
Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

2017 metų veiklos ataskaita 

 

Kėdainių rajono VVG misija: Kėdainių r. VVG – aktyvi, atsakinga, nesavanaudiška ir dirbanti 

partnerystėje žmonių grupė, siekianti stiprinti žmonių bendruomeniškumo jausmą, aktyvinti kaimo 

bendruomenes, sukurti palankią aplinką žmonių iniciatyvai reikštis ir realizuoti.  

Kėdainių r. VVG funkcijos: 

• Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros strategijos įgyvendinimas; 

• Kaimo bendruomenių lyderių mokymai, konsultavimas; 

• Kaimo bendruomenių ir kitų NVO atstovavimas ir jų interesų gynimas; 

• Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas. 

Kėdainių r. VVG sudaro 59 VVG nariai, iš jų 52 bendruomeninės organizacijos, 6 verslo 

atstovai,  Kėdainių r. savivaldybė. 

Valdybą sudaro 12 narių: Elena Purauskienė, Virginija Cukanovienė, Neringa Saudargienė, 

Iveta Surdokaitė, Aušra Gustaitė, Šarūnas Šiušė, Gytis Gaubys, Marius Augustinavičius, Jūratė 

Jodeikienė, Ovidijus Kačiulis, Vygantas Vanagas, Saulius Sinickis. 

2017 metus pradėjome viešinimo ir aktyvinimo renginio - konferencijos „Kėdainių rajono 

VVG teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m. – galimybės ir iššūkiai“ organizavimu 

sausio 13 d. Aristavoje. Konferencijoje dalyvavo 60 dalyvių.   

 

         

 



 

Vasario – kovo mėnesiais bendruomenėse vyko praktinių seminarų ciklas apie darnų 

vystymąsi ir aplinkos suvokimą lyčių lygybės aspektu. Seminarus vedė lektorės: dr. Margarita 

Jankauskaitė ir prof. Eglė Gunda Bogdanienė. Seminarų tikslas – didinti bendruomenės narių 

informuotumą aplinkosaugos, tvaraus vystymosi klausimais ir ugdyti atsakingo vartojimo ir 

elgesio įgūdžius. Seminarai vyko: 

• Vasario 10 d. Asociacijoje "Beržų bendruomenė"; 

• Vasario 17 d. Krakių bendruomenės centre; 

• Vasario 24 d. Truskavos bendruomenės centre; 

• Kovo 3 d. Tiskūnų bendruomenės centre; 

• Kovo 10 d. Juodkaimių bendruomenės centre.  

 

  

 

 

Ataskaitiniais metais keletą kartų buvo tobulinami ir keičiami paramą reglamentuojantys 

dokumentai, kas sunkino mums VPS priemonių finansavimų sąlygų aprašų rengimą ir derinamą. 

Pirmo kvietimo VPS priemonių finansavimų sąlygų aprašai būsimiems pareiškėjams pristatyti 

visose kaimiškosiose seniūnijose: 

• lapkričio 13 d. 15 val. Šėtos seniūnijoje, adresas Kėdainių g. 6, Šėta; 



• Lapkričio 14 d. 15 val. Josvainių kultūros centre, adresas Karių aikštė 3, Josvainiai; 

• Lapkričio 15 d. 11 val. Vilainių seniūnijoje, adresas Parko g. 6, Vilainiai; 

• Lapkričio 16 d. 15 val. Surviliškio kultūros centre, adresas Kėdainių g. 6, Surviliškis; 

• Lapkričio 17 d. 14 val. Pernaravos seniūnijoje, adresas Jadvygos Juškytės g. 26, 

Pernarava; 

• Lapkričio 20 d. 15 val. Truskavos bendruomenės namuose, adresas Derliaus g.3, 

Pavermenio k.; 

• Lapkričio 21 d. 15 val. Krakių kultūros centre, adresas Laisvės aikštė 1, Krakės;  

• Lapkričio 22 d. 15 val. LAMMC Žemdirbystės institute, adresas Instituto al. 1, 

Akademija; 

• Lapkričio 23 d. 15 val. Gudžiūnų seniūnijoje, adresas Dotnuvėlės g.1, Gudžiūnai; 

• Lapkričio 24 d. 14 val., Pelėdnagių bendruomenės namuose, adresas V.Koncevičiaus g. 3. 

Susitikimų metu aptartos ne žemės ir žemės ūkio veiklų verslo pradžios ir plėtros galimybės mūsų 

rajone. 

Tuo pačiu metu buvo organizuojami mokymai potencialiems vietos projektų paraiškų 

teikėjams. Mokymai vyko: 

• Lapkričio 10 d. tema : ,,Viešųjų pirkimų reforma - mažos vertės pirkimai“, 25 dalyviai; 

• Lapkričio 28 d. ir 30 d. tema ,,Verslo planų sudarymas“, 15 dalyvių. 

 

  Nuo 2017 m. lapkričio 10 d. iki 2017 m. gruodžio 22 d. 15:00 val. skelbėme pirmąjį 

kvietimą teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos 

„Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros strategija 2015˗2023 m.“: 

•  „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, kvietimui 

skiriama VPS paramos suma iki 200 000 Eur. Gauta 1 paraiška (55 431,74 Eur) 

• „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”, kvietimui 

skiriama VPS paramos suma iki 200 000 Eur. Gautos 3 paraiškos (145 116,96 Eur) 

 

Kovo 6 dieną Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracija vyko į Nacionalinę 

mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos, kur buvo audituojamas vienintelis Lietuvoje 

atsitiktine tvarka pasirinktas Langakių bendruomenės centro projektas Nr. Leader-13-Kėdainiai-

04-017 ,,Langakių bendruomenės namų įkūrimas ir pritaikymas gyventojų reikmėm“. Auditorių 

komandą sudarė Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų atstovai ir kiti pareigūnai iš 

Nacionalinės mokėjimo agentūros. Kovo 8 d. auditorių komanda atvyko į Langakius ,,gyvai“ 

pasižiūrėti 2015 m. įgyvendinto projekto.  



      

 

 

 

Vasario 6 d. Kėdainių rajono VVG pirmininkė Aušra Vaidotienė  dalyvavo susitikime su Žemės 

ūkio ministru. 

 

     

 

 



Vasario 9 d. Kėdainių rajono vietos veiklos grupės biure vyko LKBS valdybos susirinkimas. 

 

       

 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, bendradarbiaudama su Lietuvos vietos bendruomeninių 

organizacijų sąjunga, Vietos veiklos grupių tinklu, Aleksandro Stulginskio universitetu ir Lietuvos 

kaimo tinklu, šių metų rugsėjo 22 – 23 d. Taujėnuose sušaukė Kaimo parlamento III-ąją sesiją. 

Joje dalyvavo 4 Kėdainių rajono atstovės. 

 

         



          

 

 

Birželio 17-18 d. Karklėje, Klaipėdos r. vyko tradicinis keturioliktasis respublikinis 

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo apie 1000 dalyvių iš visos Lietuvos. 

Kėdainių rajono bendruomenes atstovavo 22 rajono bendruomenių nariai. 

 

                               



Liepos 1 d. Vilainių seniūnijoje, Repengių kaime vyko ketvirtasis Kėdainių krašto 

bendruomenių sąskrydis, kuriame dalyvavo per 150 dalyvių iš 20 rajono bendruomenių. 

 

           

 

Įgyvendinome Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos dalinai 

finansuotą projektą "Kėdainių rajono piliakalnių pažinimas ir sklaida". Arti pusšimčio Kėdainių 

krašto kaimiškųjų bendruomenių narių 2017 m. liepos 28 d. dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po 

savojo rajono piliakalnius, kurių čia yra net vienuolika. 

 

         

 

 



Antroji pažintinė ekskursija vyko rugpjūčio 18d. po Šakių rajono Sudargo 

piliakalnių kompleksą. 

         

 

Bendruomenių susivienijimo konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“, 

kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, dalyvavo 15 

Kėdainių rajono bendruomeninių organizacijų. 

 

       

 

 

Tarpininkavome Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungai organizuojant konkurso 

„Eismo saugumas bendruomenėse 2016“ baigiamuosius renginius, kurie vyko kovo 16 d. 

Vainotiškių bendruomenės namuose, gegužės 23 d. Sirutiškio bendruomenės centro namuose ir 

Saugaus eismo giraitės sodinimo akciją balandžio 21 d. Tūkstantmečio ąžuolyne. 



         

 

 

Spalio 5-7 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyko tarptautinė paroda 

„Sprendimų ratas 2017“. 

Joje dalyvavo Kėdainių rajono vietos veiklos grupės atstovai. 

                     

 



Tarptautinis bendradarbiavimas 

Rugsėjo 19 d. mūsų rajone lankėsi Gruzijos Tetriskaro savivaldybės asociacijos „Kaimo plėtra 

Gruzijos ateičiai“ delegacija. Svečiai į Lietuvą atvyko pasisemti patirties ir pasimokyti, kadangi 

Gruzijoje dar tik prasideda bendruomeninis judėjimas. ES parama gauta tik bandomosioms 

strategijoms, todėl juos labiausiai domino „Leader“ programa, projektų įgyvendinimas, vietos 

veiklos grupių kūrimas ir jų bendradarbiavimas su vietos valdžia. Gruzinai lankėsi teminiuose 

kaimuose: Pelėdų kaime, Nociūnų muilinyčioje ir Juodkaimių prieskonių kaime. 

 

 

 

Spalio 21-25 d. organizuota dalykinė kelionė į Vokietiją. Kėdainiečiai susitiko su 

Bišofsverda miestelio meru Holm Grose, su kuriuo aptarė Europos Sąjungos kaimo plėtros 

programos bei kitas nacionalinės paramos priemones, kurios remia vietines iniciatyvas, 

skatinančias kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą. Susitikimo metu pristatytas Kėdainių 

kraštas, bendruomenių teikiamos paslaugos, gaminami produktai. Kelionės metu kėdainiečiai 

aplankė ir Laro miestą, kuriame vyko kasmetinis rudens chrizantemų festivalis. 



       

 

 

Suorganizuoti 8 seminarai, 115 dalyvių; 10 informaciniai renginiai, 88 dalyviai; konferencija, 60 

dalyvių; Kultūros paveldo departamento projektas, 100 dalyvių;  LKBS sąskrydis, 22 dalyviai; 

Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis, 157 dalyviai; tarptautinė paroda „Sprendimų ratas 

2017“, 8 dalyviai; Kaimo parlamentas III sesija, 4 dalyviai; dalykinė kelionė į Vokietiją, 45 

dalyviai. Iš viso suorganizuotos 23 veiklos/renginiai/išvykos, kuriose dalyvavo 600 dalyvių. 

VVG pirmininkė dalyvavo susitikimuose LR vyriausybėje, LR seime, LR Žemės ūkio 

ministerijoje,  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, VVG tinklo 

susirinkimuose/susitikimuose, Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos 

susirinkimuose, susitikimuose  Aleksandro Stulginskio universitete, LR automobilių kelių 

direkcijos „Saugaus eismo giraitės“ sodinimo akcijoje, susitikimuose su Kėdainių r. savivaldybės 

administracijos darbuotojais bei kitų Kėdainių rajono organizacijų specialistais.  

Iniciatyva „100 gerų darbų Lietuvai“ vyko nuo 2017 m. liepos 3 d. iki gruodžio 31 d. 

Iniciatyvos/akcijos tikslas - skatinti mus visus didžiuotis savo šalimi ir savo daromus gerus darbus 

įamžinti, kad paliktume pėdsaką ateinančioms kartoms.  Nuotraukas pateikė 29 bendruomeninės 

organizacijos. Bus parengta fotoparoda „100 gerų darbų Lietuvai“. 

 

Pirmininkė             Aušra Vaidotienė 


