turizmo potencialą.  
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Poreikio sąsaja su silpnybėmis ir (arba) 

grėsmėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į 4,7,8,9 

silpnybes ir 4,5,7, 8 grėsmes. Tikimasi, kad 

panaudojant jau egzistuojantį potencialą ir galimybes 

bus išvengta grėsmių ir bent iš dalies sumažintos ir 

(arba) visiškai panaikintos silpnybės 

Poreikio sąsaja su situacijos analizės 

rodikliais (poreikio dydžio, problemos 

masto, intervencijos poreikio kiekybinis 

pagrindimas) 

Kupiškio kraštas garsėja sutvarkyta Kupiškio marių 

infrastruktūra, kurioje siūloma įvairiausių pramogų.  

2022 m. apgyvendinimo paslaugas teikia 9 įmonės ir 

sudarė 0,21% visų Respublikos įmonių. Kupiškio 

kraštas garsėja sutvarkyta Kupiškio marių 

infrastruktūra, kurioje siūloma įvairiausių pramogų 

kiekvienam pagal pomėgį. Galima daryti prielaidą, 

kad kaimo turizmo rinka vis dar nėra pakankamai 

išvystyta ir yra galimybės šių paslaugų teikimui ir 

plėtrai.   

Poreikio sąsaja su aukštesnio lygmens 

strateginiais dokumentais 

1) Kupiškio rajono savivaldybės  SPP 2020-2030 m. 

2) 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų programa 3) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 

plėtros 2023–2027 m. strateginis planas 4)Panevėžio 

regiono plėtros planas 2022-2030 (projektas) 5) 

Interreg  Baltijos jūros regiono programa 2021-2027 

m.6) 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. 

VPS priemonės susiję su šių strategijų tikslais, tačiau 

tiesioginių investicijų iš VPS nenumatyta.  

Poreikio sąsaja su VVG teritorijos 

gyventojų nuomone 

Formuojant poreikį atsižvelgta į teritorijos gyventojų, 

vietos valdžios ir verslo išsakytus poreikius. Poreikiai 

apibendrinti po įvykusių 14 susitikimų, kuriuose 

dalyvavo visi suinteresuoti asmenys (verslas, 

jaunimas, neįgalieji, kultūros darbuotojai, NVO, 

vadžia)  

Poreikį tenkinančių VPS priemonių 

skaičius 

3 

Susijęs nacionalinis poreikis 1 h.1. Skatinti kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių 

verslo iniciatyvas 

Susijęs nacionalinis poreikis 2 h.2. Didinti kaimo gyventojų užimtumą ir  socialinę 

įtrauktį  

Susijęs nacionalinis poreikis 3 h.4 . Modernizuoti kaimo vietoves didinant gyvenimo 

sąlygų jose patrauklumą  

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.3 (skaitmeninės technologijos; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.37 (darbo vietos; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape)? 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.39 

(kaimo verslai; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.41 

(paslaugos ir infrastruktūra; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape) 

Taip 
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Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.42 

(socialinė įtrauktis; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

     
  3 poreikis 

Poreikis Stiprinti ir skatinti NVO gebėjimus  ekonominių ir 

(ar) socialinių veiklų vykdyme  

Poreikio sąsaja su stiprybėmis ir (arba) 

galimybėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į 1,4,7,10 

stiprybes ir 1,2,3,4,7,10 galimybes. Mažinant 

socialinę atskirtį, toliau išlieka poreikis vystyti NVO 

vykdomas paslaugas, ženklią investicijų dalį skiriant 

bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtrai. Būtina 

plėtoti ekonomines iniciatyvas. Siekiant didinti 

skurdo, socialinės atskirties problemų sprendimo 

efektyvumą, užtikrinti organizacijų savarankiškumą 

būtina skatinti ekonominių veiklų  kūrimąsi ir (ar) 

plėtrą.  

Poreikio sąsaja su silpnybėmis ir (arba) 

grėsmėmis 

Poreikis suformuluotas  atsižvelgiant į 2,3,4,5,7,9,10 

silpnybes ir  numatytas 1,2,4,5,9,10 grėsmes. 

Tikimasi, kad panaudojant jau egzistuojantį 

potencialą ir galimybes bus išvengta grėsmių ir bent 

iš dalies sumažintos ir (arba) visiškai panaikintos 

silpnybės. 

Poreikio sąsaja su situacijos analizės 

rodikliais (poreikio dydžio, problemos 

masto, intervencijos poreikio kiekybinis 

pagrindimas) 

Rajone įregistruotos 106 NVO (42 mieste ir 64 

kaime).  Vidutiniškai vienoje seniūnijoje yra 4 kaimo 

bendruomenės. Rajone  tik 2 kaimo bendruomenės 

teikia  krašto kulinarines edukacijas ir vienintelė KB 

,,Palėvenys" vykdanti ekonominę veiklą yra sukūrusi  

darbo vietą. NVO jaunimo organizacija ,,Alsja" taip 

pat vykdo bendruomeninį verslą ir turi sukūrusi darbo 

vietą. Bus skatinamos kitos NVO  imtis ekonominių 

veiklų vykdymo ir taip tapti savarankiškomis 

organizacijomis.  

Poreikio sąsaja su aukštesnio lygmens 

strateginiais dokumentais 

1) Kupiškio rajono savivaldybės  SPP 2020-2030 m. 

2) 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų programa 3) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 

plėtros 2023–2027 m. strateginis planas 4)Panevėžio 

regiono plėtros planas 2022-2030 (projektas) 5) 

Interreg  Baltijos jūros regiono programa 2021-2027 

m.6) 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. 

VPS priemonės susiję su šių strategijų tikslais, tačiau 

tiesioginių investicijų iš VPS nenumatyta.  

Poreikio sąsaja su VVG teritorijos 

gyventojų nuomone 

Formuojant poreikį atsižvelgta į teritorijos gyventojų, 

vietos valdžios ir verslo išsakytus poreikius. Poreikiai 

apibendrinti po įvykusių 14 susitikimų, kuriuose 

dalyvavo visi suinteresuoti asmenys (verslas, 

jaunimas, neįgalieji, kultūros darbuotojai, NVO, 

vadžia) . 

Poreikį tenkinančių VPS priemonių 

skaičius 

2 
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Susijęs nacionalinis poreikis 1 h.2. Didinti kaimo gyventojų užimtumą ir  socialinę 

įtrauktį  

Susijęs nacionalinis poreikis 2 h.4 . Modernizuoti kaimo vietoves didinant gyvenimo 

sąlygų jose patrauklumą  

Susijęs nacionalinis poreikis 3 k.4. Mažinti skaitmeninę atskirtį žemės ūkyje ir kaimo 

vietovėse  

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.3 (skaitmeninės technologijos; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.37 (darbo vietos; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.39 

(kaimo verslai; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.41 

(paslaugos ir infrastruktūra; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.42 

(socialinė įtrauktis; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

     
  4 poreikis 

Poreikis Plėtoti  neformalaus ugdymo veiklas,  edukacines 

programas, taikant netradicines švietimo formas ir 

būdus įtraukiant socialiai jautrias grupes 

Poreikio sąsaja su stiprybėmis ir (arba) 

galimybėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į 1, 5, 9, 10 

stiprybes ir 2,3,4,6,7,10 galimybes. Mažinant 

socialinę atskirtį toliau išlieka poreikis sudaryti 

galimybę įvairioms įtraukiomis iniciatyvoms, 

skirtoms vietos problemų  sprendimui; gebėjimų, 

aktualių  konkrečiai vietovei, ugdymas ir taikymas; 

bendruomeninės lyderystės stiprinimas; prevencinė 

sklaida; soc. atskirtį patiriančių grupių poreikius 

atitinkančių veiklų organizavimas. 

Poreikio sąsaja su silpnybėmis ir (arba) 

grėsmėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į 1,3,5,10 

silpnybes ir 1,2,4,6,5,10  grėsmes. Tikimasi, kad 

panaudojant jau egzistuojantį potencialą ir galimybes 

bus išvengta grėsmių ir bent iš dalies sumažintos ir 

(arba) visiškai panaikintos silpnybės. 

Poreikio sąsaja su situacijos analizės 

rodikliais (poreikio dydžio, problemos 

masto, intervencijos poreikio kiekybinis 

pagrindimas) 

Rajone  veikia 13  ugdymo įstaigų, profesinio ugdymo 

įstaiga, daugiafunkcis centras, 2 neformalaus ugdymo 

įstaigos, švietimo pagalbos tarnyba.  Kultūrines 

paslaugas teikia: viešoji biblioteka ir 9 padaliniai, 

kultūros centras ir 5 padaliniai, etnografijos muziejus 

ir 4 filialai.  
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Poreikio sąsaja su aukštesnio lygmens 

strateginiais dokumentais 

1) Kupiškio rajono savivaldybės  SPP 2020-2030 m. 

2) 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų programa 3) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 

plėtros 2023–2027 m. strateginis planas 4)Panevėžio 

regiono plėtros planas 2022-2030 (projektas) 5) 

Interreg  Baltijos jūros regiono programa 2021-2027 

m.6) 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. 

VPS priemonės susiję su šių strategijų tikslais, tačiau 

tiesioginių investicijų iš VPS nenumatyta.  

Poreikio sąsaja su VVG teritorijos 

gyventojų nuomone 

Formuojant poreikį atsižvelgta į teritorijos gyventojų, 

vietos valdžios ir verslo išsakytus poreikius. Poreikiai 

apibendrinti po įvykusių 14 susitikimų, kuriuose 

dalyvavo visi suinteresuoti asmenys (verslas, 

jaunimas, neįgalieji, kultūros darbuotojai, NVO, 

vadžia). 

Poreikį tenkinančių VPS priemonių 

skaičius 

1 

Susijęs nacionalinis poreikis 1 h.2. Didinti kaimo gyventojų užimtumą ir  socialinę 

įtrauktį  

Susijęs nacionalinis poreikis 2 h.1. Skatinti kaimo gyventojų ir kaimo bendruomenių 

verslo iniciatyvas 

Susijęs nacionalinis poreikis 3 k.4. Mažinti skaitmeninę atskirtį žemės ūkyje ir kaimo 

vietovėse  

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.3 (skaitmeninės technologijos; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.37 (darbo vietos; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.39 

(kaimo verslai; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Ne 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.41 

(paslaugos ir infrastruktūra; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.42 

(socialinė įtrauktis; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

     
  5 poreikis 

Poreikis Panaudoti turimus etninius, gamtos , kultūros paveldo 

išteklius siekiant pristatyti krašto identitetą, 

išskirtinumą 
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Poreikio sąsaja su stiprybėmis ir (arba) 

galimybėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į stiprybes 

1,2,3,4,6,9 ir 1,2,3,4,6,7,8,9,10  galimybes. Išlieka 

poreikis vystyti lėtojo/pažintinio turizmo 

infrastruktūrą (dviračių, vandens, pėsčiųjų maršrutai), 

didinti turizmo pasaugų sklaidą ( vieningos 

platformos sukūrimas), kitų išskirtinių vietos 

paslaugų  ir produktų pasiūlą  panaudojant turimus 

vietos išteklius (gamtos, kultūros, paveldo, žmonių) ir 

pasitelkiant pažangius sprendimus, IT įtraukti vietos 

gyventojus, verslininkus bei valdžią.  

Poreikio sąsaja su silpnybėmis ir (arba) 

grėsmėmis 

Poreikis suformuluotas atsižvelgiant į silpnybes ir   

grėsmes. Tikimasi, kad panaudojant jau egzistuojantį 

potencialą ir galimybes bus išvengta grėsmių ir bent 

iš dalies sumažintos ir (arba) visiškai panaikintos 

silpnybės. 

Poreikio sąsaja su situacijos analizės 

rodikliais (poreikio dydžio, problemos 

masto, intervencijos poreikio kiekybinis 

pagrindimas) 

Tvenkinių kadastre įtraukti 11 savivaldybės 

teritorijoje esantys tvenkiniai, didžiausias -Kupiškio 

marios. Mariose gyvena virš 20 žuvų rūšių, yra 

autoturizmo trasos  ,,Vidurio Lietuvos keliais " ir 

,,Aukštaitijos keliai", baidarių trasos, dviračių 

maršrutai. Maršrutuose yra lankytinų kultūros ir 

gamtos paveldo objektų, saugomų teritorijų. Bus 

siekiama vystyti maršrutus, diegti naujas IT, 

skaitmeninimą, organizuoti  gamtai tvarias veiklas 

(pažintiniai žygiai, gamtos stovyklos). 

Poreikio sąsaja su aukštesnio lygmens 

strateginiais dokumentais 

1) Kupiškio rajono savivaldybės  SPP 2020-2030 m. 

2) 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų programa 3) Lietuvos žemės ūkio ir kaimo 

plėtros 2023–2027 m. strateginis planas 4)Panevėžio 

regiono plėtros planas 2022-2030 (projektas) 5) 

Interreg  Baltijos jūros regiono programa 2021-2027 

m.6) 2021–2030 m. nacionalinis pažangos planas. 

VPS priemonės susiję su šių strategijų tikslais, tačiau 

tiesioginių investicijų iš VPS nenumatyta.  

Poreikio sąsaja su VVG teritorijos 

gyventojų nuomone 

Formuojant poreikį atsižvelgta į teritorijos gyventojų, 

vietos valdžios ir verslo išsakytus poreikius. Poreikiai 

apibendrinti po įvykusių 14 susitikimų, kuriuose 

dalyvavo visi suinteresuoti asmenys (verslas, 

jaunimas, neįgalieji, kultūros darbuotojai, NVO, 

vadžia).  

Poreikį tenkinančių VPS priemonių 

skaičius 

2 

Susijęs nacionalinis poreikis 1 h.2. Didinti kaimo gyventojų užimtumą ir  socialinę 

įtrauktį  

Susijęs nacionalinis poreikis 2 h.4 . Modernizuoti kaimo vietoves didinant gyvenimo 

sąlygų jose patrauklumą  

Susijęs nacionalinis poreikis 3 k.4. Mažinti skaitmeninę atskirtį žemės ūkyje ir kaimo 

vietovėse  
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Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.3 (skaitmeninės technologijos; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape)? 

Ne 

Ar poreikis siejasi su rezultato rodikliu 

R.37 (darbo vietos; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape)? 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.39 

(kaimo verslai; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Ne 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.41 

(paslaugos ir infrastruktūra; pilnas 

rodiklio pavadinimas 6 lape) 

Taip 

Poreikis siejasi su rezultato rodikliu R.42 

(socialinė įtrauktis; pilnas rodiklio 

pavadinimas 6 lape) 

Taip 

 

 

4. VPS temos pagrindimas (pildoma teminėms VPS) 

 

5. VVG pristatymas ir vertybės, VVG teritorijos vizija iki 2030 m. ir VVG misija 

5.1. Apibendrinta informacija apie VVG 

5.1.1. VVG įsteigimo data 2007-04-26 

5.1.2. VVG būstinės adresas Gedimino g. 27, Kupiškis 

5.1.3. VVG narių skaičius 2022 m. sausio 1 d. VVG narių skaičius sudarė 35 nariai. 2023 

m. kovo ???d.  visuotiniame narių susirinkime buvo 

patvirtintas 2023 m. narių sarąšas, kurį sudaro 35 nariai. VVG 

nariai atstovauja visas Kupiškio rajono savivaldybės 

kaimiškąsias gyvenamąsias vietoves. VVG narių sąrašas 

pateiktas 1 priede.  

5.1.4. VVG kolegialaus valdymo 

organo narių skaičius 

2022 m. sausio 1 d. valdybos narių skaičius 11 narių, kurie 

atstovauja trims sektoriams (vietos valžios, verslo, pilietinės 

visuomenės) ir atitinka taisyklių proporcija 30:30:40, bei vyrų 

moterų santykį 40:60 (Išrinkta 2021-06-08). 2023 m. kovo 23 

d. išrinkta nauja valdyba, kurios narių skaičius 11 narių ir 

atstovauja tris sektorius (vietos valdžios, verslo, pilietinės 

visuomenės) ir atitinka taisyklių proporcijas 20:40:40.  VVG 

kolegialaus valdymo organo narių sąrašas pateiktas 2 priede. 

5.1.5. VPS administracijos 

darbuotojų ir etatų skaičius 

Darbuotojų skaičius: Organizacijoje dirbs trys darbuotojai: 

projektų administravimo vadovas, 

finansaininkas/administratorius, administratorius/viešųjų 

ryšių specialistas. 

Etatų skaičius: Planuojama, kad projektų administravimo 

vadovas dirbs 0,7 etato, finansininkas/administratorius 

0,5etato, administratorius/viešųjų ryšių specialistas 0,5 etato. 

Viso 1,7 etato. 

VPS administracijos darbuotojų sąrašas pateiktas 3 priede. 
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5.1.6. VVG pirmininkas Organizacijos pirmininkas Paulius Pranckūnas 2022-04-26,  

išrinktas trijų metų kadencijai.   

5.1.7. VVG kolegialaus valdymo 

organo pirmininkas 

Valdybos pirmininkė Vilma Talačkienė 2023-03-23 Išrinkta 

trijų metų kadencijai 

5.1.8. VPS administravimo 

vadovas 

Neringa Čemerienė 

 

5.2. Apibendrinta informacija apie VVG kolegialaus valdymo organo sudėtį 

VVG kolegialaus valdymo organo narių skaičius, iš viso 11 (teikiant VPS) 

Narių pasiskirstymas pagal sektorius:    

Sektorius, atstovaujami interesai Narių skaičius 

Narių dalis, 

proc.  

Viešojo administravimo (valdžios) sektorius 2 18,18 

Verslo sektorius (privatūs ekonominiai interesai) 4 36,36 

Pilietinės visuomenės sektorius (socialiniai interesai) 5 45,45 

Kita 0 0,00 

Iš viso:  11 100,00 

Narių pasiskirstymas pagal lytį:    

Lytis Narių skaičius 

Narių dalis, 

proc.  

Moterys 5 45,45 

Vyrai 6 54,55 

Iš viso:  11 100 

Narių pasiskirstymas pagal amžių:    

Amžiaus grupė Narių skaičius 

Narių dalis, 

proc.  

Asmenys iki 29 m. (imtinai) 3 27,27 

Asmenys nuo 30 iki 40 m. (imtinai) 4 36,36 

Asmenys nuo 41 m. 4 36,36 

Iš viso:  11 100 

 

 

5.3. Informacija apie VVG kolegialaus valdymo organo kompetencijų įvairovės 
užtikrinimą 

VVG kolegialaus valdymo organo kompetencijų 

įvairovės užtikrinimo būdas(-ai) 

Pasirinkto būdo pagrindimas ir detalizuojanti 

informacija 

☒ VVG kolegialaus organo nariai turi mokslo ar 

ekspertinių žinių žaliosios pertvarkos, sumanių 

kaimų ir (ar) miestų srityse; 

☐ VVG sudarė patariamąją novatorių darbo 

grupę, pasitelkdama mokslo ar ekspertinių žinių 

žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų 

srityse turinčius ekspertus; 

Kupiškio r. VVG pirmininkas Paulius 

Pranckūnas turi įgijęs žinių aplinkosaugos 

klausimais (aplinkotyra ir ekologija, 

aplinkosaugos organizavimas). VPS rengimo 

metu sudaryta neformali  VPS rengimo darbo 

grupė iš 5 asmenų (grupės pirmininkas P. 

Pranckūnas, nariai: D. Sriubikienė, L. 

Griauzdė, L. Juknevičienė, R. Pukenienė). 
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☐ VVG sudarė bendradarbiavimo sutartį su 

mokslo įstaiga(-omis), turinčiomis žinių žaliosios 

pertvarkos, sumanių kaimų ir (ar) miestų srityse; 

☐ Netaikoma. 
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5.4. VVG vertybės 

2023 m. vasario mėnesį vykusiame Kupiškio r. VVG valdybos darbo posėdyje buvo peržiūrėtos 

organizacijos vertybės, kuriomis vadovaujasi VVG nariai vykdant veiklą. Buvo diskutuota dėl šių 

vertybių: bendruomeniškumo, profesionalumo, pilietiškumo, sąžiningumo, darbštumo, atsakingumo, 

teisingumo, aktyvumo, pakantumo, viešumo. Buvo nutarta apsibrėžti keturias pagrindines vertybes:  

        Bendruomeniškumas. Bendruomeniškumą mes suprantame, kaip organizuotos ir tvirtos 

bendruomenės, palaikančios tarpusavio ryšius, įsipareigojančios laikytis bendrų vertybių, standartų, 

tikslo ir  įsipareigojimų;  padedančios gana operatyviai ir tikslingai išspręsti visai visuomenei ar jos 

daliai tenkančius sunkumus ir pasiekti tikslus, tenkinti rajono gyventojų viešuosius poreikius ir spręsti 

aktualias socialines problemas.   

        Profesionalumas. Esame savo srities profesionalai, nuolat gilinantys savo žinias ir keliantys 

kvalifikaciją. Suprantame, kad nuo mūsų profesionalumo ir žinių priklauso mūsų veiklos rezultatai, 

todėl  profesinis tobulėjimas ir nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra kasdienio mūsų darbo dalis. 

       Atsakingumas. siekiame, kad suinteresuoti asmenys laikytų mus sąžiningais ir korektiškais. 

Jaučiame atsakomybę tiek savo darbuotojams,  organizacijos nariams,  partneriams, bendruomenėms 

ir rajono gyventojams. 

        Skaidrumas. Sveikų santykių tarp vietos valdžios, verslo ir visuomenės kūrimas. Kuriame 

pasitikėjimą tarp darbuotojų, organizacijos narių, bendruomenių, partnerių; dalinamės patirtimi, 

teisinga ir reikalinga informacija.        

5.5. VVG teritorijos vizija iki 2030 m. 

 

VIZIJA -  turtingas gamtos, kultūrinio ir istorinės atminties paveldo objektais kraštas,  kuriame 

gyvena susitelkę  ir atsakingai savo ir kaimo gerovę kuriantys gyventojai. 

 

5.6. VVG misija 

 

MISIJA – konsultuoti visas suinteresuotas organizacijas ir asmenis norinčius spręsti vietos socialinės, 

ekonominės, aplinkosauginės ir įtraukios infrastruktūros plėtrą,  taikant draugiškus aplinkai 

sprendimus; skatinti gyventojus tvariai naudoti ir  puoselėti Kupiškio krašto gamtos, kultūrinį ir 

istorinės atminties paveldą; stiprinti bendradarbiavimą ir gyventojų gebėjimus kaupti bei pritaikyti 

aktualias  žinias, susijusias su inovacijomis, aplinkosaugos ir pažangių sprendimų pritaikymu. 
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II skyrius: Ko mes siekiame? (VPS tikslai, rodikliai ir siekiami pokyčiai) 

6. VVG teritorijai aktualūs BŽŪP tikslai 

  BŽŪP tikslas Ar tikslas 

įgyvendin

amas 

VVG 

teritorijoj

e 

VPS 

tikslą 

įgyvendin

ančių 

priemonių 

skaičius 

Priemo

nių, 

kuriom

s tikslas 

yra 

pagrind

inis, 

skaičius 

Priemon

ių, 

kurios 

tikslą 

įgyvendi

na 

horizont

aliai, 

skaičius 

A BIVP priemonei taikomi BŽŪP 

tikslai (privalomi) 

        

8 

konkretu

s tikslas 

(h 

punktas) 

SO8. Skatinti užimtumą, augimą, lyčių 

lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą 

ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir 

vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant 

žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę 

Taip 4 3   

Komplek

sinis 

tikslas 

XCO. Modernizuoti sektorių skatinant žemės 

ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacijas ir 

skaitmeninimą bei dalijimąsi jomis, taip pat 

skatinant jų diegimą 

Taip 4 1   

B BŽŪP tikslai, kurie VPS gali būti 

įgyvendinami horizontaliai 

(pasirenkami) 

        

4 

konkretu

s tikslas 

(d 

punktas) 

SO4. Prisidėti prie klimato kaitos švelninimo 

ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant 

išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų 

kiekį ir didinant anglies dioksido 

sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją 

energetiką 

Taip 3 0 3 

5 

konkretu

s tikslas 

(e 

punktas) 

SO5. Skatinti tvarų vystymąsi ir veiksmingą 

gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens, 

dirvožemio ir oro, valdymą, be kita ko, 

mažinant priklausomybę nuo cheminių 

medžiagų 

Ne 0 0 0 

6 

konkretu

s tikslas 

(f 

punktas) 

SO6. Prisidėti prie biologinės įvairovės 

nykimo sustabdymo ir sustabdymo, gerinti 

ekosistemų funkcijas ir išsaugoti buveines bei 

kraštovaizdžius 

Ne 0 0 0 

9 

konkretu

s tikslas 

(i 

punktas) 

SO9. Gerinti Sąjungos žemės ūkio atsaką į 

visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir 

sveikata, mažinti maisto atliekų kiekį, gerinti 

gyvūnų gerovę ir kovoti su atsparumu 

antimikrobinėms medžiagoms 

Taip 1 0 1 

C Kiti BŽŪP tikslai (neprivalomi)         

1 

konkretu

s tikslas 

(a 

punktas) 

SO1. Remti perspektyvias ūkių pajamas ir 

žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 

Sąjungoje, siekiant didinti ilgalaikį 

aprūpinimą maistu ir žemės ūkio įvairovę, taip 

Ne 0 0   
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  BŽŪP tikslas Ar tikslas 

įgyvendin

amas 

VVG 

teritorijoj

e 

VPS 

tikslą 

įgyvendin

ančių 

priemonių 

skaičius 

Priemo

nių, 

kuriom

s tikslas 

yra 

pagrind

inis, 

skaičius 

Priemon

ių, 

kurios 

tikslą 

įgyvendi

na 

horizont

aliai, 

skaičius 

pat užtikrinti žemės ūkio gamybos ekonominį 

tvarumą Sąjungoje 

2 

konkretu

s tikslas 

(b 

punktas) 

SO2. Labiau orientuotis į rinką ir didinti ūkių 

konkurencingumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju 

laikotarpiu, be kita ko, daugiau dėmesio 

skiriant moksliniams tyrimams, 

technologijoms ir skaitmenizacijai 

Ne 0 0   

3 

konkretu

s tikslas 

(c 

punktas) 

SO3. Gerinti ūkininko padėtį vertės 

grandinėje 

Ne 0 0   

7 

konkretu

s tikslas 

(g 

punktas) 

SO7. Pritraukti jaunuosius ūkininkus ir kitus 

naujus ūkininkus, palaikyti jų veiklą ir 

palengvinti tvarią verslo plėtrą kaimo 

vietovėse 

Ne 0 0   

7. Kiekybiniai VPS tikslai 

7.1. VPS produkto ir rezultato rodikliai iki 2029 m. 

Rodiklio 

kodas 
Rodiklio pavadinimas 

Kiekybinis 

tikslas iki 

2029 m. 

A ES bendrieji rezultato rodikliai:   

R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą 

skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, skaičius 

0 

R.37 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse. BŽŪP projektais 

remiamas naujų darbo vietų kūrimas 

5,5 

R.39 Kaimo ekonomikos plėtojimas. Kaimo verslo įmonių, įskaitant bioekonomikos 

įmones, kuriamų naudojantis pagal BŽŪP skiriama parama, skaičius 

6 

R.41 Europos kaimo tinklų kūrimas. Kaimo gyventojų, kuriems, naudojantis BŽŪP 

parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, 

skaičius 

8400 

R.42 Socialinės įtraukties skatinimas. Asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės 

įtraukties projektai, skaičius 

90 

B ES bendrieji produkto rodikliai:   

L700 Vietos lygiu įgyvendintų projektų skaičius (apima vietos ir bendradarbiavimo 

projektus) 

14 

L710 Vietos lygiu įgyvendintų projektų, skirtų vietos lygmens inovacijoms, skaičius 0 
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Rodiklio 

kodas 
Rodiklio pavadinimas 

Kiekybinis 

tikslas iki 

2029 m. 

C Nacionaliniai bendrieji rezultato rodikliai:   

C.1 Įgyvendinant vietos projektus sukurtų darbo vietų pasiskirstymas pagal lytį: 5,5 

N-R.37.1 Sukurtų darbo vietų skaičius moterims 2,5 

N-R.37.2 Sukurtų darbo vietų skaičius vyrams 0 

N-R.37.3 Sukurtų darbo vietų skaičius bet kurios lyties asmenims 3 

C.2 Įgyvendinant vietos projektus sukurtų darbo vietų pasiskirstymas pagal 

amžių: 

5,5 

N-R.37.4 Sukurtų darbo vietų skaičius asmenims iki 40 m. (imtinai) 1 

N-R.37.5 Sukurtų darbo vietų skaičius asmenims nuo 41 m.  0 

N-R.37.6 Sukurtų darbo vietų skaičius bet kurio amžiaus asmenims 4,5 

D Nacionaliniai bendrieji produkto rodikliai:   

D.1 Vietos projektų teritorinis pasiskirstymas (seniūnijos):   

N-P.1 VVG teritorijos seniūnijų, kuriose įgyvendinami vietos projektai, skaičius 

(PLANUOJAMAS) 

4 

N-P.2 VVG teritorijos seniūnijų skaičius, iš viso 4 

N-P.3 VVG teritorijos seniūnijų, kuriose įgyvendinami vietos projektai, dalis, proc. 100 

D.2 Vietos projektų teritorinis pasiskirstymas (gyvenamosios vietovės):   

N-P.4 VVG teritorijos kaimo gyvenamųjų vietovių, kurių gyventojams sudarytos 

palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius 

(PLANUOJAMAS) 

270 

N-P.5 VVG teritorijos kaimo gyvenamųjų vietovių skaičius, iš viso 340 

N-P.6 VVG teritorijos kaimo gyvenamųjų vietovių, kurių gyventojams sudarytos 

palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, dalis, proc. 

79 

E VPS rodikliai (produkto, rezultato):   

 

7.2. Metinės rodiklių reikšmės 

1. ES bendrieji rezultato rodikliai: 
Rodiklio 

kodas 

Rodiklis Iš 

viso 

2024 

m. 

2025 

m. 

2026 

m. 

2027 

m. 

2028 

m. 

2029 

m. 

R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. 

Ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą 

skaitmeninėms ūkininkavimo 

technologijoms plėtoti, skaičius 

0 0 0 0 0 0 0 

R.37 Ekonomikos augimas ir darbo vietų 

kūrimas kaimo vietovėse. BŽŪP 

projektais remiamas naujų darbo vietų 

kūrimas 

5,50 0,00 0,00 2,00 1,50 2,00 0,00 

R.39 Kaimo ekonomikos plėtojimas. Kaimo 

verslo įmonių, įskaitant bioekonomikos 

įmones, kuriamų naudojantis pagal 

BŽŪP skiriama parama, skaičius 

6 0 0 1 3 2 0 

R.41 Europos kaimo tinklų kūrimas. Kaimo 

gyventojų, kuriems, naudojantis BŽŪP 

parama, sudarytos palankesnės sąlygos 

naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, 

skaičius 

8 400 0 0 3 100 1 800 3 500 0 
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Rodiklio 

kodas 

Rodiklis Iš 

viso 

2024 

m. 

2025 

m. 

2026 

m. 

2027 

m. 

2028 

m. 

2029 

m. 

R.42 Socialinės įtraukties skatinimas. 

Asmenų, kuriems taikomi remiami 

socialinės įtraukties projektai, skaičius 

1 0 0 1 0 0 0 

 

 

2. VPS rodikliai (produkto, rezultato): 

☐ Netaikoma 

☐ Taikoma 

 

Jei taikoma, žr. VPS II dalies 11.1 lapą (4 lentelė).  
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8. Pokyčiai, kurių siekiama VVG teritorijoje (kiekybine išraiška) 

 

 
VPS 

priem

onės 

numer

is 

VPS turinio 

elementas 

VPS priemonių pavadinimai, susiję poreikiai Pokyčio rodiklio pradinė 

reikšmė 

Pokyčio 

rodiklio 

pradinės 

reikšmės 

metai 

Pokyčio 

rodiklio 

siekiama 

reikšmė 

2029 m. 

1 

priemo

nė 

Priemonės 

pavadinimas 

Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

Pokytis: 1)  Tvariai vystoma  aplinka sudaro sąlygas  būti 

sveikiems, rūpintis savo sveikata, aktyviai gyventi, 

sportuoti, jaustis gerai tiek fiziškai, tiek psichologiškai 2) 

Įgyvendinamos aplinkai draugiškos iniciatyvos, paslaugos 

bei žmonių sąmoningumas prisideda prie  artėjimo link 

klimatui neutralių seniūnijų, o tai kartu prisideda ir prie 

bendros "Žaliojo kurso strategijos" tikslo; 3)  Išaugęs 

paslaugų skaičius poilsio, pramogų, aktyvaus laisvalaikio 

sektoriuose (12 naujų paslaugų) 

  Susijusių poreikių 

skaičius 

3 

  Susijęs poreikis 1 1 poreikis. Kurti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą gyventojams, diegiant  

tvarius, išmanius ir skaitmeninius sprendimus 

  Susijęs poreikis 2 2 poreikis. Vystyti išmanų, socialiai ir ekologiškai atsakingą turizmą 

  Susijęs poreikis 3 5 poreikis. Panaudoti turimus etninius, gamtos , kultūros paveldo išteklius 

siekiant pristatyti krašto identitetą, išskirtinumą 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 1 

Sukurtoje viešojoje infrastruktūroje pritaikyti inovatyvūs, netradiciniai 

metodai ir iniciatyvos, vnt. (Kupiškio rajono seniūnijų informacija) 

0 2023 12 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 2 

Sukurtos bendros turizmo objektų ir (arba) turizmo paslaugų rinkodaros ir 

(arba) pardavimo iniciatyvos (Kupiškio rajono savivaldybės duomenys) 

0 2023 2 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 3 

        

2 

priemo

nė 

Priemonės 

pavadinimas 

Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

Pokytis: 1) Suteikiama galimybė įsidarbinti ir padidinti 

namų ūkio pajamas ir (arba) realizuoti savo gebėjimus 

gaminant gaminius 2) Įgyvendinamais VP ir veiklomis   

sprendžiančios socialinės įtraukties, socialinių vietos 

bendruomenių tvarumo problemas 3) Užtikrinta  

bendruomenės gyvenimo kokybė, siekiant sektorių 

  Susijusių poreikių 

skaičius 

3 

  Susijęs poreikis 1 2 poreikis. Vystyti išmanų, socialiai ir ekologiškai atsakingą turizmą 
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VPS 

priem

onės 

numer

is 

VPS turinio 

elementas 

VPS priemonių pavadinimai, susiję poreikiai Pokyčio rodiklio pradinė 

reikšmė 

Pokyčio 

rodiklio 

pradinės 

reikšmės 

metai 

Pokyčio 

rodiklio 

siekiama 

reikšmė 

2029 m. 

  Susijęs poreikis 2 3 poreikis. Stiprinti ir skatinti NVO gebėjimus  ekonominių ir (ar) 

socialinių veiklų vykdyme  

bendradarbiavimo, socialinio ir ekonominio sąmoningumo 

4) ugdomi ir vystomi bendradarbiavimo ir partnerystės 

ryšiai vykdant ekonomines veiklas 
  Susijęs poreikis 3 1 poreikis. Kurti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą gyventojams, diegiant  

tvarius, išmanius ir skaitmeninius sprendimus 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 1 

Padidėjęs paslaugų turistui, kurias teikia NVO sektorius skaičius, vnt. 

(Kupiškio rajono turizmo strategija)  

3 2023 6 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 2 

  
  

  

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 3 

        

3 

priemo

nė 

Priemonės 

pavadinimas 

Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra   Pokytis: 1) Išaugęs veikiančių ūkio subjektų  

apgyvendinimo, maitinimo ir kitame paslaugų  sektoriuje 

skaičius; 2) Paslaugų verslo sezoniškumo sumažėjimas;  3)  

Sustiprėję partnerystės ryšiai tarp vietos verslininkų, 

nevyriausybinio sektoriaus ir turizmo verslo atstovų 

vystant skaitmenizavimą ir nuotolinė pardavimą; 4) 

Kupiškio r. sav. patraukli turistinė vieta, siūlanti tradicinę 

kultūrą, tradicinį gyvenimo būdą, išsaugotą aplinką, 

vietinę virtuvę ir pabėgimą nuo greito gyvenimo būdo 

  Susijusių poreikių 

skaičius 

2 

  Susijęs poreikis 1 1 poreikis. Kurti ir plėtoti socialinę infrastruktūrą gyventojams, diegiant  

tvarius, išmanius ir skaitmeninius sprendimus 

  Susijęs poreikis 2 2 poreikis. Vystyti išmanų, socialiai ir ekologiškai atsakingą turizmą 

  Susijęs poreikis 3   

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 1 

Išaugęs veikiančių ūkio subjektų  apgyvendinimo, maitinimo ir kitame 

paslaugų  sektoriuje skaičius, vnt. (VšĮ  Kupiškio rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro duomenys, https://www.infokupiskis.lt/lankytinos-

vietos/?module=tourism&action=ajax_get_map_markers_list&type=1&m

apc=55.6864;24.6823;56.0033;25.3676 ) 

23 (9 nakvynės, 2 

maitinimai, aktyvus 

laisvalaikis 12)  

2022 28 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 2 
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VPS 

priem

onės 

numer

is 

VPS turinio 

elementas 

VPS priemonių pavadinimai, susiję poreikiai Pokyčio rodiklio pradinė 

reikšmė 

Pokyčio 

rodiklio 

pradinės 

reikšmės 

metai 

Pokyčio 

rodiklio 

siekiama 

reikšmė 

2029 m. 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 3 

        

4 

priemo

nė 

Priemonės 

pavadinimas 

Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas Pokytis: 1) Suaktyvėjusios kaimo bendruomenės, 

nevyriausybinės organizacijos; 2) Į bendruomenines 

veiklas įtrauktas jaunimas; 3) Padidėjęs  gyventojų 

ekologinis, aplinkosauginis sąmoningumas; 4) Kaimo 

bendruomenės ir nevyriausybinės organizacijos talpina 

savyje unikalius ir autentiškus sprendimus, auginančius 

vietovę, mus ir visą Lietuvą. Siekis, kad šie sprendimai 

būtų ištransliuoti ir įgyvendinti per vietos projektus.   

  Susijusių poreikių 

skaičius 

3 

  Susijęs poreikis 1 3 poreikis. Stiprinti ir skatinti NVO gebėjimus  ekonominių ir (ar) 

socialinių veiklų vykdyme  

  Susijęs poreikis 2 4 poreikis. Plėtoti  neformalaus ugdymo veiklas,  edukacines programas, 

taikant netradicines švietimo formas ir būdus įtraukiant socialiai jautrias 

grupes 

  Susijęs poreikis 3 5 poreikis. Panaudoti turimus etninius, gamtos , kultūros paveldo išteklius 

siekiant pristatyti krašto identitetą, išskirtinumą 

  Pokytį 

pagrindžiantis 

rodiklis 1 

Asmenų skaičius, kurie projektų įgyvendinimo metu įgijo žinių apie naujų 

technologijų, skaitmenizavimo galimybių pritaikomumą / tvarumo ir 

aplinkosaugos temomis, įsitraukė į sveikos gyvensenos skatinimo veiklas, 

proc. (Lietuvos statistikos departamento duomenys [interaktyvus].  Prieiga 

per internetą: https://osp.stat.gov.lt/gyventojai1) 

10624 2022 2 proc. 
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9. Apibendrinta informacija apie VPS 

  

VVG pavadinimas 

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS 

GRUPĖ 

VVG kodas (4 didžiosios raidės) KUPI 

VVG teritorijos seniūnijų skaičius 10624 

VVG teritorijos kaimo gyvenamųjų vietovių skaičius 340 

  

Parengta Vietos plėtros strategija (VPS) yra teminė Taip 

VVG teritorijos poreikių skaičius 5 

VVG teritorijai aktualių BŽŪP tikslų skaičius 4 

VPS priemonių skaičius 4 

    

Pagrindiniai rezultatai: Planuojama rodiklio reikšmė 

Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkių, pagal 

BŽŪP gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo 

technologijoms plėtoti, skaičius 

0 

Dalis nuo visų ūkių VVG teritorijoje, proc. 0,00 

    

Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo 

vietovėse. BŽŪP projektais remiamas naujų darbo vietų 

kūrimas 

6 

    

Kaimo ekonomikos plėtojimas. Kaimo verslo įmonių, 

įskaitant bioekonomikos įmones, kuriamų naudojantis 

pagal BŽŪP skiriama parama, skaičius 

6 

    

Europos kaimo tinklų kūrimas. Kaimo gyventojų, 

kuriems, naudojantis BŽŪP parama, sudarytos 

palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir 

infrastruktūra, skaičius 

8 400 

Dalis nuo visų VVG teritorijos gyventojų, proc. 79,07 

    

Socialinės įtraukties skatinimas. Asmenų, kuriems 

taikomi remiami socialinės įtraukties projektai, skaičius 

90 

Dalis nuo visų VVG teritorijos gyventojų, proc. 0,85 

    

Konteksto rodikliai: Pradinė rodiklio reikšmė 

Ūkių skaičius VVG teritorijoje 1 667 

Gyventojų skaičius VVG teritorijoje 10 624 
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III skyrius: Kaip mes pasieksime užsibrėžtus tikslus? (VPS priemonės, finansinis planas, įgyvendinimo 
organizavimas ir valdymas) 

10. VPS priemonės 

10.1. VPS priemonių sąrašas 

VPS 

priemonė

s 

numeris 

VPS priemonė Priemonės rūšis (iš 

sąrašo) 

Planuojama 

paremti 

projektų 

(rodiklis 

L700) 

Planuojama 

paramos suma 

priemonei, Eur 

Išlaidų dalis, 

nuo vietos 

projektų 

įgyvendinimo 

išlaidų, proc. 

Priemonės 

kodas 

(bendras) 

Priemonės 

kodas 

(unikalus) 

Išlaidų 

kategorija 

1 

priemonė 

Socialiai 

atsakingų  

paslaugų ir 

tvarios 

infrastruktūros 

gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

Viešųjų paslaugų 

prieinamumo 

didinimas (ne pelno) 

4 320 000,00 30,16 LEADER-

20VVG-08 

KUPI-

LEADER-

20VVG-08-01 

Vietos 

projektų 

įgyvendinimo 

išlaidos 

2 

priemonė 

Tvarių 

ekonominių 

veiklų kūrimas ir 

plėtra efektyviai 

panaudojant 

vietos išteklius 

Bendruomeninis 

verslas 

1 200 000,00 18,85 LEADER-

20VVG-07 

KUPI-

LEADER-

20VVG-07-02 

Vietos 

projektų 

įgyvendinimo 

išlaidos 

3 

priemonė 

Tvaraus ir 

konkurencingo 

verslo kūrimas ir 

plėtra  

Ne žemės ūkio 

verslo kūrimas ir 

plėtra 

5 520 000,00 49,01 LEADER-

20VVG-03 

KUPI-

LEADER-

20VVG-03-03 

Vietos 

projektų 

įgyvendinimo 

išlaidos 

4 

priemonė 

Vietos gyventojų 

socialinės 

integracijos ir 

užimtumo 

skatinimas 

Veiklos projektai 4 21 020,80 1,98 LEADER-

20VVG-09 

KUPI-

LEADER-

20VVG-09-04 

Vietos 

projektų 

įgyvendinimo 

išlaidos 
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10.2. VPS priemonių sąsajos su BŽŪP tikslais 

VPS 

priemonės 

numeris 

VPS priemonė 

Iš viso 

įgyven

dina 

BŽŪP 

tikslų 

8 

konkr

etus 

tiksla

s (h) 

Komple

ksinis 

tikslas 

(k) 

4 

konkr

etus 

tiksla

s (d) 

5 

konkr

etus 

tiksla

s (e) 

6 

konkr

etus 

tiksla

s (f) 

9 

konkr

etus 

tiksla

s (i) 

1 

konkr

etus 

tiksla

s (a) 

2 

konkr

etus 

tiksla

s (b) 

3 

konkr

etus 

tiksla

s (c) 

7 

konkr

etus 

tiksla

s (g) 

1 priemonė 

Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros gyventojams kūrimas ir plėtra 3 Taip Taip Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

2 priemonė 

Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra 

efektyviai panaudojant vietos išteklius 3 Taip Taip Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

3 priemonė 

Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir 

plėtra  3 Taip Taip Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

4 priemonė 

Vietos gyventojų socialinės integracijos ir 

užimtumo skatinimas 3 Taip Taip Ne Ne Ne Taip Ne Ne Ne Ne 

 

10.3. VPS priemonių sąsajos su VVG teritorijos poreikiais 

VPS 

priemonės 

numeris 

VPS priemonė 

Iš viso 

tenkina 

poreikių 

1 poreikis 2 poreikis 3 poreikis 4 poreikis 5 poreikis 

Kurti ir 

plėtoti 

socialinę 

infrastruktūrą 

gyventojams, 

diegiant  

tvarius, 

išmanius ir 

skaitmeninius 

sprendimus 

Vystyti 

išmanų, 

socialiai ir 

ekologiškai 

atsakingą 

turizmą 

Stiprinti ir 

skatinti NVO 

gebėjimus  

ekonominių ir 

(ar) socialinių 

veiklų vykdyme  

Plėtoti  

neformalaus 

ugdymo veiklas,  

edukacines 

programas, 

taikant 

netradicines 

švietimo formas ir 

būdus įtraukiant 

socialiai jautrias 

grupes 

Panaudoti 

turimus 

etninius, 

gamtos, 

kultūros 

paveldo 

išteklius 

siekiant 

pristatyti 

krašto 

identitetą, 

išskirtinumą 

1 

priemonė 

Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros 

gyventojams kūrimas ir plėtra 3 Taip Taip Ne Ne Taip 

2 

priemonė 

Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai 

panaudojant vietos išteklius 3 Taip Taip Taip Ne Ne 
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VPS 

priemonės 

numeris 

VPS priemonė 

Iš viso 

tenkina 

poreikių 

1 poreikis 2 poreikis 3 poreikis 4 poreikis 5 poreikis 

Kurti ir 

plėtoti 

socialinę 

infrastruktūrą 

gyventojams, 

diegiant  

tvarius, 

išmanius ir 

skaitmeninius 

sprendimus 

Vystyti 

išmanų, 

socialiai ir 

ekologiškai 

atsakingą 

turizmą 

Stiprinti ir 

skatinti NVO 

gebėjimus  

ekonominių ir 

(ar) socialinių 

veiklų vykdyme  

Plėtoti  

neformalaus 

ugdymo veiklas,  

edukacines 

programas, 

taikant 

netradicines 

švietimo formas ir 

būdus įtraukiant 

socialiai jautrias 

grupes 

Panaudoti 

turimus 

etninius, 

gamtos, 

kultūros 

paveldo 

išteklius 

siekiant 

pristatyti 

krašto 

identitetą, 

išskirtinumą 

3 

priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  2 Taip Taip Ne Ne Ne 

4 

priemonė 

Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo 

skatinimas 3 Ne Ne Taip Taip Taip 

 

10.4. VPS priemonių aprašymas 

  1 priemonė 

Priemonės pavadinimas Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams kūrimas ir 

plėtra 

Priemonės rūšis Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas (ne pelno) 

VVG teritorijos poreikių, kuriuos tenkina priemonė, skaičius 3 

BŽŪP tikslų, kuriuos įgyvendina priemonė, skaičius 3 

Pagrindinis BŽŪP tikslas, kurį įgyvendina VPS priemonė XCO. Modernizuoti sektorių skatinant žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, 

inovacijas ir skaitmeninimą bei dalijimąsi jomis, taip pat skatinant jų diegimą 

Ar priemonė prisideda prie 4 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Taip 

Ar priemonė prisideda prie 5 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 
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Ar priemonė prisideda prie 6 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 9 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

A dalis. Priemonės intervencijos logika:   

Priemonės tikslas, ryšys su pagrindiniu BŽŪP tikslu ir VVG teritorijos 

poreikiais (problemomis ir (arba) potencialu), ryšys su VPS tema (jei taikoma) 

Priemone siekiama didinti socialinės infrastruktūros objektų patrauklumą 

Kupiškio rajono gyventojams ir turistams diegiant aplinkai draugišką, šių dienų 

lūkesčius atliepiančią skaitmeninę  infrastruktūrą. Siekiant įtraukios vietos 

infrastruktūros ir paslaugų plėtros, kuria siekiama didinti kaimo vietovių 

patrauklumą/modernumą, atsakingo turizmo potencialo plėtojimą, stiprinti 

kaimo kultūrinį tapatumą pasitelkiant skaitmenines technologijas ir aplinkai 

draugiškus sprendimus, remiami projektai turi būti susiję su turizmo, poilsio ir 

laisvalaikio paslaugų VVG teritorijoje plėtojimu/kūrimu. VPS tema visiškai 

atitinka priemonės tikslą. Pagrindinė problemai: lankomų objektų prieinamumo 

stoka, menka inovacijų, nepakankamai efektyvi paslaugų rinkodara turi įtakos 

turistinio ir kultūrinio gyvenimo patrauklumui, menkas atsinaujinančių išteklių 

panaudojimas, aplinkosaugos sprendimai reikalauja didelių investicijų. 

Pokytis, kurio siekiama VPS priemone Pokytis: 1)  Tvariai vystoma  aplinka sudaro sąlygas  būti sveikiems, rūpintis 

savo sveikata, aktyviai gyventi, sportuoti, jaustis gerai tiek fiziškai, tiek 

psichologiškai 2) Įgyvendinamos aplinkai draugiškos iniciatyvos, paslaugos bei 

žmonių sąmoningumas prisideda prie  artėjimo link klimatui neutralių seniūnijų, 

o tai kartu prisideda ir prie bendros "Žaliojo kurso strategijos" tikslo; 3)  Išaugęs 

paslaugų skaičius poilsio, pramogų, aktyvaus laisvalaikio sektoriuose (12 naujų 

paslaugų). 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo d įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

Taikomi reikalavimai (bent 1): 1) investicijos į pažangaus (sumanaus) kaimo 

kūrimą, klimatą ir ekologiškumą, tvarios infrastruktūros vystymą, 

technologinius  ir skaitmeninius sprendimus  2) projekto veiklos skirtos kovoti 

su socialinės atskirtimi, kylančia dėl su klimatu susijusių iššūkių (įrengiamos 

edukacinės, neformalaus ugdymo, sveikatinimo erdvės ir pan.) 3) veiklos, 

susijusios su informuotumu apie medžių gyvavimo ciklą ir jo svarbą 

4)ekologinio ir tvaraus turizmo ir poilsio plėtra. 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo e įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 
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Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo f įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo i įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

B dalis. Pareiškėjų ir projektų tinkamumo sąlygos, projektų atrankos 

principai: 

  

Pagal priemonę remiamos veiklos Pagal priemonę gali būti pasirenkamos viena arba kelios remtinos veiklos, kurių 

išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede. Remiama: 1) infrastruktūros  

pritaikymas 2) įrangos įsigijimas 3) paslaugų įsigijimas 4) intelektinės ir 

užimtumo veiklos 5)skaitmeninių, kitų pažangių sprendimų diegimą. 

Tinkami pareiškėjai ir partneriai (jei taikomas reikalavimas projektus 

įgyvendinti su partneriais) 

Tinkami pareiškėjai arba partneriai: 1)VšĮ; 2) Asociacija; 3) BĮ;  4) Kupiškio r. 

savivaldybės administracija                                       

Priemonės tikslinė grupė (pildoma, jei nesutampa su tinkamais pareiškėjais ir 

(arba) partneriais) 

Tikslinė grupė: 1) gyventojai; 2)poilsiautojai;  3) vietos ir užsienio turistai; 4) 

vaikai ir jaunimas iki 25 m.; 5) senjorai. 

Tinkamumo sąlygos pareiškėjams ir projektams Tinkamumo sąlyga: pateikiama VPS 7 priede                                                                                                                                                     

Tinkamumo sąlyga VP: 1) jei VP metu vykdomi rangos darbai numatytas AEI 

panaudojimas ir (ar) energijos efektyvumo didinimas   

Projektų atrankos principai Atrankos principai: 1) projekto metu  vykdoma daugiau remtinų veiklų, kurių 

išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede 2) projekto metu derinamos 

"kietosios investicijos (rangos darbai; įranga ir pan." ir minkštosios veiklos 

(neformalus ugdymas; edukavimas; stovyklos ir pan. kuriems paramos 

neprašoma, tai numatyta kaip tęstinė investicinės projekto dalies veikla). 

Planuojamų kvietimų teikti paraiškas skaičius 2 

C dalis. Paramos dydžiai:   

Didžiausia paramos suma vietos projektui, Eur Didžiausia paramos suma VP:  80 000 Eur 

Paramos lyginamoji dalis, proc.  Intensyvumas: 1) 95 proc. kai pareiškėjas VšĮ; Asociacija; BĮ (kai veiklos 

numatytos VP nėra jos įprastinė veikla, finansuojama savivaldybės biudžeto 

lėšomis); 2) 40 proc. kai pareiškėjas RSA)         

Planuojama paramos suma priemonei, Eur 320 000,00 

Planuojama paremti projektų (rodiklis L700) 4 
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Paaiškinimas, kaip nustatyta rodiklio L700 reikšmė Pagal priemonę planuojamų paremti projektų skaičius apskaičiuotas pagal 

maksimalią galimą paramos sumą vienam projektui.  

D dalis. Priemonės indėlis į ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų 

įgyvendinimą: 

  

Subregioninės vietovės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai apimtų visas VVG 

teritorijos seniūnijas? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Šia priemonę siekiame platesnio investicijų ir veiklų  vykdymo, pasiskirstymo 

(žr. 10.22 punktą) 

Partnerystės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų vykdomi su 

partneriais? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Šia priemonę siekiame platesnio investicijų ir veiklų  vykdymo, pasiskirstymo 

(žr. 10.22 punktą) 

Inovacijų principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų skirti inovacijoms 

vietos lygiu diegti? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Inovacijų diegimui paramos suma vienam projektui yra per maža. Šia priemonę 

siekiame platesnio investicijų ir veiklų  vykdymo, pasiskirstymo (žr. 10.22 

punktą) 

Planuojama paremti projektų, skirtų inovacijoms vietos lygiu diegti (rodiklis 

L710) 

0 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:   

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti lyčių lygybei ir 

nediskriminavimui? 

Taip 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) Viso planuojama sukurti 4 DV po 0,25 etato. 0,5 etato planuojama kurti 

moterims, kadangi atsižvelgiant į statistinių duomenų analizė matyti, kad 

didžiąją dalį darbingo amžiaus bedarbių sudaro moterys (žr. 13 lapą). 

Jaunimas:   
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Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti jaunimui? Ne 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) 0 

E dalis. Priemonės rezultato rodikliai:   

SP rezultato rodiklių taikymas priemonei:   

R.3 Ne 

R.37 Taip 

R.39 Ne 

R.41 Taip 

R.42 Ne 

VPS rodiklių taikymas priemonei:   

KUPI-P.1 Ne 

KUPI-P.2 Ne 

KUPI-P.3 Ne 

KUPI-P.4 Ne 

KUPI-P.5 Ne 

KUPI-P.6 Ne 

KUPI-P.7 Ne 

KUPI-P.8 Ne 

KUPI-P.9 Ne 

KUPI-P.10 Ne 

F dalis. Pagal priemonę remiamų projektų pobūdis:   

Remiami pelno projektai Taip 

Remiami projektai, susiję su žinių perdavimu, įskaitant konsultacijas, mokymą 

ir keitimąsi žiniomis apie tvarią, ekonominę, socialinę, aplinką ir klimatą 

tausojančią veiklą (aktualu rodikliui L801) 

Taip 

Remiami projektai, susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, 

trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą 

investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802) 

Ne 
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Remiami projektai, susiję su atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumais, 

įskaitant biologinę (aktualu rodikliui L803) 

Taip 

Remiami projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos 

švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse 

(aktualu rodikliui L804) 

Taip 

Remiami projektai, kurie kuria darbo vietas (aktualu rodikliui L805) Taip 

Remiami kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L 

806) 

Ne 

Remiami projektai, susiję su sumanių kaimų strategijomis (aktualu rodikliui 

L807) 

Ne 

Remiami projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu 

rodikliui L808) 

Taip 

Remiami socialinės įtraukties projektai (aktualu rodikliui L809) Ne 

    

  2 priemonė 

Priemonės pavadinimas Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

Priemonės rūšis Bendruomeninis verslas 

VVG teritorijos poreikių, kuriuos tenkina priemonė, skaičius 3 

BŽŪP tikslų, kuriuos įgyvendina priemonė, skaičius 3 

Pagrindinis BŽŪP tikslas, kurį įgyvendina VPS priemonė SO8. Skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą 

ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, 

įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę 

Ar priemonė prisideda prie 4 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Taip 
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Ar priemonė prisideda prie 5 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 6 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 9 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

A dalis. Priemonės intervencijos logika:   

Priemonės tikslas, ryšys su pagrindiniu BŽŪP tikslu ir VVG teritorijos 

poreikiais (problemomis ir (arba) potencialu), ryšys su VPS tema (jei taikoma) 

Priemone siekiama mažinti socialinę atskirtį, toliau plėtojant  socialines 

paslaugas  ir NVO verslumą, dėmesį skiriant bendruomenėje teikiamų paslaugų 

ir vykdomo verslo plėtrai. Viena iš socialinių netolygumų susidarymo 

priežasčių –  paslaugų teikimo ir darbo vietų disbalansas tarp regionų, todėl ši 

priemone sieksime šį disbalansą bent iš dalies pagerinti. Priemonės tikslas - 

palaikyti NVO verslo  kūrimąsi ir plėtrą, per VP  produktų ir paslaugų, ypač 

turizmo sektoriuje, sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir 

taikymą ir kt. VPS tema visiškai atitinka priemonės tikslą.                                                                             

Pagrindinės problemos: 1) nemokama pristatyti turimų vietos išteklių, 

amatininkai nėra linkę sertifikuoti amatus ar programas; 2)  negebama 

demonstruoti savo krašto (žmonių, paslaugų, lankomų objektų, vertybių) 

etninio savitumo ir išskirtinumo. 

Pokytis, kurio siekiama VPS priemone Pokytis: 1) Suteikiama galimybė įsidarbinti ir padidinti namų ūkio pajamas ir 

(arba) realizuoti savo gebėjimus gaminant gaminius 2) Įgyvendinamais VP ir 

veiklomis   sprendžiančios socialinės įtraukties, socialinių vietos bendruomenių 

tvarumo problemas 3) Užtikrinta  

bendruomenės gyvenimo kokybė, siekiant sektorių bendradarbiavimo, 

socialinio ir ekonominio sąmoningumo 4) ugdomi ir vystomi bendradarbiavimo 

ir partnerystės ryšiai vykdant ekonomines veiklas. 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo d įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

Taikomi reikalavimai (bent 1 ): investicijos į pažangaus (sumanaus) kaimo 

kūrimą, klimatą ir ekologiškumą, tvarios infrastruktūros vystymą, 

technologinius  ir skaitmeninius sprendimus;  2) projekto veiklos skirtos kovoti 

su socialinės atskirtimi, kylančia dėl su klimatu susijusių iššūkių (įrengiamos 

edukacinės, neformalaus ugdymo, sveikatinimo erdvės ir pan.); 3)ekologinio ir 

tvaraus turizmo ir poilsio plėtra. 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo e įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 
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Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo f įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo i įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

B dalis. Pareiškėjų ir projektų tinkamumo sąlygos, projektų atrankos 

principai: 

  

Pagal priemonę remiamos veiklos Pagal priemonę gali būti pasirenkamos viena arba kelios remtinos veiklos, kurių 

išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede. Remiama: 1) infrastruktūros  

pritaikymas  2) paslaugų įsigijimas 3) investicijos į paslaugų arba gaminamų 

produktų gerinimą / skaitmeninių, kitų pažangių sprendimų diegimą. 

Tinkami pareiškėjai ir partneriai (jei taikomas reikalavimas projektus 

įgyvendinti su partneriais) 

Tinkami pareiškėjai arba partneriai: 1)VšĮ; 2) Asociacija                                             

Priemonės tikslinė grupė (pildoma, jei nesutampa su tinkamais pareiškėjais ir 

(arba) partneriais) 

Tikslinė grupė: 1) gyventojai; 2)poilsiautojai 3) darbingi asmenys (ypač iki 40 

m. ir moterys); 5) socialiai pažeidžiami asmenys 

Tinkamumo sąlygos pareiškėjams ir projektams Tinkamumo sąlyga pareiškėjams: pateikiama VPS 7 priede                                                                                

Tinkamumo sąlygos VP: 1) jei projekto metu vykdomi rangos darbai numatytas 

AEI panaudojimas ir (ar) energijos efektyvumo didinimas; 2) VP įgyvendina 

bent vieną pažangaus (sumanaus) kaimo principą; 3) į projekto veiklas ir (arba) 

projekto rezultatai bent iš dalies skirti socialiai pažeidžiamai grupei ir (arba) jos 

problemų sprendimui. 

Projektų atrankos principai Atrankos principai (ne mažiau 2): 1) projekto metu  vykdoma daugiau remtinų 

veiklų, kurių išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede; 2) projekto metu 

skaitinamas bendradarbiavimo tinklų kūrimas, projekto veiklas įgyvendina ne 

mažiau kaip 2 partneriai iš skirtingų sektorių ir (arba) įstaigų ir (arba) 

organizacijų; 3)VP numatytos vykdyti veiklos, jų rezultatai apima visas 5 

Kupiškio kaimiškąsias seniūnijas. 

Planuojamų kvietimų teikti paraiškas skaičius 1 

C dalis. Paramos dydžiai:   

Didžiausia paramos suma vietos projektui, Eur Didžiausia paramos suma VP: 200 000 Eur 

Paramos lyginamoji dalis, proc.  Intensyvumas: 95 proc. 

Planuojama paramos suma priemonei, Eur 200 000,00 
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Planuojama paremti projektų (rodiklis L700) 1 

Paaiškinimas, kaip nustatyta rodiklio L700 reikšmė Pagal priemonę planuojamų paremti projektų skaičius apskaičiuotas pagal 

maksimalią galimą paramos sumą vienam projektui.  

D dalis. Priemonės indėlis į ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų 

įgyvendinimą: 

  

Subregioninės vietovės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai apimtų visas VVG 

teritorijos seniūnijas? 

Taip 

Pasirinkimo pagrindimas Per atrankos principus: 1) projekto metu skaitinamas bendradarbiavimo tinklų 

kūrimas, projekto veiklas įgyvendina ne mažiau kaip 2 partneriai iš skirtingų 

sektorių ir (arba) įstaigų ir (arba) organizacijų (žr. 10.22 punktą) 

Partnerystės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų vykdomi su 

partneriais? 

Taip, pasirinktinai 

Pasirinkimo pagrindimas #REF! 

Inovacijų principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų skirti inovacijoms 

vietos lygiu diegti? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Inovacijų diegimui paramos suma vienam projektui yra per maža. Šia priemonę 

siekiame platesnio investicijų ir veiklų  vykdymo, pasiskirstymo (žr. 10.22 

punktą). 

Planuojama paremti projektų, skirtų inovacijoms vietos lygiu diegti (rodiklis 

L710) 

0 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:   

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti lyčių lygybei ir 

nediskriminavimui? 

Taip 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) Viso planuojama sukurti 1 DV moteriai, kadangi atsižvelgiant į statistinių 

duomenų analizė matyti, kad didžiąją dalį darbingo amžiaus bedarbių sudaro 

moterys (žr. 13 lapą). 

Jaunimas:   



58 

 

 

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti jaunimui? Ne 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) 0 

E dalis. Priemonės rezultato rodikliai:   

SP rezultato rodiklių taikymas priemonei:   

R.3 Ne 

R.37 Taip 

R.39 Taip 

R.41 Taip 

R.42 Taip 

VPS rodiklių taikymas priemonei:   

KUPI-P.1 Ne 

KUPI-P.2 Ne 

KUPI-P.3 Ne 

KUPI-P.4 Ne 

KUPI-P.5 Ne 

KUPI-P.6 Ne 

KUPI-P.7 Ne 

KUPI-P.8 Ne 

KUPI-P.9 Ne 

KUPI-P.10 Ne 

F dalis. Pagal priemonę remiamų projektų pobūdis:   

Remiami pelno projektai Taip 

Remiami projektai, susiję su žinių perdavimu, įskaitant konsultacijas, mokymą 

ir keitimąsi žiniomis apie tvarią, ekonominę, socialinę, aplinką ir klimatą 

tausojančią veiklą (aktualu rodikliui L801) 

Ne 

Remiami projektai, susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, 

trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą 

investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802) 

Ne 
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Remiami projektai, susiję su atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumais, 

įskaitant biologinę (aktualu rodikliui L803) 

Taip 

Remiami projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos 

švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse 

(aktualu rodikliui L804) 

Taip 

Remiami projektai, kurie kuria darbo vietas (aktualu rodikliui L805) Taip 

Remiami kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L 

806) 

Taip 

Remiami projektai, susiję su sumanių kaimų strategijomis (aktualu rodikliui 

L807) 

Ne 

Remiami projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu 

rodikliui L808) 

Taip 

Remiami socialinės įtraukties projektai (aktualu rodikliui L809) Taip 

    

  3 priemonė 

Priemonės pavadinimas Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  

Priemonės rūšis Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra 

VVG teritorijos poreikių, kuriuos tenkina priemonė, skaičius 2 

BŽŪP tikslų, kuriuos įgyvendina priemonė, skaičius 3 

Pagrindinis BŽŪP tikslas, kurį įgyvendina VPS priemonė SO8. Skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą 

ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, 

įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę 

Ar priemonė prisideda prie 4 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Taip 
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Ar priemonė prisideda prie 5 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 6 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 9 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

A dalis. Priemonės intervencijos logika:   

Priemonės tikslas, ryšys su pagrindiniu BŽŪP tikslu ir VVG teritorijos 

poreikiais (problemomis ir (arba) potencialu), ryšys su VPS tema (jei taikoma) 

Priemone siekiama skatinti  įtraukių, sistemingų ir aktualių darbo vietų, poilsio 

ir  pramogų paslaugų kūrimą ir plėtrą rinkos atžvilgiu, pagrindinį dėmesį 

akcentuojant ekologijai ir skaitmeninių technologijų panaudojimui.  Kupiškio 

savivaldybėje yra neišnaudota verslų vystymo niša, skirtų poilsiautojui ir 

turistui, ypač išnaudojant vietos išteklius ir stiprybes. Kupiškio rajono 

savivaldybė dėl Kupiškio marių ir aplink jas pakankamai išvystytos 

infrastruktūros yra patraukli vieta turizmo vystymui vykdant aptarnavimo 

veiklas, tradicinių gaminių arba produktų gamybą ir pardavimą. VPS tema 

visiškai atitinka priemonės tikslą.                                                                                                        

Pagrindinė problema:  1)  nepakankama pažintinio turizmo sklaida ir 

prieinamumas lankytojams, paslaugų įvairovė, nepakankama apgyvendinimo ir 

maitinimo paslaugų. 

Pokytis, kurio siekiama VPS priemone  Pokytis: 1) Išaugęs veikiančių ūkio subjektų  apgyvendinimo, maitinimo ir 

kitame paslaugų  sektoriuje skaičius; 2) Paslaugų verslo sezoniškumo 

sumažėjimas;  3)  Sustiprėję partnerystės ryšiai tarp vietos verslininkų, 

nevyriausybinio sektoriaus ir turizmo verslo atstovų vystant skaitmenizavimą ir 

nuotolinė pardavimą; 4) Kupiškio r. sav. patraukli turistinė vieta, siūlanti 

tradicinę kultūrą, tradicinį gyvenimo būdą, išsaugotą aplinką, vietinę virtuvę ir 

pabėgimą nuo greito gyvenimo būdo. 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo d įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

Taikomi reikalavimai (bent 1 iš alternatyvų): 1)  investicijos į pažangaus 

(sumanaus) kaimo kūrimą, klimatą ir ekologiškumą, tvarios infrastruktūros 

vystymą, technologinius  ir skaitmeninius sprendimus;  2) VP veiklos apima 

viso ir (arba) dalies žiedinės ekonomikos ciklo įgyvendinimą.  

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo e įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo f įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 
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Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo i įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

B dalis. Pareiškėjų ir projektų tinkamumo sąlygos, projektų atrankos 

principai: 

  

Pagal priemonę remiamos veiklos Pagal priemonę gali būti pasirenkamos viena arba kelios remtinos veiklos, kurių 

išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede. Remtinos veiklos: 1) 

infrastruktūros (NT) pritaikymas ir modernizavimas 2) įrangos ir technikos 

įsigijimas 3) paslaugų įsigijimas 4) intelektinės ir užimtumo veiklos. 

Tinkami pareiškėjai ir partneriai (jei taikomas reikalavimas projektus 

įgyvendinti su partneriais) 

Tinkami pareiškėjai arba partneriai: 1) privatus juridinis asmuo (UAB; MB); 2) 

Fizinis asmuo; 3) Ūkininkas                                           

Priemonės tikslinė grupė (pildoma, jei nesutampa su tinkamais pareiškėjais ir 

(arba) partneriais) 

Tikslinė grupė: 1) gyventojai; 2)poilsiautojai 3) vietos ir užsienio turistai; 4) 

darbingi asmenys (ypač iki 40 m. ir moterys) 

Tinkamumo sąlygos pareiškėjams ir projektams Tinkamumo sąlyga pareiškėjams: pateikiama VPS 7 priede                                                                                     

Tinkamumo sąlygos VP: 1) jei projekto metu vykdomi rangos darbai numatytas 

AEI panaudojimas ir (ar) energijos efektyvumo didinimas; 2) VP projekte 

įtraukiamas vietos išteklių (gamtos, kultūros, istorijos, žmonių ir kt.) 

išnaudojimas (panaudojimas), juos populiarinant ir panaudojant verslo kūrimo 

ir (arba) plėtros procese 

Projektų atrankos principai Atrankos principai (ne mažiau 2): 1) projekto metu  vykdoma daugiau remtinų 

veiklų, kurių išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede; 2)  VP metu įdiegtos 

efektyvios ir šiuolaikiškos rinkodaros priemonės, siekiant mažinti sezoniškumą, 

didinti konkurencingumą ir krašto patrauklumą; 3) VP veiklos apima visus ir 

(arba) kelis "Lėtojo turizmo" modelio aspektus 4) sukuriamos darbo vietos  

moterims arba asmenims iki 40 m. 

Planuojamų kvietimų teikti paraiškas skaičius 3 

C dalis. Paramos dydžiai:   

Didžiausia paramos suma vietos projektui, Eur Didžiausia paramos suma VP:  104 000Eur 

Paramos lyginamoji dalis, proc.  Paramos intensyvumas: 65 proc. 

Planuojama paramos suma priemonei, Eur 520 000,00 

Planuojama paremti projektų (rodiklis L700) 5 
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Paaiškinimas, kaip nustatyta rodiklio L700 reikšmė Pagal priemonę planuojamų paremti projektų skaičius apskaičiuotas pagal 

maksimalią galimą paramos sumą vienam projektui.  

D dalis. Priemonės indėlis į ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų 

įgyvendinimą: 

  

Subregioninės vietovės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai apimtų visas VVG 

teritorijos seniūnijas? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas 0 

Partnerystės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų vykdomi su 

partneriais? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas 0 

Inovacijų principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų skirti inovacijoms 

vietos lygiu diegti? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Inovacijų diegimui paramos suma vienam projektui yra per maža. Šia priemonę 

siekiame platesnio investicijų ir veiklų  vykdymo, pasiskirstymo (žr. 10.22 

punktą) 

Planuojama paremti projektų, skirtų inovacijoms vietos lygiu diegti (rodiklis 

L710) 

0 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:   

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti lyčių lygybei ir 

nediskriminavimui? 

Taip 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) Viso planuojama sukurti 3,5 DV po 0,5 etato verslo plėtros VP ir po 1 etatą 

verslo plėtros VP atveju. 1 etatą planuojama kurti moterims, kadangi 

atsižvelgiant į statistinių duomenų analizė matyti, kad didžiąją dalį darbingo 

amžiaus bedarbių sudaro moterys (žr. 13 lapą) 

Jaunimas:   

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti jaunimui? Taip 
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Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) Per atrankos principus: 1) sukuriamos darbo vietos  moterims arba asmenims 

iki 40 m. (žr. 10.22 punktą) 

E dalis. Priemonės rezultato rodikliai:   

SP rezultato rodiklių taikymas priemonei:   

R.3 Ne 

R.37 Taip 

R.39 Taip 

R.41 Taip 

R.42 Ne 

VPS rodiklių taikymas priemonei:   

KUPI-P.1 Ne 

KUPI-P.2 Ne 

KUPI-P.3 Ne 

KUPI-P.4 Ne 

KUPI-P.5 Ne 

KUPI-P.6 Ne 

KUPI-P.7 Ne 

KUPI-P.8 Ne 

KUPI-P.9 Ne 

KUPI-P.10 Ne 

F dalis. Pagal priemonę remiamų projektų pobūdis:   

Remiami pelno projektai Taip 

Remiami projektai, susiję su žinių perdavimu, įskaitant konsultacijas, mokymą 

ir keitimąsi žiniomis apie tvarią, ekonominę, socialinę, aplinką ir klimatą 

tausojančią veiklą (aktualu rodikliui L801) 

Ne 

Remiami projektai, susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, 

trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą 

investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802) 

Ne 

Remiami projektai, susiję su atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumais, 

įskaitant biologinę (aktualu rodikliui L803) 

Taip 
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Remiami projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos 

švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse 

(aktualu rodikliui L804) 

Taip 

Remiami projektai, kurie kuria darbo vietas (aktualu rodikliui L805) Taip 

Remiami kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L 

806) 

Taip 

Remiami projektai, susiję su sumanių kaimų strategijomis (aktualu rodikliui 

L807) 

Ne 

Remiami projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu 

rodikliui L808) 

Taip 

Remiami socialinės įtraukties projektai (aktualu rodikliui L809) Ne 

    

  4 priemonė 

Priemonės pavadinimas Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas 

Priemonės rūšis Veiklos projektai 

VVG teritorijos poreikių, kuriuos tenkina priemonė, skaičius 3 

BŽŪP tikslų, kuriuos įgyvendina priemonė, skaičius 3 

Pagrindinis BŽŪP tikslas, kurį įgyvendina VPS priemonė SO8. Skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą 

ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, 

įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę 

Ar priemonė prisideda prie 4 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 5 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 

Ar priemonė prisideda prie 6 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Ne 
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Ar priemonė prisideda prie 9 konkretaus BŽŪP tikslo? (tikslas nurodytas 5 

lape) 

Taip 

A dalis. Priemonės intervencijos logika:   

Priemonės tikslas, ryšys su pagrindiniu BŽŪP tikslu ir VVG teritorijos 

poreikiais (problemomis ir (arba) potencialu), ryšys su VPS tema (jei taikoma) 

Priemone siekiama skatinti kaimo bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų 

aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje teikiant „minkštąsias“ projektines 

idėjas susijusias su neformalaus ugdymo, užimtumo organizavimu, ekologiniu 

švietimu, klimato kaita, tvarumu, daiktų prikėlimu antram gyvenimui, 

sveikatingumu, sveika gyvensena ir fiziniu aktyvumu, maisto nešvaistymo 

temomis.  Priemone siekiama didinti Kupiškio rajono gyventojų užimtumą, 

skatinti bendradarbiavimą, aktyvinti vietos organizacijas. VPS tema visiškai 

atitinka priemonės tikslą, o pokyčių įvairovė labai didelė, nes juos kuria vietos 

žmonės ir organizacijos. Pagrindinė problema  – komunikacijos, 

bendradarbiavimo trūkumas tarp gyventojų ir organizacijų, BO  veiklos 

pasyvumas; NVO žinių ir įgūdžių trūkumas. 

Pokytis, kurio siekiama VPS priemone Pokytis: 1) Suaktyvėjusios kaimo bendruomenės, nevyriausybinės 

organizacijos; 2) Į bendruomenines veiklas įtrauktas jaunimas; 3) Padidėjęs  

gyventojų ekologinis, aplinkosauginis sąmoningumas; 4) Kaimo bendruomenės 

ir nevyriausybinės organizacijos talpina savyje unikalius ir autentiškus 

sprendimus, auginančius vietovę, mus ir visą Lietuvą. Siekis, kad šie 

sprendimai būtų ištransliuoti ir įgyvendinti per vietos projektus.   

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo d įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

Taikomi reikalavimai (bent 1 iš alternatyvų): 1) projekto veiklos prisideda prie 

gyventojų (vaikų, jaunimo ir (arba)  senjorų) ekologinio, aplinkosauginio 

sąmoningumo ugdymo (stovyklos, neformalus ugdymas, gamtos ir miško 

terapija ir pan.) 2) veiklos, susijusios su informuotumu apie medžių gyvavimo 

ciklą ir jo svarbą.  

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo e įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo f įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

0 

Kaip priemonė prisidės prie horizontalaus tikslo i įgyvendinimo? (pildoma, jei 

taikoma) 

Taikomi reikalavimai (bent 1 iš alternatyvų): 1) veiklos, susijusios su vaikų 

arba senjorų neformalaus ugdymo veiklomis, kurios siekia tvaraus tobulėjimo ir 

sveikatingumo ugdymo; 2) veiklos, susijusios su informuotumu apie sveiką 

gyvenseną; maisto nešvaistymą; natūralaus maisto svarbą žmogaus organizmui; 

žmogaus fizinės sveikatos balanso palaikymą ir pan.  (projekto metu gali būti 

derinamos "kietosios" ir "minkštosios" investicijos). 
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B dalis. Pareiškėjų ir projektų tinkamumo sąlygos, projektų atrankos 

principai: 

  

Pagal priemonę remiamos veiklos Pagal priemonę gali būti pasirenkamos viena arba kelios remtinos veiklos, kurių 

išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede. Remtinos veiklos: 1) paslaugų 

įsigijimas 4) intelektinės ir užimtumo veiklos 

Tinkami pareiškėjai ir partneriai (jei taikomas reikalavimas projektus 

įgyvendinti su partneriais) 

Tinkami pareiškėjai arba partneriai: 1)VšĮ; 2) Asociacija; 3) BĮ;  4) Kupiškio r. 

savivaldybės administracija                                       

Priemonės tikslinė grupė (pildoma, jei nesutampa su tinkamais pareiškėjais ir 

(arba) partneriais) 

Tikslinė grupė: 1) gyventojai; 2)nevyriausybinės ir  kitos organizacijos ir 

įstaigos; 3) vaikai iki 18 metų; 4) senjorai 

Tinkamumo sąlygos pareiškėjams ir projektams Tinkamumo sąlyga pareiškėjams: netaikoma                Tinkamumo sąlygos VP: 

1) VP įtraukiamos veiklos susijusios su ekologiniu, aplinkosauginiu švietimu ir 

(arba) sveika gyvensena ir fiziniu aktyvumu; 2) VP skatinama partnerystė tarp 

sektorių ir (arba) organizacijų ir (arba) įstaigų; 3) į projekto veiklas ir (arba) 

projekto rezultatai bent iš dalies skirti socialiai pažeidžiamai grupei ir (arba) jos 

problemų sprendimui. 

Projektų atrankos principai Atrankos principai (ne mažiau 2): 1) projekto metu vykdoma daugiau remtinų 

veiklų, kurių išplėstinis sąrašas pateikiamas VPS 7 priede; 2) projekto naudos 

gavėjais yra ne mažiau kaip 2 skirtingų sektorių ir (arba) organizacijų ir (arba) 

įstaigų atstovai; 3) VP tikslinė grupė vaikai iki 18 metų ir (arba) senjorai; 4)VP 

numatytos vykdyti veiklos, jų rezultatai apima bent 2 Kupiškio kaimiškąsias 

seniūnijas. 

Planuojamų kvietimų teikti paraiškas skaičius 1 

C dalis. Paramos dydžiai:   

Didžiausia paramos suma vietos projektui, Eur Didžiausia paramos suma VP: 5 255,20 Eur 

Paramos lyginamoji dalis, proc.  Paramos intensyvumas: 90 proc. 

Planuojama paramos suma priemonei, Eur 21 020,80 

Planuojama paremti projektų (rodiklis L700) 4 

Paaiškinimas, kaip nustatyta rodiklio L700 reikšmė Pagal priemonę planuojamų paremti projektų skaičius apskaičiuotas pagal 

maksimalią galimą paramos sumą vienam projektui.  
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D dalis. Priemonės indėlis į ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų 

įgyvendinimą: 

  

Subregioninės vietovės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai apimtų visas VVG 

teritorijos seniūnijas? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Per atrankos principus: 1)VP numatytos vykdyti veiklos, jų rezultatai apima 

bent 2 Kupiškio kaimiškąsias seniūnijas (žr. 10.22 punktą) 

Partnerystės principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų vykdomi su 

partneriais? 

Taip, pasirinktinai 

Pasirinkimo pagrindimas Per atrankos principus: 1) projekto naudos gavėjais yra ne mažiau kaip 2 

skirtingų sektorių ir (arba) organizacijų ir (arba) įstaigų atstovai (žr. 10.22 

punktą) 

Inovacijų principas:   

Ar siekiama, kad pagal priemonę finansuojami projektai būtų skirti inovacijoms 

vietos lygiu diegti? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas Inovacijų diegimui paramos suma vienam projektui yra per maža. Šia priemonę 

siekiame platesnio investicijų ir veiklų  vykdymo, pasiskirstymo (žr. 10.22 

punktą) 

Planuojama paremti projektų, skirtų inovacijoms vietos lygiu diegti (rodiklis 

L710) 

0 

Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:   

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti lyčių lygybei ir 

nediskriminavimui? 

Ne 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) 0 

Jaunimas:   

Ar pagal priemonę finansuojami projektai, skirti jaunimui? Taip 

Pasirinkimo pagrindimas (jei taip, kaip bus užtikrinta) Per atrankos principus: 1) VP tikslinė grupė vaikai iki 18 metų (žr. 10.22 

punktą) 



68 

 

 

E dalis. Priemonės rezultato rodikliai:   

SP rezultato rodiklių taikymas priemonei:   

R.3 Ne 

R.37 Ne 

R.39 Ne 

R.41 Taip 

R.42 Taip 

VPS rodiklių taikymas priemonei:   

KUPI-P.1 Ne 

KUPI-P.2 Ne 

KUPI-P.3 Ne 

KUPI-P.4 Ne 

KUPI-P.5 Ne 

KUPI-P.6 Ne 

KUPI-P.7 Ne 

KUPI-P.8 Ne 

KUPI-P.9 Ne 

KUPI-P.10 Ne 

F dalis. Pagal priemonę remiamų projektų pobūdis:   

Remiami pelno projektai Ne 

Remiami projektai, susiję su žinių perdavimu, įskaitant konsultacijas, mokymą 

ir keitimąsi žiniomis apie tvarią, ekonominę, socialinę, aplinką ir klimatą 

tausojančią veiklą (aktualu rodikliui L801) 

Taip 

Remiami projektai, susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, 

trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą 

investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802) 

Ne 

Remiami projektai, susiję su atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumais, 

įskaitant biologinę (aktualu rodikliui L803) 

Ne 
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Remiami projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos 

švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse 

(aktualu rodikliui L804) 

Taip 

Remiami projektai, kurie kuria darbo vietas (aktualu rodikliui L805) Ne 

Remiami kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L 

806) 

Ne 

Remiami projektai, susiję su sumanių kaimų strategijomis (aktualu rodikliui 

L807) 

Ne 

Remiami projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu 

rodikliui L808) 

Taip 

Remiami socialinės įtraukties projektai (aktualu rodikliui L809) Taip 

 

10.5. VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) 

VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) aprašyta 5 priede.  

 

10.6. VPS priemonių rezultato rodikliai 

VPS priemonių rezultato rodikliai, jų reikšmių pagrindimas ir planuojamų sukurti darbo vietų paskirstymas pagal amžių ir lytį pateikti 4 priede. 

 

11. Preliminarus VPS įgyvendinimo planas 

VPS 

priemonės 

numeris 

VPS priemonė 2024 m. 2025 m. 

    I ketv. II ketv. III 

ketv. 

IV ketv. I ketv. II 

ketv. 

III ketv. IV 

ketv. 

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros 

gyventojams kūrimas ir plėtra 

0,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai 

panaudojant vietos išteklius 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 

3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  0,00 0,00 0,00 208 000,00 0,00 0,00 208 000,00 0,00 

4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo 

skatinimas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Iš viso 0,00 0,00 0,00 368 000,00 0,00 0,00 304 000,00 0,00 

Pastaba: Faktinis kvietimų skaičius konkrečiais metais gali nesutapti su lentelėje nurodytu. Konkrečių metų kvietimai suplanuojami rengiant metinį 

kvietimų grafiką, kuris skelbiamas VVG svetainėje.           

VPS 

priemonės 

numeris 

VPS priemonė 2026 m. 2027 m. 

    I ketv. II ketv. III 

ketv. 

IV ketv. I ketv. II 

ketv. 

III ketv. IV 

ketv. 

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros 

gyventojams kūrimas ir plėtra 

0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai 

panaudojant vietos išteklius 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  0,00 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo 

skatinimas 

0,00 21 020,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

12. VPS finansinis planas 

 

12.1. VPS išlaidos pagal išlaidų kategorijas ir priemonių rūšis 
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Išlaidų kategorija Priemonės kodas 

(bendras) 

Priemonės rūšis VPS 

priemonių 

skaičius 

Planuojama 

paramos 

suma, Eur 

Išlaidų 

dalis, nuo 

atitinkamos 

kategorijos 

išlaidų, 

proc. 

  

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-01 Ne žemės ūkio verslo pradžia 0 0,00 0,0 100 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-02 Ne žemės ūkio verslo plėtra 0 0,00 0,0 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-03 Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra 1 520 000,00 49,0 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-04 Ūkio subjektų (fizinių ir (arba) juridinių 

asmenų) bendradarbiavimas 

0 0,00 0,0 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-05 Žemės ūkio verslas 0 0,00 0,0 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-06 Socialinis verslas 0 0,00 0,0 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-07 Bendruomeninis verslas 1 200 000,00 18,8 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-08 Viešųjų paslaugų prieinamumo 

didinimas (ne pelno) 

1 320 000,00 30,2 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-09 Veiklos projektai 1 21 020,80 2,0 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos LEADER-20VVG-10 Mokymų projektai 0 0,00 0,0 

VPS administravimo išlaidos LEADER-20VVG-11 Teritorinis VVG bendradarbiavimas 0 0,00 #DIV/0! 100 

VPS administravimo išlaidos LEADER-20VVG-12 Tarptautinis VVG bendradarbiavimas 0 0,00 #DIV/0! 

VPS administravimo išlaidos - VVG veiklos išlaidos 0   #DIV/0! 

VPS administravimo išlaidos - VVG teritorijos gyventojų aktyvumo 

skatinimo išlaidos 

0   #DIV/0! 

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos, iš viso       1 061 020,80 100,0 100 

VPS administravimo išlaidos, iš viso       0,00 0,0 

Iš viso       1 061 020,80 100 100 
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12.2. Metinis VPS išlaidų planas 

Išlaidų kategorija 

Planuojama 

išlaidų 

suma, iš 

viso, Eur 

2024 

m. 
2025 m. 2026 m. 2027 m. 2028 m. 2029 m. 

Planuojama metinė išlaidų suma, Eur     

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos 1 061 020,80 0,00 672 000,00 389 020,80 0,00 0,00 0,00 

VPS administravimo išlaidos (be VVG bendradarbiavimo projektų išlaidų) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VVG bendradarbiavimo projektų išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iš viso 1 061 020,80 0,00 672 000,00 389 020,80 0,00 0,00 0,00 

Planuojama metinė išlaidų dalis, proc.     

Vietos projektų įgyvendinimo išlaidos 100,00 0,00 63,34 36,66 0,00 0,00 0,00 

VPS administravimo išlaidos (be VVG bendradarbiavimo projektų išlaidų) 100,00   63,34 36,66       

VVG bendradarbiavimo projektų išlaidos 0,00             

Iš viso 100,00 0,00 63,34 36,66 0,00 0,00 0,00 
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13. ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimas 

VPS priemonių indėlis į ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų ir prioritetų įgyvendinimą 

aprašytas VPS priemonių aprašymo D dalyje (VPS 9 dalis). Duomenys apie VPS priemonių, 

prisidedančių prie konkrečių horizontaliųjų principų, skaičių apibendrinti lentelėje. 

13.1. Subregioninės vietovės principas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

Itin sparčiai besikeičianti ekonominė bei socialinė padėtis šalyje ir pasaulyje, akivaizdūs 

regionų išsivystymo skirtumai, staigūs ir ženklūs pokyčiai technologinėje bei teisinėje aplinkoje 

sukuria dar didesnius iššūkius, siekiant tolygios ir visa apimančios rajono plėtros. Kryptinga Kupiškio 

rajono plėtra galima tik tada, kai žinome, tikslesnius vietos problemų identifikavimus ir jų 

sprendimus, kiek įmanoma pasiremiant vietos išteklius. Taip stiprinamas vietovės specifinis 

pranašumas, kuris padeda sukurti didesnę pridėtinę vertę. Be to, buvo stengiamasi pasirinkti tokia 

vietos plėtros strategija, kuri parinktų ir suderintų vietos plėtros veiksmus taip, kad vietos ištekliai 

būtų naudojami tvariai ir efektyviai. 

Atlikusi teritorijos analizę, Kupiškio rajono VVG teritorinė aprėptis sutampa su Kupiškio 

rajono administracinėmis ribomis, išskyrus Kupiškio miestą, kuris negali būti VVG teritorijoje.  

Kupiškio rajono VVG teritorija yra mažiausia Panevėžio apskrityje, tačiau joje yra pakankami 

žmogiškieji, finansiniai ir ekonominiai ištekliai, sudarantys sąlygas sėkmingai įgyvendinti tvarią 

vietos plėtros strategiją. Identifikuojant ilgalaikei vietos plėtrai svarbiausias problemas ir išteklius, 

laikytasi teritorinio vientisumo: atlikta išsami atstovaujamų kaimo vietovių socialinė, ekonominė bei 

aplinkos situacijos analizė, kuri padėjo išsiaiškinti „teritorijos kapitalą“ (žmonės, veikla, 

kraštovaizdžiai, paveldas, žinios). Siekiant užtikrinti teritorinio principo įgyvendinimą, buvo surinkta 

informacija seniūnijų lygmeniu, nustatytos pagrindinės konkrečiai vietovei būdingos problemos bei 

ištekliai. Strateginiai VVG teritorijos plėtrai svarbūs sprendimai buvo priimami remiantis 

apibendrintais visų kaimiškų seniūnijų duomenimis. Tai leido kompleksiškai apžvelgti situaciją VVG 

teritorijoje, numatyti vietovės stipriąsias ir silpnąsias puses, paisyti bendrų lūkesčių.  Vietos 

bendruomenės sutelktumas, socialinių santykių palaikymas, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra 

– svarbūs aspektai ilgalaikės kaimo plėtros požiūriu. Darnus socialinių ir teritorinių ryšių palaikymas 

padėjo struktūrizuoti bendruomenės lūkesčius, pasiruošti pokyčiams. Plėtros perspektyvas padėjo 

atskleisti išsami visos VVG teritorijos gyventojų poreikių analizė. Organizuotuose darbo grupių 

susitikimuose, asmenys atstovavo savo vietovės socialines demografines charakteristikas bei 

skirtingas kaimo vietoves. Todėl galima teigti, kad atliktas gyventojų poreikių tyrimas identifikavo 

problemas ir lūkesčius, kurie atspindėjo visos VVG teritorijos gyventojų nuomonę. Atlikta analizė 

leido nustatyti konkrečias vietos plėtros strategijos kryptis, kurios efektyviausiai gali prisidėti prie 

kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo. Kryptingas bendravimas su vietos bendruomenės 

nariais, tikslinėmis grupėmis, seniūnais bei aiškus jų poreikių įvardijimas ne tik padėjo nustatyti 

esamas problemas ir žmonių lūkesčius, bet tuo pačiu įtraukė kaimo gyventojus į vietos plėtros 

strategijos rengimo procesą.  

Atlikus Kupiškio rajono teritorijos analizę, VVG konsultuodamasi su Kupiškio rajono 

gyventojais (129) ir  veikiančiomis organizacijomis, nustatė atstovaujamos teritorijos plėtros viziją 

iki 2030 m., kuriai buvo pritarta. VVG konsolidavo visus su kaimo plėtra susijusius vietos dalyvius 

ir motyvavo kaimo gyventojus bendrai veiklai siekiant numatytų tikslų 2024–2029 m. laikotarpiu. 

 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo sėkmė didele dalimi priklauso nuo vietovės 

bendruomenės susitelkimo bendriems tikslams. Planuojama, kad VPS viešųjų ryšių specialistas 

nuolatos bendraus su potencialiais ir vietos projektų paraiškas planuojančiais teikti pareiškėjais t. y. 

teiks konsultacijas rengiant VP paraiškas, padės jiems generuoti vietos projektų idėjas. Visa 

reikalinga informacija bus talpinama ir viešinama Kupiškio rajono VVG internetiniame puslapyje ir 
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socialiniame tinkle www.facebook.com. Šie veiksmai užtikrins Kupiškio r. VVG vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo lėšų panaudojimo tolygumą bei racionalumą.  

Užtikrinant integruotą VVG teritorijos plėtrą, VVG siekia įvairių interesų grupių 

bendradarbiavimo. Priemonė ,,Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas” 

numatyta skatinti kaimo gyventojų užimtumą, bendradarbiavimą ir partnerystę per organizuojamas 

bendra veiklas, didinti mokymosi visą gyvenimą ir neformalaus ugdymo galimybes tokiu būdu 

prisidedant prie žmogiškųjų išteklių (ypač jaunų žmonių iki 29 m.) išsaugojimo kaimo vietovėse, 

skatinti jaunimo pilietiškumą, savo krašto tradicijų, kultūros ir istorijos pažinimą, ugdyti tautiškumą. 

Priemonė ,,Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra” numatyta kurti ir 

plėtoti verslus, didinant darbo vietų skaičių bei taip užtikrinti kaimo gyventojų užimtumo didinimą, 

skatinti bendruomeninį verslumą partnerystėje. Numatytų priemonių įgyvendinimas didins VVG 

teritorijos gyvybingumą, stiprins vietos gyventojų atsakomybę už ilgalaikę ir darnią teritorijos plėtrą.  

Išskirtinis Kupiškio krašto turtas - nematerialus kultūros paveldas. Kupiškis nuo seno garsėja 

savo tarme bei vestuvių papročiais, giliomis tautinio paveldo tradicijomis, turi unikalų kaimo kultūros 

paveldą. Šie turtai stiprina vietovės rekreacinį - pažintinį potencialą, pabrėžia VVG teritorijos 

išskirtinumą ir specifinį pranašumą. Kupiškio rajono VVG teritorija turi pakankamai gamtos, kultūros 

objektų, kurie yra prižiūrimi ir puoselėjami. Siekiant VVG teritoriją padaryti dar patrauklesne 

vietiniams gyventojams bei atvykstantiems turistams skirta priemonės ,,Pagrindinės paslaugos ir 

kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis ,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties 

infrastruktūrą”. Tikimasi, kad bendros tarpsektorinės partnerių idėjos, sudarys sąlygas parengti ir 

įgyvendinti vietos projektus, kurie turės teigiamą Kupiškio rajono kaimo vietovių identiteto ir 

išskirtinumo puoselėjimui, leis atrasti inovatyvius vietos problemų sprendimus ir tokiu būdu kurs 

pridėtinę VPS vertę. 

 

13.2. „Iš apačios į viršų“ principas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

VPS rengimo procese principo „Iš apačios į viršų“ buvo nuosekliai laikomasi, kadangi vietos 

gyventojai geriau žino vietos plėtros poreikius, išteklius ir galimybes. Stipri sąsają su vietos identitetu 

bei stiprus jausmas, kad tai tavo kraštas, vietos gyventojui  buvo didelė  paskata prisidėti prie vietos 

plėtros. Buvo stengiamasi įtraukti kuo daugiau gyventojų, todėl prie įvairių strategijos rengimo etapų 

prisidėjo bendruomenės, verslininkai, vietos valdžios atstovai bei vietos gyventojai ir organizacijos. 

VPS yra bendras VVG narių, pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios rezultatas: 

• Atliekant Kupiškio VVG teritorijos socialinės, ekonominės, teritorijos situacijos analizę, VVG 

kreipėsi į įvairias vietos organizacijas (Kupiškio rajono savivaldybės administraciją ir jai pavaldžias 

institucijas, Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.) prašydama 

pagalbos dėl reikiamos statistinės informacijos surinkimo.  

• Atliekant teritorijos (gyventojų) poreikių tyrimą ir SSGG analizę, buvo organizuojami susitikimai 

seniūnijose, nevyriausybinėse organizacijose, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, į kuriuos buvo 

kviečiami įvairių sektorių atstovai (verslininkai, ūkininkai, seniūnai, bendruomenių organizacijų 

lyderiai, moterys, vyrai, jaunimas, politikai, žmonės su negalia).Susitikimų su gyventojais metu 

taikyti aktyvieji komunikavimo metodai (klausimų pateikimas, darbas grupėse, laisva diskusija, 

argumentavimas ir kt.), kurių dėka išgrynintos vietovės problemos leido sudaryti aiškų vietovės 

plėtros vaizdą. Šių veiksmų tikslas buvo kuo išsamiau susipažinti su vietos poreikiais, identifikuoti 

aktualiausias strategines kaimo plėtros kryptis. Tuo pačiu vietos bendruomenė buvo informuojama 

apie naujos Kupiškio r. VVG kaimo vietovių plėtros strategijos rengimą ir aktyvinama dalyvauti jos 

rengime bei įgyvendinime. Per visa strategijos rengimo laikotarpį įvyko 20 susitikimų su Kupiškio 

kaimiškosios teritorijos vietos gyventojais, jaunimo, įmonių, organizacijų, savivaldos, verslo 

atstovais.  

•Pasirenkant VVG teritorijai aktualius BŽŪP tikslus ir ES bendruosius rezultato rodiklius, Kupiškio 

rajono VVG darbuotojos susitikimų metu surinko preliminarias projektines idėjas/pasiūlymus vietos 
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projektams įgyvendinti pagal rengiamą 2024–2029 m. VPS. VVG gavo 36  galimų projektų  

idėjas/pasiūlymus, pateiktus bendruomeninių organizacijų, vietos verslininkų ir fizinių asmenų 

(kaimo gyventojų, ūkininkų). Šie preliminarūs projektiniai pasiūlymai buvo svarbūs nustatant VPS 

prioritetus, tikslus,  priemones ir veiklos sritis. 

• Pasirenkant VPS priemones ir planuojant finansinius išteklius VPS įgyvendinimui buvo 

atsižvelgiama į pateiktus potencialių pareiškėjų projektinius pasiūlymus. Šiuose pasiūlymuose 

potencialūs būsimi vietos projektų vykdytojai nurodė, kaip planuoja prisidėti prie projekto 

įgyvendinimo: piniginiu įnašu ar įnašu natūra ir prisidėjimo procentinę išraišką nuo paramos dalies. 

2023 m. kovo  mėnesį VVG organizavo informacinį renginį VVG teritorijos bendruomenei, kuriame 

buvo pristatyti VPS prioritetai, priemonės ir veiklos sritys. VVG teritorijos bendruomenė pritarė 

pasirinktiems 2024-2029 m. VPS prioritetams, priemonėms ir veiklos sritims, organizacijos 

vertybėms, vizijai bei misijai. 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

VPS įgyvendinimo metu bus užtikrinama skirtingų interesų (viešų ir privačių, socialinių ir 

ekonominių) ir sektorių (pilietinės visuomenės, verslo, valdžios) atstovaujančių VVG teritorijos 

gyventojų, įstaigų, organizacijų ir institucijų įsitraukimas į VPS įgyvendinimo procesus. 

Sprendimai dėl konkrečių projektų ir veiksmų finansavimo priimami vietos lygmeniu. Tokiu 

būdu, įgyvendinant priemonę sukuriama didesnė pridėtinė vertė. Vietos projektų atranka,  tvirtinimas 

vyks Kupiškio r. VVG valdymo organo posėdžiuose. Valdymo organas sudarytas iš VVG narių 

išrinktų atstovų, kurie atstovauja pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios sektorius, bei 

atstovaujamos teritorijos interesams, todėl rengiant bei tvirtinant kvietimų teikti vietos projektų 

paraiškas dokumentaciją, tvirtinant projektus, vykdant projektų atranką bus atsižvelgiama į Kupiškio 

r. VVG teritorijos bendruomenės poreikius.  

Kviečiant teikti vietos projektų paraiškas principo „iš apačios į viršų“ įgyvendinimas vyks 

užtikrinant informacijos sklaidą apie galimybę teikti vietos projekto paraišką. Kvietimai teikti vietos 

projektų paraiškas, jų dokumentacija bus viešai prieinami Kupiškio r. VVG tinklapyje 

(http://www.kvvg.lt). Taip pat viešai bus skelbiami patvirtinti vietos projektai ir informacija apie VPS 

įgyvendinimo eigą. VVG teritorijoje bus viešinama geroji vietos projektų įgyvendinimo patirtis, 

aptariamos nesėkmės. Bus pasitelkiama visa VVG teritorija – kaimo bendruomenių, nevyriausybinių 

organizacijų, seniūnaičių, seniūnijų ir verslo atstovai, kurie platins informaciją apie VVG 

organizuojamus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas.  

Aktyvindamas VVG teritorijos gyventojus ir organizacijas, VVG viešųjų ryšių specialistas 

dirbs su potencialiais ir projektų paraiškas planuojančiais teikti pareiškėjais, padėdamas generuoti 

vietos projektų idėjas, teikdamas VP paraiškų rengimo pagalbą. VVG rengs kaimo gyventojams 

mokymus, susijusius su vietos projektų rengimu ir vadyba, organizuos informacinius susitikimus 

vietose. VVG yra numačiusi tokius parengtos VPS viešinimo veiksmus kaip VVG ir vietos gyventojų 

bei organizacijų atstovų, esamų bei potencialių pareiškėjų susitikimus, konsultacijas, bendrus 

renginius. 

Kiekvienais metais visuotiniame Kupiškio r. VVG narių susirinkime bus pristatoma VPS 

įgyvendinimo eigos ataskaita. VVG narių susirinkime plačiai atstovaujami įvairūs VVG teritorijos 

kaimo plėtros dalyviai, tokiu būdu į šį procesą bus įtraukiamos pilietinės visuomenės, taip pat verslo 

ir vietos valdžios atstovai. VPS įgyvendinimo stebėseną vykdys Kupiškio r. VVG narių išrinkti 

atstovai, kurie atstovaus visiems sektoriams (pilietinės visuomenės, verslo ir valdžios), stebėdami 

VPS įgyvendinimo procesą bei įsiklausydami į Kupiškio r. VVG teritorijos gyventojų poreikius bei 

lūkesčius, teiks aktualias pastabas ir svarbius patarimus VPS įgyvendinimo procesui. Kupiškio r. 

VVG narius sudaro 35 nariai: pilietinei visuomenei atstovauja 25, verslui-9, vietos valdžiai- 1.  

VPS įgyvendinimo rezultatai bus viešinami Kupiškio r. VVG tinklapyje (http://www.kvvg.lt) 

ir socialiniame tinkle https://www.facebook.com/krvvg 

 

http://www.kvvg.lt/
https://www.facebook.com/krvvg
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13.3. Partnerystės principas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

VPS rengimo metu buvo laikomasi partnerystės principo, kuris skatina įvairių sektorių atstovų 

tarpusavio diskusijų bei nuomonių ir interesų suderinamumo. Taip yra siekiama socialinės sanglaudos 

bei tvaresnių sprendimų vietos lygiu. Todėl partnerystės principas taikomas visose vietos plėtros 

procesuose.  Visa VVG veiklą grindžiama partneryste tarp viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir 

ekonominių interesų grupių, kad nė viena interesų grupė nekontroliuotų sprendimų priėmimo. VPS 

rengimo metu partnerystė tarp pilietinės, verslo ir vietos valdžios buvo stiprinama šiomis 

priemonėmis: 

•   VVG valdymo organas suformuotas atsižvelgiant į pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios partnerystės stiprinimą. VVG nariai, siekdami stiprinti partnerystės principą, kandidatus į 

valdymo organą proporcingai siūlė iš visų trijų sektorių. Toks VVG narių siūlymas rodo stiprų 

partnerystės suvokimą ir siekį ją išlaikyti bei stiprinti. 

• VVG, vykdydama gyventojų poreikių tyrimą, į susitikimus su vietos bendruomene seniūnijose 

sėkmingai įtraukė pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovus. Skirtingų sektorių atstovai 

diskusijose išgrynino svarbiausias vietovės problemas bei lūkesčius, taip pat numatė savo indėlį, 

siekiant gyvenamosios vietovės gėrovės.  

• Sudaryta neformali VPS rengimo darbo grupė (visų trijų sektorių: pilietinės visuomenės, verslo ir 

vietos valdžios atstovai) iš penkių asmenų. Darbo grupės posėdžiuose buvo stiprinama visų trijų 

sektorių partnerystė, siekiant kurti visų interesų pusiausvyrą savyje turinčią VPS, suteikiančią 

galimybes tarpusavyje bendradarbiauti ir kurti tvarią Kupiškio rajono plėtrą 

 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

VVG veikla grindžiama partneryste tarp 3 sektorių – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios, 

todėl visi su VPS įgyvendinimu susiję sprendimai bus priimami bendru partnerių sutarimu. Kupiškio 

r. VVG įstatuose numatyta VVG valdybos narių rotacija (kas 3 metai keičiant ne mažiau kaip trečdalį 

valdybos narių) taip pat prisidės užtikrinant lanksčią, atvirą ir nediskriminuojančią VVG veiklą. 

- Įgyvendinant VPS, VVG sieks toliau užtikrinti konstruktyvią pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios partnerystę sėkmingos bei tvarios Kupiškio rajono plėtros labui.  

- VPS įgyvendinimo laikotarpiu VVG valdymo organas išlaikys proporcingą pilietinės visuomenės, 

verslo ir vietos valdžios atstovavimą.  

- Įgyvendinant VPS bus organizuojami susitikimai su vietos bendruomenėmis siekiant pristatyti VPS 

įgyvendinimo eigą, paskatinti vykdyti vietos projektus. Į susitikimus bus kviečiami pilietinės 

visuomenės, verslo ir vietos valdžios atstovai.  

- Į VPS įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę bus įtraukiami pilietinės visuomenės, verslo ir vietos 

valdžios atstovai.  

- Gyventojų aktyvinimo veiklos bus orientuotos į partnerystės stiprinimą, siekiant inicijuoti tęstinius, 

vienas kitą papildančius projektus. 37 Jau buvo minėta, kad Kupiškio r. VVG teritorijos parengtoje 

vietos plėtros strategijoje yra numatytos specialios priemonės / priemonių veiklos sritys, kurios 

tikslingai skatina įvairių sektorių pareiškėjų bendradarbiavimą ir partnerystę. 

 

13.4. Bendradarbiavimo principas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

2014 – 2020 metais buvo įgyvendinti teritorinio bendradarbiavimo projektai. 

 

 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė į Vietos veiklos grupių tinklą įstojo 2009 m. kovo 31 d. 

 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 
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VPS įgyvendinimo metu bendradarbiavimo principo bus laikomasi: 

• Dalyvaujant VVG tinkle, nacionaliniuose ir Europos tinkluose, LEADER renginiuose, kurie susiję 

su VPS rengimu ir pasirengimu ją įgyvendinti. 

• Bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos VVG. Kupiškio rajono VVG inicijuos Panevėžio apskrities 

VVG reguliarių susitikimų organizavimą (kartą per ketvirtį), pasitarti dėl neaiškumų, kilusių 

įgyvendinant VPS, teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus; 

• Įgyvendinant 2023–2029 m. Kupiškio rajono VPS, VVG ketina inicijuoti teritorinio 

bendradarbiavimo projektą, kuris skatintų regioninį bendradarbiavimą. Šis teritorinio 

bendradarbiavimo projektas būtų skirtas skatinti verslumą, populiarinant vietos produktus ir 

paslaugas;  

• Įgyvendinant 2023–2029 m. Kupiškio rajono VPS, VVG ketina inicijuoti vietos lygmens 

bendradarbiavimą (tarp miesto ir kaimo).  

• Bendradarbiaujant su kitomis užsienio VVG. Palaikysime santykius su esamais partneriais ir 

ieškosime naujų partnerių bei tarptautinių projektų idėjų. 

 

13.5. Inovacijų principas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

Inovacijų principas yra vienas iš svarbiausių LEADER metodo principų, skatinantis inovatyvią, 

novatorišką kaimo plėtrą. Rengiant VPS Kupiškio rajono VVG sudarė sąlygas bendradarbiauti 

skirtingų institucijų, organizacijų, verslo ir vietos valdžios atstovams: siekdama išsiaiškinti vietos 

poreikius bei vietovės plėtros kryptis, VVG organizavo susitikimus, pritaikydama inovatyvų World 

cafe metodą, kuomet skirtingų sektorių atstovai galėjo papildyti vienas kitą. Poreikį plėtoti ir skatinti 

ekonomines veiklas kaime patvirtino ir aktyvus bendruomenės dalyvavimas: gyventojų nuomonės 

tyrimas, susitikimai su jais seniūnijose, idėjų mainai tarp vietos gyventojų ir valdžios atstovų, tapo 

mobilizuojančia priemone siekiant darnios, novatoriškos plėtros, ieškant inovatyvių, bendruomenės 

poreikius atitinkančių kaimo plėtros sprendimų. Visi šie veiksmai padėjo ne tik parengti išsamią VPS, 

bet ir ją diferencijuoti, atsižvelgiant į vietovės specifiką, kultūrinį, socialinį, ekonominį kontekstą. 

VPS rengėjai numatė, jog išsamus vietovės plėtros poreikių įvardijimas suteiks galimybes įgyvendinti 

šias inovacijas: inovatyvios gamybos ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas; kurti ir 

plėtoti vietos rinkos poreikius atitinkančias ekonomines veiklas; vykdyti efektyvią, lanksčią 

gyventojų užimtumo politiką; naujų veiklų įgyvendinimo pagrindu kurti naujas žinias ir jomis 

efektyviai dalytis bendruomenės viduje, siekiant plėsti vietos partnerystę ir bendradarbiavimą tarp 

skirtingų sektorių; sudaryti geras sąlygas jaunimui įsikurti ir išsilaikyti teritorijoje; skatinti vietos 

plėtrą ir konkurencingumą tarptautiniu ir vietos mastu; modernizuoti tradicinį kaimo įvaizdį, keičiant 

jį inovatyviu, dinamišku identitetu ir kt. 

 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

13.6. Jaunimas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 

 

13.7. Lyčių lygybė ir nediskriminavimas 

Principo laikymasis rengiant VPS: 

 

Principo laikymasis įgyvendinant VPS: 
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14. VPS viešinimo ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo veiksmai 

14.1. Informacija apie VPS viešinimą ir derinimą su visuomene VPS rengimo metu 

 

VPS rengimo metu gautos pastabų ir veiksmų, kurių buvo imtasi reaguojant į pastabas, suvestinė 

pateikta 6 priede.  

14.2. VPS viešinimo ir VVG teritorijos gyventojų aktyvumo skatinimo strategija VPS 
įgyvendinimo metu 

 

15. VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistema 

15.1. VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo sistemos 
apibūdinimas 

Subjektų vaidmuo VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebesėnos ir vertinimo sistemoje 

VVG nariai, kurie nori atstovauti ir būti deleguoti į organizacijos valdymo organus privalo deklaruoti 

viešus ir privačius interesus. 

VVG valdymo organų nariai: visuotiniam narių susirinkimui  pristatoma valdybos patvirtinta VPS 

įgyvendinimo ataskaita, valdyba atsižvelgdama į jau organizuotus kvietimus, naudojant vidaus 

išteklius vykdys reguliarią VPS įgyvendinimo stebėseną (informacijos apie VPS įgyvendinimo eigą 

ir rezultatus rinkimas ir analizė, įskaitant (bet neapsiribojant) metinių VPS įgyvendinimo ataskaitų 

rengimą). Vertinimas (išorinis, pasitelkiant išorės ekspertus ir (ar) vidinis, pasitelkiant VVG narius 

arba išorės ekspertus ir naudojant VPS administravimui numatytas lėšas) bus atliekamas pagal poreikį 

per VPS įgyvendinimo laikotarpį.  Pirmininkas turi teisę dalyvauti valdybos VPS stebėsenos 

posėdžiuose ir vykdant projektų patikras vietoje.  

VPS projektų administravimo vadovas teiks valdybai techninę pagalbą, pateikdamas jai susistemintą 

reikalingą informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą, pasiektus numatytus rodiklius, spręstinus 

klausimus, iškilusias problemas ir kt. VPS vadovas turi teisę dalyvauti valdybos stebėsenos 

posėdžiuose. Įvertinus pasiektus rezultatus VPS vadovas gali teikti valdybai VPS paramos sutarties 

keitimą. Bet kuriuo projekto vertinimo etapu gali vykdyti projektų patikrą jų įgyvendinimo vietoje. 

Pagal poreikį vykdys neplanines įgyvendinamų projektų patikras. Pagal poreikį inicijuos susitikimus 

su valdybos nariais, pirmininku dėl probleminių vietos projektų ir pateiks priemones problemoms 

išspręsti. Valdyba gali pasiūlymus vertinti ir   vadovaujantis sankcijų taikymo metodika teikti 

siūlymus sankcijoms taikyti. Vadovas užtikrins vietos projektų paraiškose, vertinimo ataskaitose ir 

kituose susijusiuose dokumentuose pateiktos informacijos konfidencialumą ir naudos ją tik vietos 

projektų paraiškoms vertinti ir atrinkti, vietos projektams administruoti ir vietos projektų 

įgyvendinimui prižiūrėti.  

VPS finansininkas teiks vadovui reikalingą informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą; projektų 

stebėsenai vykdyti bus nagrinėjami paramos gavėjų pateikti mokėjimo prašymai, galutinės bei 

metinės projekto įgyvendinimo ataskaitos. 

VPS projektų administratorius teiks vadovui reikalingą informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą. 

Vadovaudamasi metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengs ir pateiks NMA metinę VPS 

įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus. Ataskaita turi būti patvirtinta valdybos. 

Administratorius užtikrins vietos projektų paraiškose, vertinimo ataskaitose ir kituose susijusiuose 

dokumentuose pateiktos informacijos konfidencialumą ir naudos ją tik vietos projektų paraiškoms 

vertinti ir atrinkti, vietos projektams administruoti ir vietos projektų įgyvendinimui prižiūrėti. Viešųjų 

ryšių specialistas teiks vadovui reikalingą informaciją apie VPS įgyvendinimo eigą, vertins 
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įgyvendintų vietos projektų galutines ir metines ataskaitas ir informuos VPS projektų administravimo 

vadovą apie probleminius įgyvendintus projektus.  

VPS vykdytoja už VPS įgyvendinimo rezultatus, įskaitant įgyvendintus VPS įgyvendinimo vidaus 

valdymo veiksmus, atsiskaito teikdama metines VPS įgyvendinimo ataskaitas. 

Informacijos apie VPS įgyvendinimo eigą teikimo tvarką įgyvendinant VPS dalyvaujantiems VVG 

subjektams 

Strategijos įgyvendinimas apima parengiamąjį, vietos projektų teikimo, vertinimo ir įgyvendinimo 

organizavimo etapus.  Parengiamasis etapas: pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo turės pasirašyti VPS 

paramos sutartį; valdyba privalės patvirtinti pareigybes; pirmininkas organizuos VPS įgyvendinimą 

administruojančių asmenų atranką ir bus sudaromos darbo sutartys; VPS įgyvendinimą 

administruojantys darbuotojai parengs reikalingą kvietimų dokumentaciją, kurią  patvirtins valdyba 

ir po to bus teikiama NMA, taip pat organizuos ir vykdys viešuosius pirkimus. VPS įgyvendinimą 

administruojantys  darbuotojai įtraukiami į paraiškų atrankos bei projektų priežiūros ir stebėsenos 

procesus. Strategijos įgyvendinimo administravimą vykdys vadovaudamiesi  KPP BIVP 

administravimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, kurios reglamentuoja bendras lėšų vietos projektams 

įgyvendinti skyrimo nuostatas, vietos projektų paraiškų pildymo, teikimo ir registravimo tvarką, 

vietos projektų paraiškų atrankos organizavimą.  

Paraiškų teikimas. Paskelbus priemonės pagal VPS kvietimą (vietinėje spaudoje, ir organizacijos 

tinklapyje http://www.kvvg.lt) teikti paraiškas, VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai 

teiks konsultacijas potencialiems projektų teikėjams, bus organizuojami informaciniai renginiai. 

Vertinimas. Vietos paraiškų vertintojus paskirs VVG pirmininkas. Prieš atlikdamas paraiškų atrankos 

vertinimą, vertintojas įsipareigoja būti nešališkas ir užtikrinti konfidencialumo principo įgyvendinimą 

pareiškėjų ir VP idėjų turinio atžvilgiu. Visų kvietimų teikti vietos projektų paraiškas metu, pateiktos 

vietos projektų paraiškos, bus vertinamos vadovaujantis VP administravimo taisyklių nuostatomis. 

Specialiosios sąlygos numatytos FSA, kurios taikomos konkretaus kvietimo pareiškėjams,  paraiškų 

vertinimo metu nebus keičiami. Pasikeitus VP administravimo taisyklių bendrosioms tinkamumo 

sąlygoms, kurios palengvintų sąlygas pareiškėjams, bus taikomos. Vertinimas bus atliekamas pagal 

kiekvienai priemonei FSA numatytus atrankos kriterijus ir specialiąsias (jei taikoma ir papildomos 

sąlygas) sąlygas.  

Tvirtinimas. Atlikus atrankos vertinimą, VPS darbuotojai teiks ataskaitas vadovui, kuris patvirtinęs 

teiks valdybai (projekto atrankos posėdis), dėl projekto atrankos patvirtinimo ir tolimesnio vertinimo. 

Valdybai patvirtinus projektus tolimesniam vertinimui, paraiškos perduodamos NMA. NMA PAK 

posėdyje priėmus sprendimą skirti lėšas vietos projekto įgyvendinimui, VPS darbuotojai parengs 

trišalę vietos projekto vykdymo sutartį ir ją suderinus su NMA bus siunčiama pasirašyti NMA, VPS 

vykdytojai ir pareiškėjui.  

Vietos projektų įgyvendinimo organizavimas. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu projektų 

vykdytojai teiks VPS darbuotojams mokėjimo prašymus bei galutinę ir metines (kai taikoma) 

projekto ataskaitas. VPS darbuotojai vadovaujantis VP administravimo tvarkos aprašo nuostatomis 

atlieks pateiktų dokumentų vertinimą.  

 

Atskaitomybės (pavaldumo) tarp atskirų įgyvendinant VPS dalyvaujančių VVG subjektų sistema, 

taikoma įgyvendinant VPS 

VVG nariai atskaitingi visuotiniam narių susirinkimui, Pirmininkas atskaitingas visuotiniam narių 

susirinkimui, Valdyba atskaitinga visuotiniam narių susirinkimui, VPS projektų administravimo 

vadovas atskaitingas pirmininkui ir valdybai bei VPS įgyvendinimą administruojantys darbuotojai 

atskaitingi VPS  projektų administravimo vadovui ir pirmininkui. 

 

Atsakomybės sistema, taikomą įgyvendinant VPS jeigu VPS įgyvendinama netinkamai 

VPS vykdytojai gali būti taikomos sankcijos netinkamai įgyvendinant VPS: bendrosios sankcijos 

pagal Sankcijų metodiką (paramos dydžio sumažinimas, paramos neskyrimas, reikalavimas grąžinti 

visą ar dalį sumokėtos paramos, kitos poveikio priemonės. Tuo atveju, kai taikoma 100 proc. paramos 

sumažinimo ir (arba) paramos sumos susigrąžinimo sankcija, paramos sutartis nutraukiama) ir 

http://www.kvvg.lt/
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specialiosios sankcijos (rašytinis įspėjimas, piniginė sankcija, Sprendimas dėl paramos suteikimo 

VPS įgyvendinti panaikinamas ir visos išmokėtos paramos lėšos VPS administruoti susigrąžinamos, 

Paramos VPS administruoti sustabdymas ir (arba) sprendimas dėl paramos suteikimo VPS 

įgyvendinti panaikinamas, ir (arba) visos arba dalies išmokėtos paramos VPS administruoti 

susigrąžinimas). 

 Kai dėl VPS įgyvendinimą administruojančių darbuotojų pažeidimų padaroma tiesioginė žala VPS 

įgyvendinimui, darbuotojas rašo paaiškinimą dėl padaryto pažeidimo ir teikia VPS vadovui. VPS 

vadovas teikia valdybai darbuotojo paaiškinimą ir teikia siūlymą dėl nuobaudos. Valdyba šaukia 

posėdį, kuriame dalyvauja pirmininkas, VPS vadovas ir priima sprendimą, apie kurį yra raštu 

informuojamas darbuotojas. Nuobaudos gali būti: pastaba, papeikimas. Skiriant nuobaudą bus 

atsižvelgiama į pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes, darbuotojo kaltę, į aplinkybes, kuriomis šis 

pažeidimas buvo padarytas, į tai, kaip darbuotojas dirbo anksčiau. Nuobauda skiriama tuoj pat, 

paaiškėjus pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo, 

neįskaitant laiko, kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos, buvo komandiruotėje arba atostogavo.  

VPS vykdytojai ir vietos projektų vykdytojams už padarytus pažeidimus, susijusius su Priemonės 

veiklos srities 19.2 „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ įgyvendinimu (kvietimais 

teikti vietos projektus, vietos projektų priėmimu, vertinimu, tvirtinimu, įgyvendinimu, įgyvendinimo 

priežiūra ir kontrole), sankcijų nustatymo tvarka nustatoma VPS įgyvendinimo taisyklėse. 

15.2. VPS įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo funkcijos pagal 
subjektus 



81 

 

15.2.1. VVG nariai Kupiškio rajono VVG narys turi tokias neturtines teises: teikti 

pasiūlymus VVG veiklai gerinti; dalyvauti  Kupiškio rajono VVG 

visuotiniuose narių susirinkimuose su sprendžiamojo balso teise; 

rinkti ir būti išrinktu į VVG renkamus valdymo organus; susipažinti 

su Kupiškio rajono VVG dokumentais ir gauti visą  turimą 

informaciją apie jos veiklą; bet kada išstoti iš Kupiškio rajono 

VVG; įgyvendinti kitas įstatymuose teisės aktuose ir Kupiškio 

rajono VVG įstatuose nustatytas teises. 

15.2.2. VVG kolegialaus 

valdymo organo 

nariai 

Visuotinis narių susirinkimas pildo ir keičia VVG įstatus; priima 

sprendimą keisti buveinę; renka ir atšaukia iš pareigų VVG 

valdybą, VVG pirmininką; skiria ir atšaukia revizorių; nustato 

VVG finansinės veiklos vidaus kontrolės tvarką; tvirtina metinę 

finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą; nustato  VVG nario 

mokesčių dydį ir mokėjimo tvarką; priima sprendimus dėl naujų 

narių priėmimo ir narių pašalinimo iš VVG; priima sprendimą dėl 

kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų 

dalyviu; įstatymų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl VVG 

reorganizavimo ar likvidavimo. 

Valdyba užtikrina, kad valdybos posėdžiai būtų reguliariai 

organizuojami ir sprendimai gali būti priimami tik tinkamai 

sudarytos valdybos posėdyje; užtikrina, kad būtų taikomos atviros 

ir skaidrios narių skyrimo ir atstovavimo procedūros, efektyvūs 

metodai informacijai ir sprendimams perduoti valdybai ir iš jos 

gauti; skatina ir sudaro sąlygas bendruomenėms ir suinteresuotiems 

subjektams dalyvauti vietos plėtros procesuose; valdybos nariai 

sprendžia klausimus dėl darbuotojų, valdybos narių mokymų ir 

kvalifikacijos tobulinimo visose aktualiose srityse; gali priimti 

sprendimą dėl VPS administravimą atliekančių darbuotojų 

skatinimo ir vertinimo; užtikrina lygiateisiškumo principą, kai visi 

suinteresuoti subjektai gali gauti informaciją ir dalyvauti 

posėdžiuose bei gali išreikšti savo nuomonę; valdyba užtikrina, kad 

organizacija bus moki, gerai dirbs ir pasieks rezultatus, kuriems 

įvykdyti ir buvo sudaryta; nustato ilgalaikę organizacijos veiklos 

kryptį; užtikrina, kad bus laikomasi lygybės ir įvairovės principo; 

valdyba skirsto išteklius įvairioms priemonėms ir  (ar ) tikslinėms 

grupėms;  teikia pagalbą vadovui ir darbuotojams, suteikdama 

galimybę laisvai naudotis bendro pobūdžio informacija; rengia 

valdybos veiklos ataskaitas ir teikia visuotiniam susirinkimui;                            

Pirmininkas vadovauja ir atstovauja organizaciją santykiuose su 

kitomis organizacijomis; atsako už organizacijos darbuotojų 

įdarbinimą pagal darbo teisės aktus ir užtikrina, kad darbuotojai 

laikytųsi organizacijos politikos; užtikrina, kad organizacijos nariai 

laikytųsi visų teisinių ir įstatymų nustatytų reikalavimų, 

organizacijos įstatų bei visų susijusių teisės aktų nuostatų; atsako 

už organizacijos turtą ir užtikrina jo naudojimą organizacijos 

tikslams įgyvendinti, atsižvelgiant į jos teisines prievoles; stiprina 

ir palaiko santykius su suinteresuotomis organizacijomis; užtikrina 

darbuotojų saugą ir sveikatą; užtikrina tinkamą organizacijos 

antspaudo saugojimą ir naudojimą; atsako už vietos projekto 

įgyvendinimo sutarčių su teikėjais pasirašymą, atsako už 

organizacijos veiklos dokumentų saugojimą 
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15.2.3. VPS 

administravimo 

vadovas 

Atsako už aiškų valdybos ir darbuotojų įsipareigojimų padalijimą; 

užtikrina veiksmingus ryšius tarp valdybos ir darbuotojų, 

aiškindamas valdybos politiką, rengdamas ir įgyvendindamas 

strateginius sprendimus; tiesiogiai dalyvauja sprendžiant veiklos 

klausimus; atsako už visus organizacijoje įdarbintus darbuotojus; 

užtikrina ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą; tiesiogiai ar 

netiesiogiai kontroliuoja kaip laikomasi atitinkamų teisės aktų 

reikalavimų; bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir 

specialistais; rengia organizacijos veiklos ataskaitas ir jas teikia 

valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui; organizuoja paraiškų 

teikėju informavimą ir paraiškų surinkimą, paraiškų vertinimą, 

sutarčių dėl paramos teikimo sudarymą ir jų vykdymo priežiūrą, 

atlieka VPS įgyvendinimo vidaus vertinimą, identifikuoja VPS 

įgyvendinimo problemas ir rezultatus pateikia valdybai; dalyvauja 

valdybos posėdžiuose ir juos protokoluoja; užtikrina tinkamą 

posėdžių organizavimo procedūrų laikymąsi, palaiko glaudžius 

ryšius su NMA, ŽŪM, VVG tinklu, Kaimo tinklu, rajono 

savivalda, bendruomenėmis, su įvairiomis organizacijomis, 

verslininkais, rėmėjais ir kitomis organizacijomis dalinantis 

informacija, patirtimi sprendžiant strategijos įgyvendinimo 

klausimus. 

15.2.4. VPS finansininkas 

ir (arba) buhalteris 

Tvarko finansinę ir buhalterinę apskaitą pakal LR buhalterinę 

apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, užtikrina finansinių – 

ūkinių opeacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų įforminimą, rengia 

finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia valdybai bei visuotiniam narių 

susirinkimui. Vykdo vietos pareiškėjų projektų administracinį 

vertinimą, verslo planų vertinimą, vykdo projektų mokėjimo 

prašymų pirminį vertinimą; atsako už organizacijos duomenų 

tikrumą, rengia projektų biudžetus, rengia mokėjimų prašymus 

NMA, rengia informaciją projekto vadovui apie projekto biudžeto 

vykdymą, teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą 

vietos projektų vykdytojams buhalterinės apskaitos klausimais, 

vykdo ir konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais. 

15.2.5. VPS 

administratorius (-

iai) 

Užtikrina efektyvias ir reguliarias konsultacijas su visais 

suinteresuotais subjektais; rengia posėdžių  (valdybos, visuotinių 

susirinkimų) darbotvarkes ir užtikrina, kad pranešimai apie 

posėdžius būtų išsiųsti laiku; dalyvauja valdybos posėdžiuose; 

tvarko organizacijos narių registrą; tvarko valdybos narių registrą;  

vykdo bendrųjų bei specialiųjų sąlygų taikymą nustatant išlaidų 

tinkamumą. Tvarko dokumentus pagal dokumentų rengimo, 

tvarkymo ir apskaitos taisykles. Vykdo vietos pareiškėjų projektų 

administracinį, tinkamumo vertinimą, verslo planų vertinimą. 

15.2.6. VPS viešųjų ryšių 

specialistas (-ai) 

Organizuoja VPS, kitų vykdomų projektų bei Kupiškio rajono 

VVG veiklos viešinimą. Vykdo potencialių vietos pareiškėjų bei 

gyventojų aktyvinimą, organizuoja mokymus; rengia ir teikia 

valdybai tvirtinti bei vertinti reikalingą vietos projektų kvietimų 

dokumentaciją. Teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę 

pagalbą vietos projektų vykdytojams. 
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IV dalis: VPS priedai 

Priedas Priedo pavadinimas 

1 priedas VVG narių sąrašas 

2 priedas VVG kolegialaus valdymo organo narių sąrašas 

3 priedas VVG administracijos darbuotojų pareigybės ir funkcijos 

4 priedas VPS priemonių rezultato rodikliai ir jų reikšmių pagrindimas 

5 priedas VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) 

6 priedas VPS rengimo metu gautų pastabų suvestinė 

7 priedas Lentelės ir paveikslai 

8 priedas Šaltiniai 

9 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 

10 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 

11 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 

12 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 

13 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 

14 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 

15 priedas Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia. 
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1 priedas.  VVG narių sąrašas 

 

Eil. Nr. Organizacijos 

pavadinimas 

Atstovo vardas ir pavardė Atstovaujamas sektorius Atstovaujama VVG 

teritorijos savivaldybė 

(jei aktualu) ir seniūnija 

Papildoma informacija 

1 2 3 4 5 6 

1.  Alizavos jaunimo centras 

ALSJA 

Janina Plaipienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Alizavos sen.  

2.  Alizavos bendruomenės 

centras 

Bronius Kaminskas Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Alizavos sen.  

3.  Palėvenėlės kaimo 

bendruomenė 

Vilma Ribakovienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Alizavos sen. Deleguotas narys E. 

Sipavičienė į valdybą, 

VPS rengimo darbo 

grupės narė 

4.  Fizinis asmuo, ūkininkas, 

veikiantis pagal indv. p. 

Laurynas Griauzdė Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Alizavos sen. Valdybos narys, VPS 

rengimo darbo grupės 

narys 

5.  Sporto klubas ,,Pagardai“ Valdas Šabrinskas Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Visos seniūnijos  

6.  Antašavos miestelio 

bendruomenė 

Neringa Čemerienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen.  

7.  ŽŪK ,,Pieno puta“ Jūratė Dovydėnienė Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Visos seniūnijos  

8.  Kupiškio rajono 

savivaldybės 

administracija 

Vytis Zavackas, Jovita 

Bakanaitė-Talačkienė 

Viešojo administravimo 

(valdžios) sektorius 

Visos seniūnijos Valdybos nariai 

9.  Kupiškio rajono kaimo 

bendruomenių asociacija 

Bronius Kaminskas Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Visos seniūnijos  
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Eil. Nr. Organizacijos 

pavadinimas 

Atstovo vardas ir pavardė Atstovaujamas sektorius Atstovaujama VVG 

teritorijos savivaldybė 

(jei aktualu) ir seniūnija 

Papildoma informacija 

10.  Virbališkių kaimo 

bendruomenė 

Virginija Katelienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen.  

11.  Aukštupėnų kaimo 

bendruomenė 

Edita Šlapelienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen. Deleguotas narys B. 

Lapienis į valdybą 

12.  Gindvilių kaimo 

bendruomenė 

Vilma Talačkienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen. Valdybos pirmininkė 

13.  Šepetos kaimo 

bendruomenė 

Ona Petrauskienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen.  

14.  Asociacija ,,Kūrybos 

forma“ 

Domilė Sriubikienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen. Valdybos narė, VPS 

rengimo darbo grupės 

narė 

15.  Fizinis asmuo, veikiantis 

pagal indv. p. 

Paulius Pranckūnas Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Kupiškio sen. Organizacijos 

vadovas/pirmininkas, 

VPS rengimo darbo 

grupės pirmininkas 

16.  Kupiškio krašto 

neįgaliųjų draugija 

Palma Skrebienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Visos seniūnijos Valdybos narė 

17.  Kupiškio rajono turizmo 

ir verslo informacijos 

centras 

Lidija Vasiliauskienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Visos seniūnijos  TVIC darbuotoja Rita 

Pukėnienė VPS rengimo 

darbo grupės narė 

18.  Fizinis asmuo Laimutė Juknevičienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Noriūnų sen. VPS rengimo darbo 

grupės narė 

19.  Fizinis asmuo, veikiantis 

pagal indv.p. 

Alvaras Baltušis Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Noriūnų sen. Valdybos narys 
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Eil. Nr. Organizacijos 

pavadinimas 

Atstovo vardas ir pavardė Atstovaujamas sektorius Atstovaujama VVG 

teritorijos savivaldybė 

(jei aktualu) ir seniūnija 

Papildoma informacija 

20.  Puponių kaimo 

bendruomenė 

Alvaras Baltušis Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Noriūnų sen.  

21.  Rudilių kaimo 

bendruomenė 

Regina Šimėnienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Noriūnų sen.  

22.  Fizinis asmuo, veikiantis 

pagal indv.p. 

Vaidas Juknevičius Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Noriūnų sen. Valdybos narys 

23.  Jaunimo asociacija 

,,Jaunimo skopas“ 

Albinas Stukis Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai 

Skapiškio sen.  

24.  Skapiškio bendruomenė Vanda Baronienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Skapiškio sen.  

25.  Fizinis asmuo Vidmantas Paliulis Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Subačiaus sen.  

26.  Senojo Subačiaus 

bendruomenė 

Saulė Rudzinskienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Subačiaus sen.  

27.  Fizinis asmuo, ūkininkas Ignas Jackevičius Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Subačiaus sen. Valdybos narys 

28.  Fizinis asmuo Inga Dovydėnienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Subačiaus sen.  

29.  Juodpėnų kaimo 

bendruomenė 

Zigmantas 

Aleksandravičius 

Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Šimonių  sen.  

30.  Juodpėnų jaunimo klubas Eimantas Šerelis Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Šimonių sen.  
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Eil. Nr. Organizacijos 

pavadinimas 

Atstovo vardas ir pavardė Atstovaujamas sektorius Atstovaujama VVG 

teritorijos savivaldybė 

(jei aktualu) ir seniūnija 

Papildoma informacija 

31.  Fizinis asmuo, ūkininkas Zigmantas 

Aleksandravičius 

Verslo sektorius (privatūs 

ekonominiai interesai) 

Šimonių sen.  

32.  Adomynės kaimo 

bendruomenė 

Averik Babajan Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Šimonių sen.  
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2 priedas.  VVG kolegialaus valdymo organo (KVO) narių sąrašas 

 

Eil. Nr. Organizacijos 

pavadinimas 

Atstovo vardas ir 

pavardė 

Atstovaujamas 

sektorius 

Atstovaujama VVG 

teritorijos savivaldybė 

(jei aktualu) ir seniūnija 

KVO narys 

nuo 

Papildoma 

informacija 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Kupiškio r. 

savivaldybės 

administracija 

Vytis Zavackas Viešojo 

administravimo 

(valdžios) sektorius 

Visos seniūnijos 2023-03-23  

2.  Kupiškio r. 

savivaldybės 

administracija 

Jovita Bakanaitė-

Talačkienė 

Viešojo 

administravimo 

(valdžios) sektorius 

Visos seniūnijos 2023-03-23  

3.  Fizinis asmuo, 

veikiantis pagal indv.p. 

Alvaras Baltušis Verslo sektorius 

(privatūs ekonominiai 

interesai) 

Noriūnų sen. 2023-03-23  

4.  Fizinis asmuo, 

veikiantis pagal indv.p,  

ūkininkas 

Laurynas Griauzdė Verslo sektorius 

(privatūs ekonominiai 

interesai) 

Alizavos sen. 2023-03-23  

5.  Fizinis asmuo, 

veikiantis pagal indv. 

veiklos pažymą 

Vaidas Juknevičius Verslo sektorius 

(privatūs ekonominiai 

interesai) 

Noriūnų sen. 2023-03-23  

6.  Fizinis asmuo, 

veikiantis pagal indv. 

veiklos pažymą, 

ūkininkas 

Ignas Jackevičius Verslo sektorius 

(privatūs ekonominiai 

interesai) 

Subačiaus sen. 2023-03-23  

7.  Gindvilių kaimo 

bendruomenė 

Vilma Talačkienė 

 

Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen. 2023-03-23  

8.  Palėvenėlės kaimo 

bendruomenė 

Euchrida Sipavičienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Alizavos sen. 2023-03-23  

9.  Aukštupėnų kaimo 

bendruomenė 

Bronislavas Lapienis Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen. 2023-03-23  
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Eil. Nr. Organizacijos 

pavadinimas 

Atstovo vardas ir 

pavardė 

Atstovaujamas 

sektorius 

Atstovaujama VVG 

teritorijos savivaldybė 

(jei aktualu) ir seniūnija 

KVO narys 

nuo 

Papildoma 

informacija 

10.  Asociacija ,,Kūrybos 

forma“ 

Domilė Sriubikienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Kupiškio sen. 2023-03-23  

11.  Kupiškio krašto 

žmonių su negalia 

sąjunga 

Palma Skrebienė Pilietinės visuomenės 

sektorius (socialiniai 

interesai) 

Visos seniūnijos 2023-03-23  
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3 priedas.  VVG administracijos darbuotojai 

 

Eil. 

Nr. 

Pareigybė Reikalavimai išsilavinimui ir 

kvalifikacijai 

Funkcijos Darbuotojo vardas ir 

pavardė 

1 2 3 4 5 

1.  VPS administravimo 

vadovas 

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne 

mažesnę nei 3 m. darbo patirtį projektų 

valdymo srityje; arba turėti ne mažesnę 

negu 5 m. darbo patirtį VPS 

administravimo ir įgyvendinimo srityje. 

Atsako už aiškų valdybos ir darbuotojų 

įsipareigojimų padalijimą; užtikrina 

veiksmingus ryšius tarp valdybos ir darbuotojų, 

aiškindamasi valdybos politiką, rengdama ir 

įgyvendindama strateginius sprendimus; 

tiesiogiai dalyvauja sprendžiant veiklos 

klausimus; atsako už visus organizacijoje 

įdarbintus darbuotojus; užtikrina ir kontroliuoja 

įgyvendinamų projektų eigą; tiesiogiai ar 

netiesiogiai kontroliuoja kaip laikomas 

atitinkamų teisės aktų reikalavimų; 

bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir 

specialistais; rengia organizacijos veiklos 

ataskaitas ir jas teikia valdybai bei visuotiniam 

narių susirinkimui; organizuoja paraiškų teikėjų 

informavimą ir paraiškų surinkimą, paraiškų 

vertinimą, sutarčių dėl paramos teikimo 

sudarymą ir jų vykdymo priežiūrą, atlieka VPS 

įgyvendinimo vidaus vertinimą, identifikuoja 

VPS įgyvendinimo problemas ir rezultatus 

pateikia valdybai; dalyvauja valdybos 

posėdžiuose ir juos protokoluoja; užtikrina 

tinkamą posėdžių organizavimo procedūrų 

laikymąsi. Teikia informacinę, konsultacinę ir 

Neringa Čemerienė 
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Eil. 

Nr. 

Pareigybė Reikalavimai išsilavinimui ir 

kvalifikacijai 

Funkcijos Darbuotojo vardas ir 

pavardė 

1 2 3 4 5 

metodinę pagalbą vietos projektų rengėjams. 

Atlieka vietos projektų vertinimą 

2.  VPS finansininkas ir 

(arba) buhalteris 

Turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne 

mažesnę nei 2 m. darbo patirtį 

buhalterinės apskaitos tvarkymo ir 

(arba) finansų valdymo srityje. 

Tvarko finansinę ir buhalterinę apskaitą pakal 

LR buhalterinę apskaitą reglamentuojančius 

teisės aktus, užtikrina finansinių – ūkinių 

opeacijų teisėtumą, tinkamą dokumentų 

įforminimą, rengia finansinių ataskaitų rinkinį ir 

teikia valdybai bei visuotiniam narių 

susirinkimui. Vykdo vietos pareiškėjų projektų 

administracinį vertinimą, vykdo projektų 

mokėjimo prašymų tikrinimą; atsako už 

duomenų tikrumą, teikia informacinę, 

konsultacinę ir metodinę pagalbą vietos projektų 

vykdytojams buhalterinės apskaitos klausimais, 

vykdo ir konsultuoja viešųjų pirkimų 

klausimais. Konsultuoja pareiškėjus Vietos 

projektų įgyvendinimo klausimais 

Gerda Navickaitė 

3.  VPS administratorius Turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne 

mažesnę negu 2 m. darbo ir (arba) 

savanoriško darbo patirtį projektų 

valdymo arba VPS administravimo ir 

įgyvendinimo srityje. 

Užtikrina efektyvias ir reguliarias konsultacijas 

su visais suinteresuotais subjektais; rengia 

posėdžių (valdybos, visuotinių susirinkimų) 

darbotvarkes ir užtikrina, kad pranešimai apie 

posėdžius būtų išsiųsti laiku; dalyvauja valdybos 

posėdžiuose; tvarko organizacijos narių registrą; 

tvarko valdybos narių registrą; vykdo bendrųjų 

bei specialiųjų sąlygų taikymą nustatant išlaidų 

tinkamumą. Tvarko dokumentus pagal 

dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos 

taisykles. Organizuoja viešuosius 

Gerda Navickaitė  

 

Dina Murnikova-

Beinorė 
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Eil. 

Nr. 

Pareigybė Reikalavimai išsilavinimui ir 

kvalifikacijai 

Funkcijos Darbuotojo vardas ir 

pavardė 

1 2 3 4 5 

supapratstintus pirkimus. Rengia įvairių 

taisyklių, tvarkų projektus reikalingus 

organizacijos veiklai. 

4.  VPS viešųjų ryšių 

specialistas 

Turėti aukštąjį išsilavinimą arba ne 

mažesnę negu 2 m. darbo ir (arba) 

savanoriško darbo patirtį projektų 

valdymo arba VPS administravimo ir 

įgyvendinimo srityje 

Organizuoja VPS, kitų vykdomų projektų bei 

Kupiškio rajono VVG veiklos viešinimą. Vykdo 

potencialių vietos pareiškėjų bei gyventojų 

aktyvinimą, organizuoja mokymus; rengia ir 

teikia valdybai tvirtinti reikalingą vietos 

projektų kvietimų dokumentaciją. Teikia 

informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą 

vietos projektų vykdytojams. Administruoja 

Kupiškio r. VVG tinklalapį 

Dina Murnikova-

Beinorė 
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4 priedas.  VPS priemonių rezultato rodikliai ir jų reikšmių pagrindimas 

 

1. VPS priemonių rezultato rodikliai (ES bendrieji): 

 

Rodiklio 

kodas 

Rodiklis Iš viso Socialiai 

atsakingų  

paslaugų ir 
tvarios 

infrastruktūros 

gyventojams 
kūrimas ir 

plėtra 

Tvarių 

ekonominių 

veiklų 
kūrimas ir 

plėtra 

efektyviai 
panaudojant 

vietos 

išteklius 

Tvaraus ir 

konkurencingo 

verslo kūrimas 
ir plėtra  

Vietos 

gyventojų 

socialinės 
integracijos ir 

užimtumo 

skatinimas 

A ES bendrieji rezultato rodikliai:           

R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą 

skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, skaičius 

0 0 0 0 0 

R.37 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse. BŽŪP projektais 

remiamas naujų darbo vietų kūrimas 

5,50 1,00 1,00 3,50 0,00 

R.39 Kaimo ekonomikos plėtojimas. Kaimo verslo įmonių, įskaitant bioekonomikos 

įmones, kuriamų naudojantis pagal BŽŪP skiriama parama, skaičius 

6 0 1 5 0 

R.41 Europos kaimo tinklų kūrimas. Kaimo gyventojų, kuriems, naudojantis BŽŪP 

parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, 

skaičius 

8 400 5 000 1 000 2 000 400 

R.42 Socialinės įtraukties skatinimas. Asmenų, kuriems taikomi remiami socialinės 

įtraukties projektai, skaičius 

90 0 50 0 40 

 

 

2. VPS rodikliai (produkto, rezultato) VPS priemonių lygiu: 

☒ Netaikoma 

☐ Taikoma 

 

Jei taikoma, žr. VPS II dalies (Excel) 11.1 lapą (3 lentelė). 

 

3. VPS priemonių rezultato rodiklių reikšmių pagrindimas: 
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1 2 3 4 

VPS 

priemonės 

numeris 

VPS priemonė Kiekybinis 

tikslas iki 

2029 m. 

Kiekybinio tikslo pagrindimas 

R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkių, pagal BŽŪP gaunančių 

paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, skaičius 

    

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

0   

2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

0   

3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  0   

4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas 0   

R.37 Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo vietovėse. BŽŪP 

projektais remiamas naujų darbo vietų kūrimas 

 
  

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

1 Pagal priemonę planuojama paremti 4 viešųjų paslaugų 

plėtros projektus. Vieną projektą įgyvendins vienas 

juridinis asmuo. DV kūrimas yra privalomas 

kiekviename projekte, ne mažiau 0,25 DV. DV gali būti 

sukurta kaip papildoma jau dirbančiam asmeniui ir 

(arba) naujam darbuotojui.  

2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

1 Pagal priemonę planuojama paremti 1 bendruomeninio 

verslo projektą. Vieną projektą įgyvendins vienas 

viešasis juridinis asmuo. DV kūrimas yra privalomas, 

ne mažiau 1 DV. DV gali būti sukurta kaip papildoma 

jau dirbančiam asmeniui ir (arba) naujam darbuotojui.  

3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  3,5 Pagal priemonę planuojama paremti 5 projektus, 2 

projektus verslo pradžiai ir 3  projektus verslo plėtrai.  

DV kūrimas yra privalomas: verslo pradžios atveju ne 

mažiau kaip po 1 DV, viso 2 DV, verslo plėtros atveju 

ne mažiau kaip po 0,5 DV, viso 1,5 DV.  
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4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas 0   

R.39 Kaimo ekonomikos plėtojimas. Kaimo verslo įmonių, įskaitant 

bioekonomikos įmones, kuriamų naudojantis pagal BŽŪP skiriama 

parama, skaičius 

 
  

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

0   

2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

1 Pagal priemonę planuojama paremti 1 bendruomeninio 

verslo projektą. Skaičiuojami unikalūs viešieji 

juridiniai  asmenys gavę paramą bendruomeninio verslo 

pradžiai ar plėtrai  

3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  5 Pagal priemonę planuojama paremti 5 projektus, 2 

projektus verslo pradžiai ir 3 projektus verslo plėtrai. 

Skaičiuojami unikalūs privatūs juridiniai ir (arba) 

fiziniai asmenys gavę paramą verslo pradžiai ar plėtrai  

4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas 0   

R.41 Europos kaimo tinklų kūrimas. Kaimo gyventojų, kuriems, naudojantis 

BŽŪP parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir 

infrastruktūra, skaičius 

 
  

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

5000 Pagal priemonę planuojama paremti 4 viešųjų paslaugų 

plėtros projektus. Vieną projektą įgyvendins vienas 

juridinis asmuo, tikėtina, kad iš skirtingų seniūnijų. 

Skaičiuojama, kad potencialiai galintys pasinaudoti 

viešomis ir kitomis paslaugomis asmenys po vieno 

projekto įgyvendinimo bus 1250 žm.  

2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

1000 Pagal priemonę planuojama paremti 1 bendruomeninio 

verslo projektą. Vieną projektą įgyvendins vienas 

juridinis asmuo. Skaičiuojama, kad potencialiai 

bendruomeninio verslo klientais arba projekto metu 

sukurtomis paslaugomis ir (arba) produktais galėtų 

pasinaudoti 1000 asm. 
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3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  2000 Pagal priemonę planuojama paremti 5 projektus, 2 

projektus verslo pradžiai ir 3 projektus verslo plėtrai. 

Skaičiuojama, kad potencialiai  privataus verslo 

klientais galėtų būti ir  projekto metu sukurtomis 

paslaugomis ir (arba) produktais galėtų naudotis po 400 

asm. Viso 2000 asm. 

4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas 400 Pagal priemonę planuojama paremti 4 veiklos 

projektus. Vieną projektą įgyvendins vienas juridinis 

asmuo. kaičiuojama, kad potencialiai vieno projekto 

veiklų dalyviais ir (arba) naudos gavėjais galėtų būti po 

100 asm. Viso 400 asm. 

19 priemonė 0 0   

20 priemonė 0 0   

R.42 Socialinės įtraukties skatinimas. Asmenų, kuriems taikomi remiami 

socialinės įtraukties projektai, skaičius 

    

1 priemonė Socialiai atsakingų  paslaugų ir tvarios infrastruktūros gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

0   

2 priemonė Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra efektyviai panaudojant vietos 

išteklius 

50 Pagal priemonę planuojama paremti 1 bendruomeninio 

verslo projektą. Projektų atrankos kriterijuose 

planuojama nurodyti, kad ne mažiau kaip 5 proc. visų 

potenciliai galimų bendruomeninio verslo klientų ir 

(arba) naudos gavėjų iš planuojamų 1000 būtų mažiau 

galimybių turintys asmenys. 

3 priemonė Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra  0   

4 priemonė Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas 40 Pagal priemonę planuojama paremti 4 veiklos 

projektus. Projektų atrankos kriterijuose planuojama 

nurodyti, kad ne mažiau kaip 10 proc. visų potencialiai 

galimų veiklų dalyviaisų ir (arba) naudos gavėjais iš 

planuojamų 100 iš kiekvieno projekto būtų mažiau 

galimybių turintys asmenys, viso 40 asm.  
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4. Įgyvendinant VPS planuojamų sukurti darbo vietų paskirstymas pagal amžių ir lytį: 

☐ Netaikoma 

☒ Taikoma 

 

1 2 3 4 5 6 

  N.37 1 priemonė 2 priemonė 3 priemonė 4 priemonė 

  Iš viso 

Socialiai atsakingų  

paslaugų ir tvarios 
infrastruktūros 

gyventojams 

kūrimas ir plėtra 

Tvarių ekonominių 

veiklų kūrimas ir 
plėtra efektyviai 

panaudojant vietos 

išteklius 

Tvaraus ir 

konkurencingo 

verslo kūrimas ir 
plėtra  

Vietos gyventojų 

socialinės 
integracijos ir 

užimtumo 

skatinimas 

Kiekybinis tikslas iki 2029 m. (rodiklis R.37) 5,5 1 1 3,5 0 

Ar aktualus darbo vietų paskirstymas pagal lytį? 

  

Taip Taip Taip Ne 

Ar aktualus darbo vietų paskirstymas pagal amžių? Taip Ne Taip Ne 

Sukurtų DV pasiskirstymas pagal lytį: 5,5 1 1 3,5 0 

Sukurtų darbo vietų skaičius moterims 2,5 0,5 1 1 netaikoma 

Sukurtų darbo vietų skaičius vyrams 0 Užpildykite Užpildykite Užpildykite netaikoma 

Sukurtų darbo vietų skaičius bet kurios lyties asmenims 3 0,5 Užpildykite 2,5 netaikoma 

Sukurtų DV pasiskirstymas pagal amžių: 5,5 1 1 3,5 0 

Sukurtų darbo vietų skaičius asmenims iki 40 m. (imtinai) 1 Užpildykite netaikoma 1 netaikoma 

Sukurtų darbo vietų skaičius asmenims nuo 41 m.  0 Užpildykite netaikoma Užpildykite netaikoma 

Sukurtų darbo vietų skaičius bet kurio amžiaus asmenims 4,5 1 1 2,5 netaikoma 

Klaidų tikrinimas (lytis) - skaičiai Gerai Gerai Gerai Gerai Gerai 

Klaidų tikrinimas (lytis) - pildymas   Gerai Gerai Gerai Gerai 

Klaidų tikrinimas (amžius) - skaičiai Gerai Gerai Gerai Gerai Gerai 

Klaidų tikrinimas (amžius) - pildymas   Gerai Gerai Gerai Gerai 

  



98 

 

 

 

 

5 priedas.  VPS sąsaja su VVG teritorijos strateginiais dokumentais ir Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ESBJRS) 

 

Eil. 

Nr. 

Strateginis dokumentas VPS sąsajos pagrindimas 

1. VVG teritorijos savivaldybės plėtros 

strateginis planas  

 

Pateikiame Kupiškio rajono vietos plėtros strategijos sąsajas su Kupiškio rajono savivaldybės 2020-2030 metų 

strateginiu plėtros planu priemonių lygmeniu: 

Kupiškio rajono savivaldybės 2020-2030 metų 

strateginis plėtros planas 

Kupiškio rajono 2024-2029 metų vietos plėtros 

strategija  

1.1.1.6. Kurti, skatinti kurti ir (arba) plėsti kūrybines 

dirbtuves, kultūros ir kūrybines industrijas, amatų 

centrus Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

1.1.3.2. Organizuoti ir viešinti verslumą 

skatinančius, gerąją verslo patirtį viešinančius 

renginius, skatinti tokias iniciatyvas Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

1.2.2.3.Organizuoti Kupiškio rajono savivaldybės 

kaimiškų vietovių gyventojų verslumą bei 

alternatyvias žemės ūkiui veiklas kaime skatinančius 

mokymus 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ (iš dalies) 

1.2.2.4.Vystyti ir skatinti alternatyvias žemės ūkiui 

veiklas kaime Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

3 Priemonė ,,Tvaraus ir konkurencingo verslo 

kūrimas ir plėtra“ 

1.3.1.3.Plėsti ir (arba) atnaujinti viešąją rekreacijos 

infrastruktūrą Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

 

1.3.1.4. Plėsti ir (arba) atnaujinti vandens turizmo 

paslaugų infrastruktūrą Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 
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1.3.1.5.Plėsti ir (arba) atnaujinti aktyvaus poilsio  

infrastruktūrą Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

3 Priemonė ,,Tvaraus ir konkurencingo verslo 

kūrimas ir plėtra“ 

1.3.1.6.Plėsti ir (arba) atnaujinti pažintinio, 

kultūrinio ir kaimo turizmo paslaugų infrastruktūrą 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, užtikrinti 

įveiklinimą 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

1.3.1.7.Įrengti ir (arba) atnaujinti stovyklavietes, 

kempingus, apžvalgos aikšteles Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

3 Priemonė ,,Tvaraus ir konkurencingo verslo 

kūrimas ir plėtra“ 

1.3.1.8.Plėsti ir (arba) atnaujinti turistinių ir 

rekreacinių, kultūros ir gamtos paveldo objektų 

ženklinimo sistemą Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

1.3.1.9.Vykdyti rinkodaros priemones, pristatant 

Kupiškio rajono savivaldybės turizmo paslaugas, 

turizmo ir rekreacijos, kultūros ir gamtos paveldo 

objektus 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

1.3.1.10.Organizuoti turizmo renginius Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje ir skatinti dalyvauti 

juose 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“; 

 4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

1.3.1.11.Skatinti apgyvendinimo, maitinimo ir kitų 

turizmui reikalingų paslaugų plėtrą Kupiškio rajono 

savivaldybėje 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

3 Priemonė ,,Tvaraus ir konkurencingo verslo 

kūrimas ir plėtra“ 
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1.3.2.1.Tvarkyti kultūros paveldo objektus Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje ir pritaikyti juos 

turizmui, švietimui, kultūrai kitoms viešosioms 

paslaugoms bei ekonominei veiklai vystyti 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

 

1.3.2.2.Tvarkyti gamtos paveldo objektus Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje ir pritaikyti juos 

turizmui, švietimui, kultūrai, kitoms viešosioms 

paslaugoms bei ekonominei veiklai vystyti  

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

1.3.2.3.Puoselėti, saugoti ir plėtoti Kupiškio rajono 

savivaldybės nematerialųjį kultūros paveldą ir 

amatus 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

 

1.5.1.1.Kurti ir (arba) atnaujinti jaunimui palankią 

viešąją infrastruktūrą ir viešąsias erdves Kupiškio 

rajono savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“  

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

 

1.5.1.3.Rengti bei įgyvendinti jaunimo veiklos 

projektus ir programas, skatinti jaunimo iniciatyvas 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“  

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

1.5.2.3.Didinti Kupiškio rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų, bendruomeninių 

organizacijų lyderių, narių mokymus, tobulinti jų 

kompetencijas, gebėjimus 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

1.5.2.4.Organizuoti ir skatinti NVO, BO skirtus 

renginius Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ (iš dalies) 

1.5.2.7.Kurti/ pritaikyti paskatų sistemą Kupiškio 

rajono savivaldybėje, užtikrinančią nevyriausybinių 

organizacijų ir bendruomeninių organizacijų 

teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą bei naujų 

mišrių viešųjų paslaugų atsiradimą  

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“  

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ (iš dalies) 

1.5.2.9.Inicijuoti ir skatinti Kupiškio rajono 

savivaldybės bendruomenių įtraukties projektus 

regioninių socialinio, pilietinio, kultūros paveldo 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 
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pažinimo, nematerialiojo kultūros paveldo (etninės 

kultūros) puoselėjimo, užimtumo ir verslumo srityse 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.1.2.8.Skatinti ir plėsti vaikų ir jaunimo vasaros 

poilsio stovyklų, vasaros edukacinių programų 

organizavimą Kupiškio rajono savivaldybės 

teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.2.1.3.Įveiklinti Kupiškio rajono savivaldybės 

kultūros įstaigų infrastruktūrą ir kultūros paslaugas 

neformaliajam švietimui, kitoms viešosioms 

paslaugoms, europiniams, nacionaliniams, 

regioniniams keliams (turizmui) ir ekonominei 

veiklai (pvz., bendradarbystės erdvėms)  

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ (iš dalies) 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

 

2.2.1.4.Pritaikyti Kupiškio rajono savivaldybės 

viešąsias erdves kultūros poreikiams 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“ 

2.2.2.1.Organizuoti vietinius, regioninius, 

nacionalinius bei tarptautinius kultūros renginius 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.2.2.6.Užtikrinti ir gerinti Kupiškio rajono 

savivaldybėje teikiamas kultūros paslaugas, didinti 

jų prieinamumą gyventojams 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.4.3.3.Stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius 

bendruomenėse bei vykdyti visuomenės sveikatos 

stebėseną Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.4.4.8.Organizuoti sporto renginius, sporto 

stovyklas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

bei skatinti naudotis esama sporto infrastruktūra 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.5.1.1.Atnaujinti ir (arba) plėsti stebėjimo sistemas, 

gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemas bei 

kitas viešojo saugumo priemones Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

2.5.2.1.Vykdyti ir skatinti nusikalstamumo ir 

savižudybių, priklausomybių, smurto ir patyčių 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 
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artimoje aplinkoje bei ugdymo įstaigos mažinimo 

prevencines priemones, programas Kupiškio rajono 

savivaldybėje 

3.1.2.3.Kurti, sudaryti sąlygas kurtis bei plėstis 

ekologiško, atsinaujinančių energijos šaltinių 

transporto rūšių infrastruktūrai Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje bei skatinti naudoti(s) 

sukurta infrastruktūra 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

3.2.2.7.Skatinti atsinaujinančių ir alternatyvių 

energijos šaltinių naudojimą Kupiškio rajono 

savivaldybės teritorijoje, įgyvendinant informacijos 

sklaidos priemones 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“; 2 Priemonė 

,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra 

panaudojant vietos išteklius“; 3 Priemonė „Tvaraus 

ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra“ 

3.3.1.6.Vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

3.3.2.7.Tvarkyti ir (arba) atkurti ir (arba) įrengti 

naujus parkus, žaliuosius plotus, žaliąsias apsaugines 

zonas, želdynus bei kitus kraštovaizdžio elementus 

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės 

integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

3.4.2.2.Vystyti Kupiškio rajono savivaldybės kaimo 

gyvenamąsias teritorijas, viešąsias erdves ir viešąją 

infrastruktūrą 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

3.4.2.3. Atnaujinti ir pritaikyti Kupiškio rajono 

savivaldybės viešuosius ir visuomeninės paskirties 

pastatus bendruomeniniams, visuomeniniams, 

verslo poreikiams 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir 

plėtra panaudojant vietos išteklius“; 1 Priemonė 

„Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios 

infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ 

 

 

2. VVG teritorijoje patvirtintas regiono 

plėtros planas 

2022–2030 m. Panevėžio regiono plėtros planas. Panevėžio regionas – šiaurinėje Lietuvos dalyje 

išsidėstęs regionas, besiribojantis su dalimi Latvijos Respublikos teritorijos bei šiais Lietuvos regionais: 

Šiaulių, Kauno, Vilniaus bei Utenos. Panevėžio regioną sudaro šešios savivaldybės: Biržų rajono, 

Kupiškio rajono, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono, Pasvalio rajono bei Rokiškio rajono savivaldybės.  

 

Pateikiame Kupiškio rajono vietos plėtros strategijos sąsajas su 2022–2030 m. Panevėžio regiono 

plėtros planu tikslų ir uždavinių lygmeniu:  
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1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ atitinka 

Regiono plėtros plano tikslą ir uždavinį – didinti regiono turistinį bei kultūrinio gyvenimo 

patrauklumą. 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra panaudojant vietos išteklius“ atitinka 

Regiono plėtros plano tikslą ir uždavinį - didinti regiono investicinį patrauklumą aukštesnę pridėtinę 

vertę kuriančio verslo plėtrai. 

3 Priemonė „Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra“ atitinka Regiono plėtros plano tikslą 

ir uždavinį - didinti regiono investicinį patrauklumą aukštesnę pridėtinę vertę kuriančio verslo plėtrai. 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas“ 

3. Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono 

strategija (ESBJRS) 

Pagrindiniai ES BJRS tikslai: apsaugoti jūrą (saugi laivyba, jūrinis saugumas, saugumas, 

bioekonomika, pavojingos medžiagos, maistinės medžiagos), sujungti regioną (transportas ir 

energetika; žmonių, idėjų, žinių suartėjimas) ir padidinti jo gyventojų gerovę (turizmas, kultūra, 

inovacijos, sveikata, švietimas). 

VVG atstovaujamos teritorijos strateginio planavimo lygiu aktualiausias iš ES BJRS tikslų yra  

„Padidinti gerovę“ bei „Sujungti regioną“ kurie apima ir VPS remiamas ir/arba aktualias sritis, tokias 

kaip verslumas, inovacijos, švietimas, turizmas, bendradarbiavimo skatinimas, moterų ir vyrų lygių 

galimybių užtikrinimas verslumo, inovacijų, prekybos ir švietimo srityse. 

 

1 Priemonė „Socialiai atsakingų paslaugų ir tvarios infrastruktūros kūrimas ir plėtra“ atitinka ES 

BJRS tikslus: „Padidinti gyventojų gerovę“ - tai augančio ir klestinčio regiono kūrimas (bei „Sujungti 

regioną“ (gyventojų ir jų idėjų sanglauda). 

 

2 Priemonė ,,Tvarių ekonominių veiklų kūrimas ir plėtra panaudojant vietos išteklius“ dera su 

prioritetine ES BJRS tikslams – „Sujungti regioną“ (tai ir žmonių, idėjų, žinių suartėjimas) bei 

,,Padidinti gyventojų gerovę“ (tarpusavio bendradarbiavimas). 

 

 3 Priemonė „Tvaraus ir konkurencingo verslo kūrimas ir plėtra“ dera su ES BJRS prioritetiniu 

tikslu – „Sujungti regioną“ (turizmas) – bei ,,Padidinti gyventojų gerovę“ (inovacijos, turizmas). 

4 Priemonė „Vietos gyventojų socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas“ (veiklos) atitinka ES 

BJRS tikslą ,,Padidinti gyventojų gerovę“ (Švietimas, sveikata, kultūra). 
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4. Viensektorės žuvininkystės VVG VPS 

(taikoma, kai tokia VPS yra patvirtinta 

VVG teritorijoje) 

Netaikoma 

<...> <...>  
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6 priedas.  VPS rengimo metu gautų pastabų suvestinė 

 

Eil. 

Nr. 

Pastabos autorius (vardas, pavardė, 

organizacija), gavimo būdas 

(žodžiu, raštu, VPS pristatymo, 

susitikimo metu ar pan.) 

Pastabos 

gavimo data 

Pastaba VVG atsakymas ir veiksmai 

reaguojant į pastabą 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
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7 priedas.  Lentelės ir paveikslai 

 

1.5.1. pav. Gyventojai VVG teritorijoje 2014-2021 m. pradžioje 

 

 
 

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita bei Kupiškio 

rajono seniūnijų pateikti duomenys raštu  ir saugomi VVG būstinėje 

 

1.5.2. pav. Kupiškio rajone įregistruoti gimimai ir mirtys (2014 m. bei 2021 m.) 
 

 

 

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita 
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1.5.3. pav. Mirusiųjų skaičius VVG atstovaujamoje teritorijoje 2014 m. ir 2019 m. 

 

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita bei Kupiškio 

rajono seniūnijų pateikti duomenys raštu ir saugomi VVG būstinėje 

 

 

1.5.4. pav. Gyventojų skaičius Kupiškio VVG teritorijoje pagal amžiaus grupes 2014 m. ir 

2020 m. pradžioje 

 

 
 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 
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1.5.1. Lentelė. Savivaldybės gyventojų demografiniai rodikliai 2015-2022 m. 

Eil. Nr. Rodikliai Gyventojų (šeimų) skaičius 

1. 

Gyventojų skaičius  

 

18230 (2016-01-01) 

18678 (2015-01-01) 

 

16 061 (2021-01-01) 

16 202 (2022-01-01) 

 Iš jų: - - 

1.1. 
mieste  

6579 (2016-01-01) 

7760 (2015-01-01) 

6 686 (2021-01-01) 

7 003 (2022-01-01) 

1.2. 
kaime  

11651 (2016-01-01) 

10918 (2015-01-01) 

9 375 (2021-01-01) 

9 199 (2022-01-01) 

2. Iš bendro gyventojų skaičiaus:   - - 

2.1. 

pensinio amžiaus gyventojai 

 

4809 (2016-01-01) 

4951  (2015-01-01) 

 

 

4 484 (2021-01-01) 

4 360  (2022-01-01) 

2.2. 

suaugę asmenys, turintys negalią  

 

2953 (2016-01-01) 

 

1 279 (2020-01-01) 

1 259 (2021-01-01) 

2.3. 

vaikai (0–17 metų amžiaus) 

 

3093 (2015-01-01) 

 

2 519 (2021-01-01) 

2 353 (2022-01-01) 

2.4. 
neįgalūs vaikai 

 

115 (2016-01-01) 

103 (2021-01-01) 

100 (2022-01-01) 
Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės 2015m. bei 2022 m. socialinių paslaugų planas 

 

 

2.5.5. pav. Šeimų, patiriančių socialinę riziką, ir jose augančių vaikų skaičius 2014-2022 m. 

 

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės 2015 m. bei 2022 m. socialinių paslaugų planas 

 

 

 

0 100 200 300 400

2014 m.

2022 m.

2014 m. 2022 m.

Socialinės rizikos šeimose
augančių vaikų skaičius

307 291

Socialinės rizikos šeimos 125 82
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1.5.2. Lentelė. Šeimų, kurioms teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos ir 

jose augančių vaikų skaičius, pagal teritorijas 2014 m. ir 2022 m. pradžioje 

 

Eil. 

Nr. 

Teritorija Šeimų skaičius Vaikų, augančių šeimose, 

skaičius 

2014-01-01 2022-01-01 

2014-01-01 2022-01-01 

1. Kupiškio miestas 27 25 57 79 

2.  Kupiškio seniūnija 16 11 28 56 

3. Skapiškio seniūnija 16 9 51 22 

4.  Subačiaus seniūnija 15 10 35 25 

5.  Šimonių seniūnija 18 9 47 35 

6.  Alizavos seniūnija 14 7 43 38 

7. Noriūnų seniūnija 19 11 46 36 

 Iš viso: 125/98 82/57 307/250 291/212 

 

 

 

1.7.1 Lentelė. Kupiškio rajono savivaldybės nevyriausybinės organizacijos pagal paskirtį 

2014-2022 m. 

Organizacijos Organizacijų 

skaičius vnt. 

2014 

Organizacijų 

skaičius vnt. 

2022 

Pokytis 

proc. 

Kaimo bendruomenės 24 27 +12,5 

Miesto bendruomenės 1 3 +200 

Jaunimo  4 4  

Moterų 2 1 -50 

Medžiotojų/žvejų 24 13 -45,83 

Sveikatos 2 2  

Švietimo 1 - -100 

Verslo 4 1 -75 

Kūrybos 4 3 -25 

Vyresnio amžiaus žmonių 1 1  

Ekologijos 1 1  

Etnokultūros 1 1  
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Draugijos susijusius su 

neįgaliaisiais ir globa 

rūpyba 

8 5 -37,5 

Pilotavimo - 2  

Klubai  šokių 3 1 -66,6 

muzikos 2 2  

Sporto  18 23 +27,7 

Kitos 20 16 -20 

Viso 120 106 -11,6 

Šaltinis: www.registrucentras.lt 

 

1.7.2 Lentelė. Kupiškio rajono NVO ir kaimo bendruomenių skaičius VVG teritorijoje 2014-

2022 m. 

 

 Kaimo bendruomenės Pokytis 

proc. 

NVO Pokytis 

proc. 

Seniūnijos 

pavadinimas 

2014 2022  2014 2022  

Kupiškio 4 6 +50 12 13 +8,33 

Noriūnų 4 3* -25 6 5 -16,66 

Šimonių 4 4  3 4 +33,33 

Skapiškio 3 4 +33,33 2 4 +100 

Alizavos 4 5 +25 4 6 +50 

Subačiaus 5 5  4 5 +25 

Viso 24 27 +12,5 31 37 +19,35 

Šaltinis: www.registrucentras.lt 

*inicijuojamas likvidavimas Noriūnų bendruomenei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.registrucentras.lt/
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1.7.3. Lentelė. Kupiškio rajono nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas teikiant paraiškas 

2014-2022 m. 

 

Metai Teikusių 

paraiškas 

skaičius, 

vnt/ skaičius 

gavusių 

paramą vnt 

Įsisavinta 

lėšų, Eur 

Teikusių 

paraiškas 

skaičius, 

vnt/ skaičius 

gavusių 

paramą vnt 

Įsisavinta 

lėšų, Eur 

Teikusių 

paraiškas 

skaičius,v

vnt/  

skaičius 

gavusių 

paramą 

vnt 

Įsisavin

ta lėšų, 

Eur 

Pokytis 

proc. 

 Nacionalinė parama 

kaimo bendruomenių 

veiklai remti 

LEADER Kupiškio rajono 

savivaldybės biudžeto 

lėšos 

 

2014 Kaimo bendruomenių 

skaičius 24  

NVO skaičius 96 Kaimo 

bendruom

enės/Eur 

Kitos 

NVO/Eur 

+12,5 (KB) 

2022 Kaimo bendruomenių 

skaičius 27 

NVO skaičius 79 -17,70 

(NVO) 

2014 5 - 18 145830,18 - -  

2015 2/1 6000,00 - - - -  

2018 - - 8 16726 9/1774 15/4483  

2019 2 3358,14 14 62726,00 18/11943 
(socmin) 

6/1200 

 

3/700 

 

2020 5 Nėra 

informacijo

s 

4 98234,00 14/11707 
(socmin) 

5/1931 

 

10/4550 

 

2021 7 Nėra 

infromacijo

s 

1 46937,00 16/11429 
(socmin) 

7/3380 

 

8/3620 

 

2022 2 5000,00 - -    
Šaltinis: www.zum.lt 

Kupiškio rajono VVG duomenys 

Kupiškio rajono savivaldybės duomenys 

 

1.7.4. Lentelė. Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigos (2014-2021m.) 

 2022 2021 2020 2019 2017 2015 2014 

Iki mokyklinio 

ugdymo 

3 3 3 3 3 3 3 

Pagrindinė 

mokykla 

1** 1 2 4 9 10 10 

Mokykla 

,,Varpelis“ 

1 1 1 1 1 1 1 

Pradinė mokykla - - - 1 1 2 3 

Gimnazija 2 2 2 2 2 2 2 

Progimnazija 1* 1 1 1 1 1 1 

Neformalus 

švietimas 

(Kupiškio meno 

2 3 3 4 4 4 4 (Kupiškio meno 

mokykla (ir dailės 

skyrius. Skyriai 
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mokykla,  

Kupiškio r. kūno 

kultūros ir sporto 

centras) 

Subačiuje ir 

Antašavoje),  

Kupiškio r. kūno 

kultūros ir sporto 

centras 

Universalus 

daugiafunkcinis 

centras 

1 1 1 1 - - - 

Švietimo 

pagalbos tarnyba 

1 1 1 1 1 1 1 

Profesinio 

ugdymo  

1 1 1 1 1 1 1 

Viso 13 14 15 19 23 25 26 

        

Šaltinis: direktoriaus ataskaitos 

 

 

1.7.5. Lentelė. Neformaliame ugdyme dalyvaujančių mokinių skaičius, proc. (2017-2021 m.) 

Metai/mokinių 

skaičius 

2017 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

Lietuvos 

Respublika 

26,2 27 27,5 25,9 26,4 +0,2 

Panevėžio 

apskritis 

28,5 24,4 24,3 24,8 21,1 -7,4 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

23,8 24,8 25,9 27,6 26,7 +2,9 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 

 

 

1.7.6. Lentelė. Bendrojo ugdymo moksleivių skaičius ir pokytis (2014-2022 m.)  

Teritorija/Metai 2013-

2014 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Pokytis 

Lietuvos 

Respublika 

357530 326061 322344 325677 327022 330262 -27268 

Panevėžio 

apskritis 

29728 24643 23687 23412 22783 22444 -7284 

Rokiškio r. 

savivaldybė 

4065 2448 

 

2286 2219 2117 2022 -2043 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

2450 1830 1717 1674 1607 1582 -868 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas 
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1.7.7. lentelė. Kupiškio rajono švietimo įstaigose ugdomi vaikai (2014-2021) 

 2021 2020 2019 2017 2015 2014 Pokytis 

Bendrojo ugdymo 

mokyklose 

1523 1537 1624 1830 2108 2260 -737 

Priešmokyklinis 

ugdymas 

136 121 121 241 123 146 -10 

Ikimokyklinis 

ugdymas 

375 385 383 212 349 349 +26 

Dalyvavo 

papildomose 

mokymo 

programose 

480 494 452 426 442 - +38 

Specialusis 

ugdymas 

346 328 315 421 454 457 -111 

Neformalusis 

ugdymas 

    442 422  

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 

nesimokantys 

94 86 78 61 - - +33 

Šaltinis: direktoriaus metinės veiklos ataskaitos 

Lietuvos Statistikos departamentas 

 

1.7.8. Lentelė. Mokinių skaičius Kupiškio technologijų ir verslo mokykloje (2015-2021 m.) 

 

Metai/mokinių 

skaičius 

2015 2018 2019 2020 2021 Pokytis, 

proc. 

Mokinių 

skaičius 

493 341 410 413 400 -18,86 

Šaltinis. Kupiškio technologijų ir verslo mokyklos veiklos ataskaitos 

 

 

 

1.7.9. Lentelė. Moksleivių skaičius tenkantis vienam mokytojui (2014-2022 m.) 

 

Teritorija/Metai 2013-2014 2017-

2018 

2019-2020 2020-

2021 

2021-

2022 

Pokytis 

Lietuvos Respublika 10,41 10,90 11,21 11,70 12,05 +1,64 

Panevėžio apskritis 10,41 10,06 10,41 10,85 11,19 +0,78 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

9,12 8,59 9,04 8,78 8,93 -0,19 

Šaltinis: Aspkaičiuota pagal Lietuvos Statistikos departamento duomenis 
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1.7.10. Lentelė. Vienkartinės socialinės Pašalpos remtiniems asmenims ir išlaidos iš 

savivaldybių biudžetų mokamoms vienkartinėms pašalpoms (tūkst. /Eur) skaičius 2017-2021 

m. 

Teritorija/metai Gavėjų 

sk. 

2017 

Gavėjų 

sk. 

2018 

Gavėjų 

sk. 

2019 

Gavėjų 

sk. 

2020 

Gavėjų 

sk. 

2021 

Biudžeto 

lėšų Eur 

(tūkst.) 

2017 

Biudžeto 

lėšų Eur 

(tūkst.) 

2018 

Biudžet

o lėšų 

Eur 

(tūkst.) 

2019 

Biudžeto 

lėšų Eur 

(tūkst.) 

2020 

Biudžeto 

lėšų Eur 

(tūkst.) 

2021 

Lietuvos 

Respublika 

18225 14519 14830 15103 15613 22062,4 2236,3 2333,5 2643 2917,80 

Panevėžio 

apskritis 

1965 1664 1307 806 928 263,1 279,7 218,4 174,4 231,2 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

57 157 126 - 2 5,6 22,7 16,6 - 0,6 

 

 

1.7.11. Lentelė. Vaikų globos įstaigų ir vietų skaičius (2014-2021 m.) 

Teritorija/ 

Metai 

2014 2017 2019 2021 Pokytis proc. 

 Įstaigo

s 

Vieto

s 

Įstaigo

s 

Vieto

s 

Įstaigo

s 

Vieto

s 

Įstaigo

s 

Vieto

s 

Įstaigo

s 

Vieto

s 

Lietuvos 

Respublika 

93 4086 90 2954 67 1410 50 646 -46,24 -

84,18 

Panevėžio 

apskritis 

7 287 7 255 6 98 4 37 -42,85 -

87,10 

Kupiškio r. 

savivaldyb

ė 

1 20 1 40 1 32 1 16 - -

20,00 

Šaltinis: Lietuvos Statistikos departamentas, Kupiškio r. socialinių paslaugų centro veiklos ataskaita 

(2021m.) 

 

 

 

1.7.12. Lentelė. Kupiškio socialinės globos namų vietų skaičius (2018-2021m.) 

Teritorija/

Metai 

2018 metai 2019 metai 2020 metai 2021 metai 

 Skaičius Iš jų Skaičius Iš jų Skaičius Iš jų Skaičius Iš jų 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

148 99 moterys 

49 vyrai 

85 su sunkia 

negalia 

150 100 

moterų 

50 vyrų 

88 su 

sunkia 

negalia 

147 97 moterys 

50 vyrų 

87 su 

sunkia 

negalia 

144 97 

moterys 

47 vyrai 

89 su 

sunkia 

negalia 

Šaltinis 2018/2021 m. Kupiškio socialinės globos namų metinės veiklos ataskaitos 
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1.7.13. Lentelė. Bibliotekų vartotojų ir išduotų dokumentų vienam vartotojui skaičius, tūkst. 

 
Bibliotekos/

Metai 
2014 2017 2018 2020 2021  

 Vartot

ojai 

Dokument

ų skaičius 

Vartot

ojai 

Dokumen

tų 

skaičius 

Vartoto

jai 

Dokument

ų skaičius 

Vartoto

jai 

Dokume

ntų 

skaičius 

Vartoto

jai 

Dokume

ntų 

skaičius 

Poky

tis 

aritm

etinis 

Visos 

šalies 

bibliotekos 

- - 1206 29192 1162 25818 1038 16632 967 14065 -239/-

15127 

Savivaldyb

ių VB 

kaimo 

filialai 

- - 199 5625 194 5573 176 4060 139 3794 -60/-

1831 

Kupiškio r. 

VB kaimo 

padaliniai 

3059 4360 2916 6360 2756 5726 2359 3528 2394 4209 -665/-

151 

Šaltinis: Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos ataskaita (2014-2021m.) 

Statistikos departamento duomenys 

 

 

 

1.7.14. Lentelė. Mėgėjų meno kolektyvai ir dalyviai juose 2014-2021 m. 

Šaltinis: Lietuvos liaudies kultūros centras, statistikos departamentas 

 

 

 

1.7.15. lentelė. Muziejų lankytojų skaičius, tūkst. (2014-2021 m.) 

Teritorija/Metai 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

Lietuvos Respublika 3757 4152 5026 5589 2838 3186 -15,19 

Panevėžio apskritis 159 198 203 199 109 128 -19,49 

Kupiškio r. savivaldybė 14 15 13 14 6 6 -57,14 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys 

Teritorija/Metai 2014 2017 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

proc. 

 Megėjų meno kolektyvų skaičius 

Lietuvos Respublika 3908 3841 3798 3757 3520 3370 -13,76 

Panevėžio apskritis 499 469 457 460 429 428 -14,22 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

73 56 58 57 51 44 -39,72 

 Dalyvių skaičius megėjų meno kolektyvuose 

Lietuvos Respublika 52823 52956 52819 52671 47307 43544 -17,56 

Panevėžio apskritis 5792 5737 5532 5634 5164 4892 -15,53 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

854 695 649 664 572 454 -46,83 
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1.7.16. Lentelė.  Ambulatorinių reabilitacijos paslaugų kitimas (2015-2021 m.) 

 

Metai 2015 2017 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

proc. 

Ligonių 

sk./Ambulatori

nės 

reabilitacijos 

paslaugos 

14

9 

884

7 

12

1 

795

0 

14

2 

783

8 

13

4 

736

2 

13

0 

683

7 

16

3 

921

6 

+9,39/+4,

17 

Šaltinis: Kupiškio ligoninės  metinės veiklos ataskaitos (2017-2021 metai) 

 

 

 

1.7.17. Lentelė. Praktikuojantis medicinos personalas 10000–ių gyventojų ir pokytis 

(2014/2021 m.) 

 

 
 

Šaltinis: Lietuvos  Statistikos departamentas. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

 

1.7.18. Lentelė. Policijos pareigūnai, tenkantys 100 tūkst. gyventojų (2014-2021 m.) 

Teritorija/Metai 2014 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

proc. 

 

Lietuvos Respublika 325 294 286 281 275 -15,38 

Kupiškio r. savivaldybė 284 266 260 261 253 -10,92 

Panevėžio r. 

savivaldybė 

143 318 336 313 301 +110 

Pasvalio r. savivaldybė 237 215 203 206 203 -14,34 

Biržų r. savivaldybė 220 213 218 220 215 -2,27 
Šaltinis: Statistikos departamento duomenys 

 

 

 

Teritorij

a 

Slaugytojas ir akušeris Gydytojas Odontologas Pokytis proc. 

 2014 201

7 

201

9 

202

0 

20

21 

2014 201

7 

201

9 

202

0 

202

1 

201

4 

201

7 

201

9 

202

0 

202

1 

   

Lietuvos 

Respublika 

79,4 79,

7 

80,

6 

81,

2 

81

,8 

43,2 45,

3 

45,

7 

44,

8 

44,7 9,1 10 9,5 11,

1 

10,5 +3 +3,

47 

+15

,38 

Panevėžio 

apskritis 

82,8 84,

5 

86,

7 

90 85 30 31,

3 

31,

4 

31,

4 

30,2 8,5 8,8 8,4 9,8 8,6 +2,

65 

+0,

66 

+1,

17 

Kupiškio r. 

savivaldyb

ė 

73,4 67,

9 

70,

9 

71,

6 

56

,1 

17,1 18,

1 

15,

9 

17,

4 

16 3,8 4,5 4,9 6,2 3,7 -

23,

56 

-6,4 -

2,6

3 
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1.7.19. Lentelė. Smurtą artimojoje aplinkoje patyrę asmenys, gavę kompleksinę specializuotą 

pagalbą (2017-2021 m.) 

 

Teritorija/Metai 2017 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

proc. 

Lietuvos Respublika 11653 12758 11164 11879 11651 -0,02 

Panevėžio apskritis 1267 1343 1622 1124 817 -35,51 

Kupiškio r. savivaldybė 157 154 157 140 82 -47,77 

Biržų r. savivaldybė 222 232 212 182 148 -33,33 

Pasvalio r. savivaldybė 311 244 241 193 100 -67,84 

 

 

1.7.20. Lentelė. Kelių eismo įvykiuose sužeistų ir žuvusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų 

(2018-2021 m.) 

Kelių eismo įvykiuose sužeistų ir žuvusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų 

Teritorija/ 

metai 

Sužeisti Žuvusieji 

 2018 2019 2020 2021 Pokytis 

proc. 

2018 2019 2020 2021 Pokytis 

proc. 

Lietuvos 

Respublika 

3390 3769 3161 3182 -6,13 173 186 176 147 -15 

Panevėžio 

apskritis 

338 387 349 265 -21,59 15 20 28 18 +20 

Biržų. r. 

savivaldybė 

20 19 31 18 -10 4 1 5 1 -75 

Kupiškio r. 

savivaldybė 

14 27 17 12 -14,28 3 - 1 -  

 

 

 

1.7.21 Lentelė. Registruotų gaisrų skaičius (2014-2021 m.) 

Registruotų gaisrų skaičius 

 Pokytis proc. 

Teritorija/Metai 2014 2018 2019 2020 2021  

Lietuvos Respublika 13324 11848 11509 8846 8333 -37,45 

Kupiškio r. savivaldybė 127 99 117 78 73 -42,51 

Panevėžio apskritis 1398 1055 1021 818 769 -44,99 

1 tūkst. gyventojų tenka gaisrų skaičius 

Lietuvos Respublika - 4,2 4,1 3,2 3 -28,57 

Kupiškio r. savivaldybė - 5,8 7,1 4,8 4,5 -22,41 

Panevėžio apskritis - 4,9 4,8 3,9 3,6 -26,53 
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Šaltinis: Statistikos departamento duomenys https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-

analize?hash=7ab676ef-2401-45de-995c-e6c5d9fc73de#/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1 pav. Kupiškio rajono upių baseinai 

 

 

 

 

 

 

 

https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=7ab676ef-2401-45de-995c-e6c5d9fc73de#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=7ab676ef-2401-45de-995c-e6c5d9fc73de#/
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8 priedas.  Šaltiniai 

 

1. Nacionalinės žemės tarnybos internetinė svetainė (2021 m.) [interaktyvus]. [Žiūrėta 2022-11-

04]. Prieiga per internetą: https://www.nzt.lt/go.php/lit/Lietuvos-respublikos-zemes-fondas 

 

2.  Lietuvos statistikos departamento 2021 m. visuotinio gyventojų ir būsto surašymo duomenys 
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