
ĮGYVENDINTI PAREIŠKĖJŲ VIETOS PROJEKTAI  

II DALIS 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės teritorijos 

vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“, Nr.42VS-KK-15-1-06669-PR001. 

 

Paramos gavėjas UAB „Įvairios sultys“ 

Vietos projektas „Sulčių spaudyklos statyba ir modernizavimas Josvainių miestelyje“,  

Nr. KĖDA-LEADER-3A-D-1-4 / 42VS-PV-17-1-04255-PR001 

Įgyvendinimo vieta Vytauto g. 11, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. liepa – 2019 m. balandis (10 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 55 432,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – pastatyti ir modernizuoti sulčių spaudyklą Josvainių miestelyje bei sukurti 

jauniems kaimo žmonėms naujų darbo vietų. 

Įgyvendinant vietos projektą buvo pastatytas sulčių spaudyklos pastatas, įrengtas įvažiavimas ir 

aikštelė bei įsigyta vaisių ir daržovių plovimo mašina. Vietos projekto rezultatai: 

1. Kėdainių r. sav., Josvainių sen., Josvainių mstl. Vytauto g. 11 pastatytas naujas sulčių spaudyklos 

pastatas. 

2. Sukurtos 2 naujos ir viso išlaikytos 7 darbo vietos kaimo gyventojams. 

3. Išplėtotas šeimos verslas. 

4. Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegtos produkto (paslaugos) ir technologinio proceso inovacijos. 

 

      
 

      
 



 
 

 

 

Paramos gavėjas Stanislava Gaubienė 

Vietos projektas „Pramogų ir poilsio parkas „Adomaitynė“,  

Nr. KĖDA-LEADER-6A-D-1-2 / 42VS-PV-17-1-04268-PR001 

Įgyvendinimo vieta Dembnės k. 4, Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2018 m. liepa – 2019 m. rugpjūtis (14 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 48 602,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – organizuojant paslaugų teikimą skatinti vietos gyventojų užimtumą, kurti 

jiems naujas darbo vietas ir diegti inovacijas, kartu didinant ir visos VVG teritorijos konkurencingumą 

šalies mastu. 

Įgyvendinant vietos projektą buvo įkurta pramogų ir poilsio edukacinė erdvė, kurioje visi norintys gali 

kokybiškai ir neįprastai praleisti laisvą laiką, pabūti gamtos, gyvūnų bei paukščių apsuptyje. Parko 

teritorijos, į kurią investuota,  plotas – 1,6 ha. Vietos projekto rezultatai: 

1. Kėdainių r. sav., Surviliškio sen., Dembnės k. įkurtas pramogų ir poilsio parkas, įvairaus amžiaus 

asmenims suteikiantis galimybę iš arčiau pažinti gyvąją gamtą bei aktyviai praleisti laisvalaikį. 

2. Sukurtos ir išlaikytos 2 darbo vietos (etatai) kaimo gyventojams. 

3. Sukurtas fizinio asmens verslas. 

4. Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegta produkto (paslaugos) inovacija. 
 

      
 

      
 



 

 

 

 

Paramos gavėjas Krakių bendruomenės centras 

Vietos projektas „Viešosios erdvės, skirtos vietos gamintojų maisto produktų pristatymui į rinką, 

įkūrimas“, Nr. KĖDA-LEADER-1A-D-2-1-2018 / 42VS-PV-18-1-05947-PR001 

Įgyvendinimo vieta J. Basanavičiaus g. 1, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. vasaris – 2020 m. birželis (17 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 45 116,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – įkuriant viešąją erdvę skatinti vietos maisto produktų gamintojų ir vietos bendruomenių 

bendradarbiavimą gaminant, reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją. Skatinti maisto produktų 

gamintojų bendradarbiavimą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, 

rinkodaros, reklamos ir kokybės valdymo veiklą ir turint tikslą, tad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją, 

plėtojant maisto tiekimo grandinės organizavimą. 

Įgyvendinant vietos projektą buvo atliktas Krakių bendruomenės centro svetainės veiklai reikalingų patalpų 

remontas,  įsigyta virtuvės įranga, prekybiniai ir kavinės baldai, vaizdo ir garso technika, reikalinga edukacinių 

veiklų vykdymui. Įgyvendintas vietos projektas yra ne pelno siekiantis, tačiau generuojantis pajamas, 

užtikrinančias paramos lėšomis sukurtos 1 naujos darbo vietos išlaikymą. Projektas įgyvendintas partnerystėje 

su MB Piscator (ŠamŪkis), MB „Šušvės midus“, Juodkaimių bendruomenės centras, Ažytėnų bendruomenės 

centras ir Asociacija „Vainotiškių bendruomenė“. Vietos projekto rezultatai: 

1. Kėdainių r. sav., Krakių sen., Krakių mstl., J. Basanavičiaus g. 1 įrengta viešoji erdvė – pastatas, skirtas vietos 

gamintojų produkcijos populiarinimui, pardavimų skatinimui bei edukacinių renginių organizavimui. 

2. Sukurta ir, ne trumpiau nei kontrolės laikotarpiu, išlaikyta 1 (viena) darbo vieta (etatas) kaimo gyventojui. 

3. Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegtos produkto (paslaugos) ir technologinio proceso inovacijos. 

 

      
 

      
 

 

 

 



 

 

 

 

Paramos gavėjas UAB Autoremonto centras 

Vietos projektas „Autoremonto centro steigimas“, 

Nr. KĖDA-LEADER-6A-D-7-2-2019 / 42VS-PV-19-1-08433-PR001 

Įgyvendinimo vieta Parko g. 15A, Akademijos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. gruodis – 2020 m. birželis (7 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 43 047,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – įgalinti autoservisą pradėti teikti paslaugas. 

Įgyvendinant vietos projektą įkurtas naujas autoserviso centras Kėdainių rajone, įsigyta jo veiklai 

reikalinga technika ir įranga. Vietos projekto rezultatai: 

1. Sukurta autoserviso veiklai reikiama techninė bazė. 

2. Sukurtos ir ne trumpiau nei kontrolės laikotarpiu išlaikytos 2 (dvi) naujos darbo vietos kaimo 

gyventojams. 

3. Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegta paslaugų inovacija. 

 

      
 

      
 

 

 



 

 

 

 

Paramos gavėjas IĮ „Kėdainių prekyba“ 

Vietos projektas „IĮ „Kėdainių prekyba“ verslo plėtra“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6A-D-7-4-2019 / 42VS-PV-19-1-08564-PR001 

Įgyvendinimo vieta Melioratorių g. 16, Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. gruodis – 2020 m. vasaris (3 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 47 454,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – investuoti ir išplėsti savo šeimos verslą kaime, įkurti  naujas darbo vietas ir 

įdarbinti  2 kaimo gyventojus, savo šeimos narius, tuo prisidedant prie nedarbo problemos Kėdainių r. 

VVG teritorijoje sprendimo, didinti labai mažos įmonės pridėtinę vertę ir išskirtinumą, pelningumą ir 

pajamas. 

Įgyvendinant vietos projektą atliktas pastato kapitalinis remontas, įrengiant 4 butus, kurie yra 

nuomojami / teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Pagrindiniai klientai – asmenys, atvykę iš kitų 

miestų ar šalių dirbti Kėdainiuose veikiančiose įmonėse. Papildomos gyventojams siūlomos paslaugos: 

laisvalaikio (ekskursijų, išvykų) organizavimas ir inventoriaus (elektrinių paspirtukų) nuoma. Vietos 

projekto rezultatai: 

1. Verslo vykdymui pritaikyta infrastruktūra. 

2. Sukurtos 2 (dvi) naujos ir viso išlaikytos 4,25 darbo vietos kaimo gyventojams. 

3. Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegta produkto, paslaugos inovacija. 

 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paramos gavėjas Šventybrasčio bendruomenės centras 

Vietos projektas „Šventybrasčio bendruomenės namų atnaujinimas“ 

Nr. KĖDA-LEADER-5C-I-8-4-2019 / 42VS-PV-19-1-12439-PR001 

Įgyvendinimo vieta Pušyno g. 1, Šventybrasčio k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. gegužė – 2020 m. lapkritis (7 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 29 174,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – energetinį bendruomenės namų efektyvumą didinančių priemonių diegimas, 

užtikrinantis kokybišką ir patrauklią aplinką Šventybrasčio bendruomenės veiklai. 

Įgyvendinant vietos projektą atnaujintas bendruomenės centro nuosavybės teise valdomas pastatas – 

bendruomenės namai: apšiltintos ir apkaltos cementinėmis dailylentėmis išorinės pastato sienos, 

įrengta lietaus vandens nuvedimo sistema, apšiltinti pamatai ir įrengta betono trinkelių dangos 

nuogrinda. Be to, kadangi bendruomenės centro lankytojai iki šiol naudojasi higienos ir aplinkosaugos 

sąlygų neatitinkančiu lauko tualetu, įgyvendinant šį projektą bendruomenės namuose yra įrengta WC 

patalpa. Tam yra įrengti vandentiekio (iš kieme esančio šulinio) ir nuotekų šalinimo tinklai, 

sumontuotas hidroforas vandens padavimui, vandens šildytuvas, nuotekų biologinio valymo įrenginys, 

atlikti patalpos apdailos darbai ir pastatyti praustuvas bei klozetas. Virtuvės patalpoje sumontuota 

kriauklė su maišytuvu. Patalpų šildymui/kondicionavimui sumontuoti 3 komplektai šilumos siurblių 

oras-oras. Įgyvendinant projektą sumažintos Šventybrasčio bendruomenės centre suvartojamos el. 

energijos sąnaudos, įdiegtos energetinį efektyvumą didinančios priemonės bei sukurta  kokybiška 

aplinka vykdomai veiklai. 

 

     
 

              
 

 

 

 



 

 

 

 

Paramos gavėjas Devynduonių kaimo bendruomenė 

Vietos projektas „Devynduonių kaimo bendruomenės patalpų energetinio efektyvumo 

didinimas“ 

Nr. KĖDA-LEADER-5C-I-8-5-2019 / 42VS-PV-19-1-12438-PR001 

Įgyvendinimo vieta Jurgio Lebedžio g. 11, Devynduonių k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. gegužė – 2020 m. lapkritis (7 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 25 950,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – didinti energijos efektyvumą, skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių 

naudojimą bei perėjimą prie klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio technologijų bei 

pritaikant patalpas bendruomeninei veiklai vykdyti. 

Įgyvendinant vietos projektą atlikti lauko ir tambūro durų, langų keitimo darbai. Patalpose įrengta 

infraraudonųjų spindulių šildymo sistema. 

 

      
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Paramos gavėjas Visuomeninė organizacija „Beinaičių bendruomenės centras“ 

Vietos projektas „Pasivaikščiojimo takų įrengimas parke prie Beinaičių bendruomenės centro“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-1-2018 / 42VS-PV-18-1-06897-PR001 

Įgyvendinimo vieta Šilainių g. 1A, Beinaičių k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. birželis – 2019 m. rugsėjis (4 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 14 608,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – pasivaikščiojimo takų Beinaičių kaimo parke įrengimas ir vietos gyventojų 

gyvenimo kokybės gerinimas bei socialinių problemų sprendimas. 

Įgyvendinant vietos projektą atnaujintas, bendruomenės narių poreikiams pritaikytas  Beinaičių kaimo 

parkas, projekto įgyvendinimo eigoje suorganizuoti du renginiai Beinaičių bendruomenei. Visa tai 

pagerino Beinaičių bendruomenės laisvalaikio užimtumo, sveikatinimosi ir kultūrinės veiklos 

poreikius bei jų tenkinimo aplinką. 

 

      
 

      
 
 
 



 
 
 
 

Paramos gavėjas Asociacija Langakių bendruomenės centras 

Vietos projektas „Langakių bendruomenės laisvalaikio užimtumo ir kultūrinės veiklos plėtra“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-2-2018 / 42VS-PV-18-1-06868-PR001 

Įgyvendinimo vieta Rasų g. 2A, Langakių k., Pernaravos sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. gegužė – 2019 m. gruodis (8 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 22 807,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – 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. 

Įgyvendinant vietos projektą pastatytas Langakių bendruomenės namų priestatas, projekto 

įgyvendinimo pabaigoje suorganizuoti du renginiai vietos bendruomenei bei pagerinta Langakių 

bendruomenės laisvalaikio, kultūrinių, saviraiškos poreikių tenkinimo aplinka. 

 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Paramos gavėjas Kampų bendruomenės centras 

Vietos projektas „Teminio kaimo įkūrimas Kampų kaime“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-3-2018 / 42VS-PV-18-1-06838-PR001 

Įgyvendinimo vieta Šušvės g. 25, Kampų II k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. balandis – 2020 m. birželis (15 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 38 010,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – 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.  

Įgyvendinant vietos projektą pastatyti ir įrengti Kampų bendruomenės namai. Juose įkurtas teminis 

kaimas su sava, originalia edukacine programa. Suorganizuoti įvairaus pobūdžio renginiai vietos 

bendruomenei bei sudalyvauta mugėse, taip pristatant teminį kaimą ir jo produkciją (burokėlių 

saldainius) bei paslaugas. Vietos gyventojus sutelkus vienai bendrai veiklai, liko išsaugoti ir toliau bus 

puoselėjami Kampų krašto tradiciniai ir netradiciniai amatai bei kulinarinis paveldas. 

 

 
 

           
 
 
 
 



 
 
 

Paramos gavėjas Asociacija Angirių bendruomenė 

Vietos projektas „Angirių bendruomenės pastato statyba Angirių kaime“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-7-2018 / 42VS-PV-18-1-06892-PR001 

Įgyvendinimo vieta Šušvės g. 14A, Angirių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. birželis – 2020 m. rugpjūtis (14 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 22 904,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – pastatyti bendruomeninius namus, kuriuose galėtų rinktis Angirių kaimo 

žmonės.  

Įgyvendinant vietos projektą sukurta infrastruktūra (pastatyti bendruomenės namai) bei organizuotos 

įvairios užimtumo bei socialinės veiklos, kurių tikslas - paskatinti socialines inovacijas (išbandyti 

naujus organizacijos veiklos modelius, naujus veikimo principus ir t.t.) ir mažinti socialinę atskirtį, 

sukuriant erdves bendruomenės narių susibūrimui, bendravimui bei naujų iniciatyvų generavimui. 

Taip, t. y. vykdant  įvairias kultūrines, sveikatinimosi veiklas,  išnaudojant vietos projekto lėšomis 

sukurtą infrastruktūrą, siekiama užtikrinti vietos gyventojų kokybiško laisvalaikio užimtumą. 

 

 
 

           
 
 
 
 



 
 
 

Paramos gavėjas Kunionių bendruomenės centras 

Vietos projektas „Perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas ir kondicionierių 

įrengimas Kunionių bendruomenės centro namuose“ 

Nr. KĖDA-LEADER-5C-I-5-13-2018 / 42VS-PV-18-1-06858-PR001 

Įgyvendinimo vieta Liepų g. 6, Kunionių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. birželis – 2020 m. birželis (13 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 28 642,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – 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. 

Įgyvendinant vietos projektą apšiltintos bendruomenės centro salės lubos, pakeista el. Instaliacija, 

sumontuoti nauji šviestuvai. Įrengti keturi šildymo ir vėdinimo sistemos „oras – oras“ įrenginiai. Visa 

tai leido sukurti  kokybišką aplinką Kunionių bendruomenės centro vykdomai veiklai. 
 

      
 

      
 
 
 
 



 
 
 

Paramos gavėjas Kėdainių rajono savivaldybės administracija 

Vietos projektas „Energetinį efektyvumą didinančių priemonių diegimas Krakių kultūros centre“ 

Nr. KĖDA-LEADER-5C-I-5-8-2018 / 42VS-PV-18-1-06857-PR001 

Įgyvendinimo vieta Laisvės a. 1-1, Krakių mstl., Krakių sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. gegužė – 2020 m. rugsėjis (17 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 29 302,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – 

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – mažinti kultūros įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, diegiant 

energetinį efektyvumą didinančias priemones bei kuriant  kokybišką aplinką vykdomai veiklai. 

Įgyvendinant vietos projektą įrengta šildymo ir vėdinimo sistema „oras – oras“, ant pastato stogo 

pastatyta saulės elektrinė, sumažintos Krakių kultūros centre suvartojamos el. energijos sąnaudos, 

įdiegtos energetinį efektyvumą didinančios priemonės bei sukurta  kokybiška aplinka vykdomai 

veiklai. 
 

 
 

           
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Paramos gavėjas Miegėnų bendruomenės centras 

Vietos projektas „Lai tradicijos veža“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6B-J-K-5-11-2018 / 42VS-PV-18-1-06705-PR001 

Įgyvendinimo vieta Draugystės g. 40, Miegėnų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. balandis – 2020 m. kovas (12 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 6 955,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – pasitelkiant šiuolaikines priemones, puoselėti krašto kultūros tradicijas,  

stiprinti ryšį tarp kartų organizuojant renginių ciklą “Lai tradicijos veža”. 

Įgyvendinant vietos projektą suorganizuoti tradiciniai Joninių ir Advento renginiai, fotografijų paroda. 

Mažiesiems bendruomenės nariams vykdytas edukacinių programų ciklas (5 edukaciniai užsiėmimai: 

liaudies keramika, skiautinių siuvimo, vytelių pynimas ir kulinarinio paveldo produktų gamyba). Visi 

renginiai paįvairino vietos gyventojų kultūrinę veiklą, sustiprino bendruomenės narius, jų tarpusavio 

santykius. Įsigyta garso aparatūra, nešiojamas kompiuteris, fotoaparatas pagerino organizacijos 

materialinę bazę. Atlikti remonto darbai (lauko durų su stogeliu montavimas, trinkelių tako įrengimas) 

sudarė sąlygas patogiai ir saugiai naudotis bendruomenės namais. 

 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Paramos gavėjas Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė 

Vietos projektas „Ir kasdien regiu tą kaimą ...“ 

Nr. KĖDA-LEADER-6B-J-K-5-6-2018 / 42VS-PV-18-1-06708-PR001 

Įgyvendinimo vieta Beržų g. 60, Kalnaberžės k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. 

Įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. gegužė – 2020 m. kovas (11 mėn.) 

Vietos projektui skirta paramos suma – 9 621,00 Eur. Paramos lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Vietos projekto tikslas – 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.   

Vietos projekto rezultatai: 

1. Suorganizuota ansamblio „Kalnaberžiai” 60 metų ir folkloro ansamblio „Radasta” 20 metų 

jubiliejinė šventė. 

2. Suorganizuota tradicinė “Kalnaberžiečių – Varnaėdynių” šventė. 

3. Vaikams ir jaunimui suorganizuoti 5 užsiėmimų ciklas “Ko senoliai išmokė…”. 

4. Pastatyta medinė lauko scena.  

5. Bendruomenės salėje pasiūtos scenos užuolaidos. 

6. Įrengti 2 informaciniai stendai, kuriuose bus eksponuojami bendruomenės tradicijas atspindinčios 

fotonuotraukos. 

 

      
 

                      


