
 

„KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015 – 2023 M.“ 

Įgyvendinami vietos projektai 

Paramos 

gavėjas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

paraiškos 

registracijos 

Nr. 

Vietos projekto tikslas (-ai) 

Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Numatoma 

vietos 

projekto 

įgyvendinimo 

pabaiga 

UAB 

„Timberis“ 

„Kapitalinis pastatų 

remontas didinant 

gamybinius pajėgumus ir 

gamybinių atliekų 

perdirbimas“ 

KĖDA-

LEADER-3A-

D-1-3 

Plėsti ąžuolinių grindų ruošinio gamybą, pradėti 

gaminti naujus medienos gaminius, skatinti užimtumą, 

išlaikant esamas bei kuriant naujas darbo vietas, gauti 

pelną 

47 675,00 2019-09-30 

Krakių 

bendruomenės 

centras 

„Viešosios erdvės, 

skirtos vietos gamintojų 

maisto produktų 

pristatymui į rinką, 

įkūrimas“ 

KĖDA-

LEADER-1A-

D-2-1-2018 

Įkuriant viešąją erdvę skatinti vietos maisto produktų 

gamintojų ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą 

gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą 

produkciją 

45 116,00 2020-03-31 

Genė 

Brazauskienė 

„Mini paukščių 

skerdyklos įrengimas“ 

KĖDA-

LEADER-6A-

D-3-1-2018 

Skatinti Pelėdnagių kaimo gyventojų užimtumą 

įrengiant įvairių naminių paukščių skerdyklą, įsigyjant 

reikiamas priemones, įrangą bei sukuriant  darbo vietą 

teikti paukščių pešimo – skerdimo paslaugas 

7 692,00 2019-12-31 

Aušra 

Jaugelavičienė 

„Drabužių 

projektavimas“ 

KĖDA-

LEADER-6A-

D-3-2-2018 

Paskatinti kaimo gyventojų užimtumą sukuriant 

naujas darbo vietas teikti kokybiškas drabužių 

konstravimo paslaugas 

11 395,00 2020-02-15 

VšĮ Natūralių 

ūkių 

bendruomenė 

„Mobilioji prekyvietė“ KĖDA-

LEADER-6A-

D-3-3-2018 

Sukurti mobiliosios prekyvietės paslaugą Kėdainių raj. 

natūraliai užaugintos ir (ar) pagamintos produkcijos 

realizavimui 

25 927,00 2020-12-31 

Jūratė 

Augustinavičienė 

„Kaimo turizmo sodybos 

modernizavimas“ 

KĖDA-

LEADER-6A-

D-3-4-2018 

Tapti aukštos kokybės  paslaugas teikiančia, 

gyvybinga ir konkurencinga  kaimo turizmo sodyba 

48 580,00 2020-07-31 

 

 



 

„KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 2015 – 2023 M.“ 

Įgyvendinami vietos projektai 

VšĮ Langakių 

savarankiško 

gyvenimo namai 

„Langakių savarankiško 

gyvenimo namai“ 

KĖDA-

LEADER-6B-

D-S-4-2-2018 

Įkurti senyvo amžiaus vienišiems žmonėms 

savarankiškus gyvenimo namus, sudaryti namų 

aplinkos sąlygas ir suteikti reikalingas paslaugas, 

sudarant sąlygas gyventojams savarankiškai tvarkytis 

savo  gyvenimą. Spręsti Pernaravos seniūnijos ir 

visoje Kėdainių rajono VVG teritorijoje gyvenančių 

socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių žmonių 

socialines problemas, kurių neišsprendžia viešasis ir 

privatus sektorius 

78 185,00 2020-07-01 

Asociacija 

„Trinus“ 

„Jaunimo namų „Trinus 

troba“ įkūrimas“ 

KĖDA-

LEADER-6B-

D-S-4-3-2018 

Įkurti ir sėkmingai plėtoti NVO socialinį verslą, 

įrengiant jaunimo nakvynės namus bei patenkinti 

socialinius Kėdainių r. VVG ir Lietuvos teritorijos 

gyventojų poreikius, kurių netenkina privatus ir 

viešasis sektoriai, teikti jiems kokybiškas švietimo, 

sveikatos gerinimo, laisvalaikio praleidimo paslaugas 

mažesne nei rinkos kaina, suteikiant galimybę vaikų ir 

jaunimo iš MGT (mažiau galimybių dėl mažų pajamų, 

dėl gyvenimo kaimo vietovėse, kitos tautybės, 

neįgalumo ir pan.) grupių poreikius, sprendžiant 

įsisenėjusias socialines jaunimo, jaunimo užimtumo, 

vaikų ir jaunimo lavinimo problemas 

78 183,00 2019-12-30 

Visuomeninė 

organizacija 

„Beinaičių 

bendruomenės 

centras“ 

„Pasivaikščiojimo takų 

įrengimas parke prie 

Beinaičių bendruomenės 

centro“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-1-2018 

Pasivaikščiojimo takų Beinaičių kaimo parke 

įrengimas ir vietos gyventojų gyvenimo kokybės 

gerinimas bei socialinių problemų sprendimas. 

14 608,00 2019-09-30 

Asociacija 

Langakių 

bendruomenės 

centras 

„Langakių 

bendruomenės 

laisvalaikio užimtumo ir 

kultūrinės veiklos plėtra“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-2-2018 

Infrastruktūros sukūrimas padidinant bendruomenės 

namus (pristatant priestatą),  kad būtų galima 

sėkmingai patenkinti  bendruomenės gyventojų ir 

narių poreikius – organizuoti jų kokybišką laisvalaikio 

užimtumą, įvairių kultūrinių veiklų vykdymą, 

bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais 

asmenimis. 

22 807,00 2019-12-30 
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Įgyvendinami vietos projektai 

Kampų 

bendruomenės 

centras 

„Teminio kaimo 

įkūrimas Kampų kaime“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-3-2018 

Padidinti Kampų seniūnaitijos rekreacinį patrauklumą 

ir gyvybingumą, sudaryti sąlygas plėtoti socialinį 

bendruomenės vystymąsi, sukuriant teminį kaimą, 

taip išsaugant ir puoselėjant kaimo kultūros paveldą 

bei sutelkiant vietos gyventojus vienai bendrai veiklai, 

mažinti socialinę atskirtį, didinti gyventojų užimtumą 

38 010,00 2020-07-31 

Pagirių 

bendruomenės 

centras 

,,Pagirių miestelio 

istorinės aikštės 

atnaujinimas“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-4-2018 

Didinti Pagirių miestelio žinomumą ir išskirtinumą, 

sukuriant patrauklią aplinką vietos gyventojams ir 

svečiams. 

38 003,00 2020-10-31 

Sirutiškio 

bendruomenės 

centras 

„Patrauklios 

gyvenamosios aplinkos 

Sirutiškio kaime 

kūrimas“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-5-2018 

Kuriant patrauklią bendruomenės centro aplinką bei 

įgyvendinant socialines inovacijas didinti Sirutiškio 

kaimo gyvybingumą ir patrauklumą. 

13 212,00 2019-12-31 

Visuomeninė 

organizacija 

Kalnaberžės 

bendruomenė 

„Ir kasdien regiu tą 

kaimą...“ 

KĖDA-

LEADER-6B-J-

K-5-6-2018 

Stiprinti  Kalnaberžės krašto tradicijų išsaugojimą, 

domėjimąsi savo krašto praeitimi, stengtis liaudies 

kūryba sudominti augančią kartą, tam pasitelkiant 

bendruomenės renginius, bei mėgėjų meno 

kolektyvus. Skatinti bendrą kultūrinę veiklą tarp 

įvairių amžiaus grupių, kurios pagalba vietos senoliai 

perteiktų jaunimui savo patirtį 

9 621,00 2019-12-30 

Asociacija 

Angirių 

bendruomenė 

„Angirių bendruomenės 

pastato statyba Angirių 

kaime“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-7-2018 

Pastatyti bendruomeninius namus, kuriuose galėtų 

rinktis Angirių kaimo žmonės. Bendruomeniniuose 

namuose vyktų bendruomenės organizuojamos 

šventės, edukaciniai renginiai įvairioms Angirių 

kaimo gyventojų grupėms. 

22 904,00 2020-06-30 

Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Energetinį efektyvumą 

didinančių priemonių 

diegimas Krakių kultūros 

centre“ 

KĖDA-

LEADER-5C-I-

5-8-2018 

Mažinti kultūros įstaigoje suvartojamos energijos 

sąnaudas, diegiant energetinį efektyvumą didinančias 

priemones bei kuriant  kokybišką aplinką vykdomai 

veiklai 

29 302,00 2020-06-01 
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Įgyvendinami vietos projektai 

Ažytėnų 

bendruomenės 

centras 

„Sportuojanti 

bendruomenė - sveika 

bendruomenė“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-9-2018 

Infrastruktūros sukūrimas įrengiant sporto aikštyną 

arčiau bendruomenės namų,  kad būtų galima 

sėkmingai patenkinti bendruomenės gyventojų ir 

narių poreikius – organizuojant kaimo gyventojams 

kokybišką laisvalaikio užimtumą, sveikatinimą ir 

sporto aktyvinimą, įvairių kultūrinių veiklų vykdymą 

bei bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais 

asmenimis. 

22 823,00 2019-10-01 

Miegėnų 

bendruomenės 

centras 

„Lai tradicijos veža“ KĖDA-

LEADER-6B-J-

K-5-11-2018 

Pasitelkiant šiuolaikines priemones, puoselėti krašto 

kultūros tradicijas,  stiprinti ryšį tarp kartų 

organizuojant renginių ciklą “Lai tradicijos veža” 

6 955,00 2019-12-01 

Asociacija 

„Kaplių 

bendruomenė 

„Kaplių sporto aikštyno 

pritaikymas gyventojų 

aktyviam poilsiui ir 

sveikatinimui“ 

KĖDA-

LEADER-6B-I-

5-12-2018 

Modernizuoti ir pritaikyti Kaplių žaidimų aikštelę 

gyventojų aktyviam poilsiui ir sveikatinimui. 

3 591,00 2019-09-30 

Kunionių 

bendruomenės 

centras 

„Perdangos po vėdinama 

šlaitinio stogo pastoge 

šiltinimas ir 

kondicionierių įrengimas 

Kunionių bendruomenės 

centro namuose“ 

KĖDA-

LEADER-5C-I-

5-13-2018 

Vadovaujantis Viešųjų pastatų energinio efektyvumo 

didinimo programoje numatytų priemonių sąrašu, 

apšiltinti perdangas po vėdinama šlaitinio stogo 

pastoge Kunionių bendruomenės centro namuose ir 

įrengti kondicionierius patalpų šildymui ir vėdinimui. 

28 642,00 2019-12-31 

Šėtos 

bendruomenės 

centras 

„Šėtos bendruomenės 

centro kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas bei žinių 

perdavimo skatinimas“ 

KĖDA-

LEADER-6B-J-

K-5-14-2018 

Stiprinti Šėtos miestelio ir aplinkinių gyvenviečių 

identitetą ir etninės kultūros vertybių svarbą, skatinant 

skirtinų kartų atstovų bendravimą ir 

bendradarbiavimą, užtikrinant tradicijų tęstinumą bei 

jų perdavimą iš kartos į kartą 

7 827,00 2019-12-15 

 


