
 
 

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI 

BEI PASIRAŠYTAS SUTRATIS 

 

PAGAL STRATEGIJOS  

„KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007-2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI“,  

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

1.1 priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“ 
 

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.01 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas Vietos 

projekto 

paraiškos 

kodas 

Skirta 

paramos 

suma, Lt 

Iš paramos 

lėšų 

netinkama 

finansuoti 

PVM suma, 

kuri 

apmokama 

iš šiam 

tikslui 

skirtų 

Žemės ūkio 

ministerijos 

bendrųjų 

valstybės 

biudžeto 

asignavimų 

Pareiškėjo 

ir (ar) 

partnerio 

indėlis, Lt 

Projekto 

vertė su 

PVM, Lt 

Pagal veiklos sritį „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ 

1. Kreipšių kaimo 

bendruomenė 

Kreipšių kaimo 

buvusio darželio 

pastato pritaikymas 

Projekto lėšomis bus suremontuotas 

Kreipšių buvusio darželio pastatas ir 

pritaikytas bendruomenės poreikiams. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

130 949,05 
 

- 

14 549,89 

partnerio 

įnašas natūra, 

145 498,94 



vietos bendruomenės 

poreikiams  

Pastato unikalus Nr. 5798-5006-3010. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus 

vietos projektą bus atlikti šie darbai: 

stogo dangos iš asbestcementinių 

banguotų paprasto profilio lakštų 

nuardymas ir pakeitimas banguotų 

beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; 

skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo 

sistemos įrengimas; fasado šiltinimas 

100 mm storio fasadinėmis mineralinės 

vatos plokštėmis, 5 cm storio putų 

polistirolu, tinkavimas bei dažymas 

silikoniniais dažais; betoninių trinkelių 

nuogrindos įrengimas aplink pastatą. 

01-001 nekilnojamu

oju turtu 

2. Salamiesčio 

bendruomenė 

Salamiesčio buvusio 

vaikų lopšelio-darželio 

pastato dalies 

pritaikymas vietos 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto lėšomis bus suremontuotas 

visuomeninės paskirties pastatas, kurio 

unikalus Nr. 5798-6006-0011. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus 

vietos projektą bus atlikti šie darbai: 

stogo dangos iš asbestcementinių 

banguotų paprasto profilio lakštų 

nuardymas ir pakeitimas banguotų 

beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; 

skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo 

sistemos įrengimas; fasado šiltinimas 

100 mm storio fasadinėmis mineralinės 

vatos plokštėmis, 5 cm storio putų 

polistirolu, tinkavimas bei dažymas 

silikoniniais dažais; cokolio 

apšiltinimas. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-002 

125 046,77 - 13 894,09 

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

138 940,86 

3. Puponių kaimo 

bendruomenė 

Puponių kaimo 

buvusios mokyklos 

pastato pritaikymas 

vietos bendruomenės 

poreikiams 

projekto lėšomis bus suremontuotas 

pastatas, kurio unikalus Nr. 5793-

6006-5012 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus 

vietos projektą bus atlikti šie darbai: 

stogo dangos iš asbestcementinių 

banguotų paprasto profilio lakštų 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-003 

129950,20 - 14438,91  

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

144389,11 



nuardymas ir pakeitimas banguotų 

beasbesčio šiferio lakštų stogo danga; 

skardinimas, lietaus nuotekų surinkimo 

sistemos įrengimas; fasadų dažymas; 

elektros instaliacijos pakeitimas; 21 

kv. m. patalpos (plane pažymėtos 1-2) 

apšiltinimas iš vidaus ir dažymas. 

4. Senojo Subačiaus 

bendruomenė 

Subačiaus miestelio 

buvusios mokyklos 

pastato pritaikymas 

vietos bendruomenės 

poreikiams 

Projekto lėšomis bus suremontuotas 

buvusio mokyklos pastatas, unikalus 

Nr. 5795-7004-9010. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus 

vietos projektą bus atlikti šie darbai: 

sutapdinto stogo remontas, lietaus 

nuotekų surinkimo sistemos remontas; 

langu ir durų keitimas; židinio šildymo 

įrengimas; elektros instaliacijos 

pakeitimas; vidaus san. mazgo 

įrengimas ir vertikalaus nuotekų 

valymo įrenginio montavimas su lauko 

tinklais; apsauginės ir priešgaisrinės 

signalizacijos montavimas; dažymas. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-004 

234648,40 - 26072,04 

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

260720,44 

5. Juodpėnų kaimo 

bendruomenė 

Juodpėnų buvusios 

mokyklos pastato 

remontas ir jo dalies 

pritaikymas vietos 

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto lėšomis numatyta 

suremontuoti Juodpėnų buvusios 

mokyklos pastatą, kurio unikalūs Nr. 

5796-8004-2015 ir 5796-8004-2026, 

dalį langų užmūrijant, kitus pakeičiant 

naujais, pakeičiant duris, grindų dangą, 

bei atliekant vidaus apdailos darbus; 

suremontuoti problemines sutapdinto 

stogo vietas, išpjaunant, išvalant, 

išdžiovinant ir priklijuojant karštu 

būdu. Pastato, kurio unikalus Nr. 5796-

8004-2015, I aukšte pakeisti šildymo 

sistemą. Pastato, kurio unikalus Nr. 

5796-8004-2026, patalpoje, plane 

pažymėtoje Nr. 2, kurios plotas 52,32 

kv. m., iškalti dailylentėmis lubas bei 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-006 

249 993,00 - 27 777,00 
partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

277 770,00 



dvi sienas (42,63 kv. m.). Įsigyti baldų 

bendruomenės patalpoms ir aktų salės 

kėdes. 

6. Bendruomenė 

„Miliūnai“ 

Miliūnų kaimo 

buvusios mokyklos 

pastato pritaikymas 

vietos bendruomenės 

poreikiams 

Projekto lėšomis bus suremontuotas 

buvusio mokyklos pastatas, kurio 

unikalus Nr. 5795-7002-3011. 

Pagal pateiktą sąmatą įgyvendinus 

vietos projektą bus atlikti šie darbai: 

išardomos senos susidėvėję grindys bei 

išgriaunamos nelaikančios pertvarinės 

sienos; betonuojamos naujos grindys, 

pagal naują perplanavimą įrengiamos 

pertvaros; išorinės sienos iš vidaus 

apšiltinamos akmens vata ir tvirtinama 

gipso-kartono plokštė; įrengiama nauja 

elektros instaliacija, montuojami į 

lubas įleidžiami šviestuvai; salėje 

statomas židinys ir įrengiami lankstūs 

gofruoti ortakiai į kiekvieną patalpą; 

įrengiamos lubos; įvedamas 

vandentiekis ir kanalizacija su nuotekų 

valymo įrenginiais, sanitarinis mazgas; 

montuojamos vidaus durys – 6 vnt. 

vienvėrės ir 2 vnt. dvivėrės; glaistomos 

ir dažomos sienos, sanitariniame 

mazge ir virtuvėje – klijuojamos 

keraminės plytelės. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-007 

244891,60 - 27210,18 

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

272101,78 

7. Noriūnų 

bendruomenė 

Noriūnų buvusio 

bendrabučio pastato 

dalies pritaikymas 

vietos bendruomenės 

poreikiams 

Projekto lėšomis bus suremontuota 

buvusio bendrabučio pastato dalis 

apjungiant 4 butus. Patalpų unikalūs 

Nr. 5798-2004-0011:0032; 5798-2004-

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

5798-2004-0011:0035. 

Bus atlikti šie darbai: naujai įrengtos 

elektros, vandentiekio ir kanalizacijos 

sistemos bei pakeista šildymo sistemą; 

išardytos kapitalinės sienos, įdėtos 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-008 

234301,20 - 26033,47 

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

260334,67 



sąramos, pakeisti langai, grindys, 

išdažytos sienos, iškirsta anga sienoje, 

įstatytos lauko durys, įrengtas 

pandusas neįgaliesiems, įrengta 

virtuvėlė, sanitarinis mazgas, dušas, 

skalbykla. Numatoma įsigyti baldus, 

kompiuterį su programine įranga. 

8. Subačiaus Šv. 

Pranciškaus 

Asyžiečio 

parapija 

Subačiaus 

gyvenamojo namo 

rekonstrukcija ir 

pritaikymas  

bendruomenės 

poreikiams 

Projekto lėšomis numatoma 

rekonstruoti parapijos namų pastatą, 

kurio unikalus Nr. 5792-5000-5015. 

Projekto lėšomis numatoma 

demontuoti susidėvėjusį stogą, stogo 

konstrukcijos pakeičiamos naujomis, 

panaudojant medines gamyklines 

santvaras, apšiltinamas mineraline 

vata, dengiamas skardos lakštais, 

įrengiamas lietaus nuvedimo sistema.  

Pakeičiami susidėvėję mediniai langai 

bei durys Demontuojamos susidėvėję 

medinės dailylentės, sienos 

apšiltinamos 100 mm mineralinės 

vatos sluoksniu, dedama vėjo izoliacija 

ir apkalamos naujomis medinėmis 

dažytomis dailylentėmis. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-009 

209487,62 - 23276,40 

partnerio 

įnašas natūra, 

iš jų 

23036,40 

nekilnojamu

oju turtu 

232764,02 

9. Kupiškio 

etnografijos 

muziejus 

Aukštaitiška gryčia – 

Adomo Petrausko 

muziejuje 

Suremontuoti muziejaus pastatą, kurio 

unikalus Nr. 5790-0002-5032. 

Remonto metu planuojama pakeisti 

medinį stogo karkasą, ant jo uždėti 

šiaudinį stogą, sudėti naujas lubas su 

sijomis, grindis, permūryti duonkepį 

pečių, pakeisti supuvusius sienų rąstus, 

sudėti naujas duris, langus, perstatyti 

prieangį, nuvalyti viduje pajuodusias ir 

apipelijusias sienas. Suremontuotos 

gryčios autentiškam interjerui atkurti 

bus perkamas baldų komplektas, kurį 

sudaro: 2 ąžuoliniai stalai, 4 suolai, 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-010 

132711,98 27869,53 Partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu- 

2690, 

piniginėmis 

lėšomis - 

14587,49 

177859 



indauja, komoda 

10.  Alizavos 

bendruomenės 

centras 

Alizavos 

administracinių 

patalpų pritaikymas 

bendruomenės 

veikloms 

Suremontuoti buvusio pašto I aukšto 

patalpas, unikalus Nr. 5795-6001-

2013:0001. 

Projekto lėšomis bus atlikti patalpų 

remonto darbai: įrengtas sanitarinis 

mazgas, elektrinis vandens šildytuvas, 

vietinė šildymo sistema (pastatytas 25 

kw kieto kuro katilas ir ortakiais 

nuvestas šildymas į patalpą, plane 

pažymėtą I-5); pakeistas vienas langas, 

ir likę nepakeistos durys; pakeista 

elektros instaliacija; sanitariniame 

mazge ir koridoriuje išklotos 

keraminės plytelės; pakeista grindų 

danga, patalpose I-1, I-2, I-4, 1-5 

įrengtos pakabinamos lubos; išdažytos 

sienos. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-011 

87516,00 - 9724,00 -

partnerio 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

97240,00 

11. Alizavos jaunimo 

centras „ALSJA“ 

Alizavos 

administracinių 

patalpų pritaikymas 

jaunimo centro 

ALSJA veikloms 

suremontuoti Alizavos jaunimo centro 

„Alsja“ patalpas, unikalus Nr. 5795-

6001-2013:0002. 

Projekto lėšomis bus atlikti šie 

remonto darbai: įrengtas sanitarinis 

mazgas, elektrinis vandens šildytuvas; 

visose patalpose pakeisti langai ir 

durys, elektros instaliacija, grindų 

danga, įrengtos pakabinamos lubos; 

patalpoje plane pažymėtoje I-13 

pastatytas židinys ir ortakiais nuvestas 

šildymas į kitas patalpas; įrengta 

priešgaisrinė ir apsauginė signalizacija. 

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

01-012 

159489,60 - 17721,07 - 

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

nekilnojamu

oju turtu 

177210,67 

Iš viso pagal veiklos sritį „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas 

bendruomenės poreikiams“   

 1938985,42 27869,53   

Pagal veiklos sritį „Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“ 

12. Kaimo 

bendruomenė 

„Valakai“ 

Poilsio ir sporto 

erdvės „Valakai“ 

įrengimas 

Projekto lėšomis numatoma įrengti 

viešąją erdvę aktyviam poilsiui ir 

įsigyti specialią techniką aplinkos  

LEADER-

11-

KUPIŠKIS-

80984,28 - 384,00 

pareiškėjo 

įnašas natūra, 

89982,53 



priežiūrai. 

Įgyvendinus vietos projektą bus įrengti 

takai, sumontuoti 6 lauko treniruokliai, 

suoliukai, įrengta hibridinė vėjo ir 

saulės lauko apšvietimo sistema. 

Teritorijos priežiūrai įsigytas 

traktoriukas su žolės pjovimo 

įrenginiu, žolės ir lapų rinktuvu, sniego 

pūtiku bei krūmapjovė. 

01-005 nekilnojamu

oju turtu;  

8614,25 – 

partnerio 

piniginės 

lėšos. 

Iš viso pagal veiklos sritį „Inžinerinių komunikacijų ir viešosios infrastruktūros gerinimas“  80984,28    

Iš viso I kvietimui:  2019969,70 27869,53   

 


