
Kėdainių r. vietos veiklos grupė 

Visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas

2019 m. balandžio 25  d. 



• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai

• Balsavimo būdas

• Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai



• 60 VVG nariai, iš jų 53 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



Darbotvarkė
1. Dėl Kėdainių r. VVG veiklos ataskaitos už 2018 m. tvirtinimo

2. Dėl Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. tvirtinimo

3. Dėl Kėdainių r. VVG valdybos narių rinkimų.

4. Dėl Kėdainių r. VVG pirmininko rinkimų.

5. Dėl Kėdainių r. VVG revizoriaus rinkimų.

6. Kiti einamieji klausimai:

Kėdainių r. VVG atstovo delegavimas į NVO tarybą.

Dėl tarptautinės kelionės krypties.

Kėdainių r. kaimo bendruomenių sąskrydžio rugpjūčio 3 d.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis Karklėje (birželio 7-9 d.)



VVG misija. Kėdainių 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:

Įgyvendinti Kėdainių rajono kaimiškųjų vietovių kaimo plėtros strategiją;

Kaimo bendruomenių lyderių mokymai, konsultavimas;

Kaimo bendruomenių ir kitų NVO atstovavimas ir jų interesų gynimas;

Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas.



Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimas

Vyko paraiškų kvietimas Nr.1 (2017 m. lapkričio 10 d. iki gruodžio 22 d.)

• VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama 

žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, 

įgyvendinamas 1 verslo projektas (ES parama -55 431,74 Eur)

• VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne žemės 

ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”,  įgyvendinami 2 

verslo projektai, 1 įgyvendintas (ES parama -145 116,96 Eur).



• Vyko paraiškų kvietimas Nr. 2 (2018m. kovo 1 d. iki balandžio 30d.) 

• VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Parama smulkių veiklos 

vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir 

dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu 

susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“. 

• VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis „Bendradarbiavimas 

įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, įgyvendinamas 1 VP (ES parama 

– 45 115 Eur.)



Vyko paraiškų kvietimas Nr. 3 (2018 m. balandžio 10 d. iki gegužės 31 d.) 

• VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį 

„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) 

plėtrai“. 

• VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ne 

žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti”,  

įgyvendinami 4 verslo projektai (ES parama -146 614 Eur).



Vyko paraiškų kvietimas Nr. 4 (2018 m. birželio 7 d. iki liepos 31 d.) 

• VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

(kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“, rengiamos 

paramos sutartys 3 VP (ES parama – 234 542 Eur.) 

• VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS 

priemonėmis)“.



Vyko paraiškų kvietimas Nr. 5 (2018 m. rugsėjo 10 d. iki lapkričio 9 d.) 

• VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo

vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties

infrastruktūrą“, gauti 6 VP (ES parama -100 000 Eur.)

• VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo

vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo

kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, gauti 2 VP (ES parama - 76 000 

Eur.)



Vyko paraiškų kvietimas Nr. 5 (2018 m. rugsėjo 10 d. iki lapkričio 9 d.)

• VPS priemonė „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos 

šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų 

diegimas“, gauti 3 VP (ES parama – 79 000 Eur.)

• VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“, įvertinti 3 VP (ES parama – 24 520 Eur.)



VPS priemonės pavadinimas

VPS patvirtinta VPS įgyvendinimas VPS likutis

VPS 
projektų 
skaičius 

ES parama, 
Eur

Darbo 
vietų sk.

VPS 
projekt
ų 
skaičius 

ES parama, 
Eur

Darbo 
vietų sk.

VPS 
projektų 
skaičius 

ES parama, 
Eur

Darbo 
vietų 
sk.

Parama žemės ūkio produktų 
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai 

7 390 860 8 1 55 431,74 2 6 335 428,3 6

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo 
vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti 8 390 860 8 7 244 055,4 10,6 1 146 804,6 +2,6

Pagrindinės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas kaimo vietovėse 6 176 019 0 8 176 019 0 +2 38,44 0

Parama smulkių veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimui organizuojant bendrus 
darbo procesus, siekiant plėtoti su kaimo 
turizmu susijusias paslaugas

2 322 566 6 - - - 2 322 566 6

Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos 
lygio populiarinimo veiklą, skirtą 
trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos 
rinkoms plėtoti

4 195 328 4 1 45115,57 1 3 150 212,4 3



VPS priemonės pavadinimas

VPS patvirtinta VPS įgyvendinimas VPS likutis

VPS 

projektų 

skaičius 

ES parama, 

Eur

Darbo 

vietų sk.

VPS 

projektų 

skaičius 

ES parama, 

Eur

Darbo vietų 

sk.

VPS 

projektų 

skaičius 

ES parama, 

Eur

Darbo 

vietų sk.

NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

(kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) 3 234 556 4,5 3 234 542,6 6 0 13,36 +1,5

Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų 

mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai 

susiję su VPS priemonėmis 5 9 756 0 0 5 9 756 0

Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas
14 136 791 0 3 24 522,59 0 11 112 268,4 0

Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių 

energijos šaltinių, šalutinių produktų ir 

atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas 6 175 816 0 3 79 074,52 0 3 96 741,48 0

55 2 032 552 30,5 26 858 761,5 19,6 29 1 173 791 10,9



VPS įgyvendinimo apibendrinimas
• 2017 m. pateikti ir įgyvendinami 4 VP, ES parama 313 741 Eur

• 2017-2018 m. paraiškų kvietimai skelbti verslo projektai (406 510 Eur 
rezervuota)

• 2018 m. įgyvendinami 26 VP, iš jų 7 verslo, 16 BO, 2 NVO, 1 
savivaldybės, ES parama 658 162 Eur.                                                                         

Įgyvendinami 25 (1 užbaigtas) VP, planuojama sukurti 19 DV, ES parama 
858 710 Eur

Kėdainių savivaldybės 20 proc. – 148 732 Eur



Informaciniai renginiai

• Kovo 7 d. 16 val. Josvainių kultūros centras (2 aukštas), adresas Karių a.3, Josvainių mstl. 
Dalyvavo Krakių, Josvainių, Pernaravos seniūnijos bendruomenines organizacijas 

• Kovo 12 d. 16 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro seminarų salė, adresas Instituto al. 
1, Akademijos mstl. Dalyvavo Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijos bendruomenines organizacijos.

• Kovo 14 d. 16 val. Kalbų mokykla, adresas Pirmūnų g.13A, Kėdainiai. Dalyvavo Vilainių, 
Surviliškio ir Pelėdnagių seniūnijos bendruomenines organizacijos. 

• Kovo 16 d. 15 val. Truskavos seniūnija, adresas Liepų gatvė 2, Pavermenio k. Dalyvavo Šėtos ir 
Truskavos seniūnijos bendruomenines organizacijos.

• Gegužės 2 d. 16 val. Kalbų mokykla, adresas Pirmūnų g.13A, Kėdainiai. 

• Birželio 21 d. 15 val. VVG biuras, adresas Pirmūnų g.13A, Kėdainiai. 



Informaciniai renginiai
• Rugsėjo 18 d. 15 val. Dotnuvos seniūnijoje.

• Rugsėjo 19 d. 15val. Gudžiūnų seniūnijoje.

• Rugsėjo 20 d. 15 val. Kėdainių kalbų mokyklos salėje (Vilainių ir Pelėdnagių seniūnijų 
pareiškėjams).

• Rugsėjo 21 d. 14 val. Krakių kultūros centre.

• Rugsėjo 24 d. 15 val. Josvainių kultūros centre.

• Rugsėjo 25 d. 15 val. Pernaravos seniūnijoje.

• Rugsėjo 26 d. 15val. Surviliškio seniūnijoje. 

• Rugsėjo 27 d. 15val. Truskavos seniūnijoje. 



Mokymai/seminarai

• Kovo 13 d. 9.00-17.00 val. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras (seminarų 

salė), adresas Instituto al. 1, Akademijos mstl. vyko seminaras „Turistinių maršrutų 

kūrimas ir plėtra“ (idėjos generavimas, paslaugų susijusios su turizmu plėtojimu ir jų 

rinkodara). Lektorė Danguolė Skibiniauskienė.

• Kovo 20 d. 9.00-17.00 Kalbų mokykla, adresas Pirmūnų g.13A, Kėdainiai vyko 

seminaras tema „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, 

skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kaip NVO vykdyti 

regioninių produktų rinkodarą, plėtoti tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, 

kaip pelningiau realizuoti savo produkciją). Lektorė Danguolė Skibiniauskienė.



Mokymai/seminarai
• Gegužės 9 d. 16 val. vyko konsultacinis renginys "Asociacijų buhalterinė 

apskaita". Renginio trukmė 1 val. Konsultavo Vanda Poderienė, Kėdainių r. 

VVG administracija.

• Gegužės 29 d. 16 val. Kėdainių r. VVG biure vyko konsultacinis renginys 

"Vietos projekto paraiškos pildymas".



Kovo 28 d. Kėdainių r. VVG visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas



Gegužės 24-26 d.

Lietuvos parodų ir kongreso rūmuose „Litexpo“ Vilniuje Tarptautinė žemės ūkio ir

maisto pramonės parodoje „AgroBalt 2018“ dalyvavo Kėdainių r. vietos veiklos grupės

atstovai: Nociūnų bendruomenės centras, kuris pristatė teminį kaimą Nociūnų

muilinyčia ir rankų darbo muilo suvenyrus, Justinos Kočetovos ŠamŪkis ir Eriko

Augustinavičiaus MB „Šušvės Midus“, kurie pristatė išskirtinius Kėdainių krašto

produktus.



Rugsėjo 27-29 d. 

Kėdainių r. vietos veiklos grupės atstovai dalyvavo ASU vykusioje tarpautinėje

parodoje „Sprendimų ratas 2018“ ir pristatė Kėdainių krašto bendruomeninius

/socialinius verslus. Pristatyti bendruomeninių organizacijų Nociūnų, Kampų,

Juodkaimių, Tiskūnų bei Josvainių moterų klubas „Aušra“ socialiniai verslai.



Birželio 16-17d. Karklėje, Klaipėdos r.

Kėdainių krašto 40 bendruomenių atstovų dalyvavo Respublikiniame Lietuvos 

kaimo bendruomenių sąskrydyje „ŠIMTMEČIO ĮKVĖPTI- LKBS 

SĄSKRYDIS 2018“



Birželio 30 d. vyko kasmetinis Kėdainių krašto kaimo bendruomenių sąskrydis 

„Lietuvai 100 gerų darbų vainiką mes pinam“ Gudžiūnuose



Liepos 21 d. Šiluvoje

ŽŪM apdovanoja labiausiai nusipelniusias Kauno apskrities bendruomenes  stelmužiukais –

Stelmužės ąžuolo palikuonimis. 

„Bendruomenė išgarsinusi Lietuvą Europoje/Pasaulyje – Pelėdnagių bendruomenės centras 

„Versliausia šimtmečio bendruomenė“ – Nociūnų bendruomenės centras.



Projektinė veikla: Eismo saugumas bendruomenėse 2018 m. Projekte dalyvavo 16 bendruomeninių 

organizacijų, 32 saugaus eismo renginiai. 



Rugsėjo 5d. – 7d. 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 25 atstovai, Oni bendruomenės kvietimu 

lankėsi Gruzijoje.



Gruodžio 6 d. konferencija „Geri darbai mus jungia“



Suorganizuoti 2 seminarai, 16 dalyvių; 2 konsultaciniai renginiai, 12 dalyvių; 14

informaciniai renginiai, 70 dalyvių; 1 konferencija, 70 dalyvių; LKBS sąskrydis, 45

dalyviai; Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis, 160 dalyviai; AgroBalt paroda, 8

dalyviai; Sprendimų ratas, 6 dalyviai; dalykinė kelionė į Gruziją, 25 dalyviai

Suorganizuotos 24 veiklos/renginiai, 410 dalyvių

LR seimas, LR ŽŪM, LR SocMin, 4 VVG tinklo susirinkimai/susitikimai, 2 Lietuvos

vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos susirinkimai (LVBOS), 1 vizitas į Verslo

inkubatorių, 4 susirinkimai LKBS, 3 susitikimai su Darbo birža, Kėdainių sk.



• Nuo balandžio 8 d. iki gegužės 31 d. vyksta Kėdainių r. VVG Strategijos 
vietos projektų paraiškų kvietimas Nr.7. Paraiškas galima teikti pagal šias 
priemones:

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

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

• „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. 



Informaciniai renginiai
• Balandžio 29 d. 16 val. kviečiame dalyvauti Truskavos ir Šėtos seniūnijų bendruomenines organizacijas ir 

smulkaus verslo atstovus. Vieta: Truskavos seniūnija, adresas Liepų gatvė 2, Pavermenio k.

• Gegužės 2 d. 16 val. kviečiame dalyvauti Vilainių, Surviliškio ir Pelėdnagių seniūnijų bendruomenines 
organizacijas ir smulkaus verslo atstovus.  Vieta: Kalbų mokykla, adresas Pirmūnų g.13A, Kėdainiai

• Gegužės 3 d. 15 val. kviečiame dalyvauti Josvainių ir Pernaravos seniūnijų bendruomenines organizacijas ir 
smulkaus verslo atstovus.  Vieta: Josvainių kultūros centras (2 aukštas), adresas Karių a.3, Josvainių mstl.

• Gegužės 6 d. 16 val. kviečiame dalyvauti Krakių ir Gudžiūnų seniūnijų bendruomenines organizacijas ir 
smulkaus verslo atstovus.  Vieta: Krakių kultūros centras, adresas Laisvės a.1, Krakių mstl.

• Gegužės 8 d. 16 val. kviečiame dalyvauti Dotnuvos ir Gudžiūnų seniūnijos bendruomenines organizacijas. 
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro seminarų salė, adresas Instituto al. 1, Akademijos mstl.



VPS priemonės

2019 m.

I kevt. II ketv. III ketv. IV ketv

sausis-kovas balandis-birželis liepa-rugsėjis spalis-gruodis

1.1.1. Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai 

ir (arba) plėtrai LEADER-19.2-4.2

1.2.1. Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

pradėti ir (arba) plėtoti  LEADER-19.2-6.4

1.4.1. Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui 

organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis 

infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo 

turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų 

rinkodarą LEADER-19.2-16.3

1.4.2. Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms 

bei vietos rinkoms plėtoti                        

2.1. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, 

įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)              

LEADER-19.2-SAVA-3

2.2. Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas                                  

LEADER-19.2-SAVA-4

2.3. Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, 

šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų 

diegimas               LEADER-19.2-SAVA-5



PASIŪLYMAS:

Kėdainių r. VVG siūlo susivienyti visoms bendruomenėms bendram, dideliam ir 
geram darbui. Taptų kasmetine gerų darbų tradicija  

PVZ. „kurioje“ nors bendruomenės organizacijos teritorijoje pasodinti:

1000 vnt. narcizų ir (arba) 1000 vnt. bijūnų 

Kriterijai: žemės paskirtis – valstybinė

Bendruomenės nariai turi pritarti ir aktyviai įsitraukti į šią akciją. 



„Aš niekada negalėsiu pakeisti vėjo krypties, tačiau aš visuomet galėsiu pritaikyti 

bures taip, kad pasiekčiau savo tikslą. Į esamą problemą reikia pažiūrėti kitomis 

akimi ir nenuleisti rankų“.... (Jimmy Deanas)

Ačiū už dėmesį


