
ĮGYVENDINTI PAREIŠKĖJŲ VIETOS PROJEKTAI  

I DALIS 

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

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

1). UAB ,,Timberis”, įgyvendino projektą ,,Pastatų remontas didinant gamybinius pajėgumus  ir 

gamybinių atliekų perdirbimas”, Nr. KĖDA-LEADER-6A-D-1-3. 

 

Projekto įgyvendinimo vieta - Šušvės g. 36, Kampų II k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav. 

Projekto trukmė - 24 mėn.  

Projekto esmė: paramos lėšomis įsigijus naują įrangą (granulinį kietojo kuro katilą ir medžio 

apdirbimo stakles) bei suremontavus apleistą lentpjūvės pastatą, nuo šiol, bus panaudojamos medienos 

gamyboje susidarančios atliekos (pjuvenos), kas leis prisidės prie klimato kaitos mažinimo. 

Tausojančio aplinką granulinio kieto kuro katilo privalumas tas, kad: 

• dega ilgiau, nei kiti katilai ir dirba automatizuotu rėžimu.  

• aukštas naudingumo koeficientas (apie 90 proc.), kuris padeda efektyviai sudeginti 

kurą, mažindamas išlaidas šildymui.  

Projekto rezultatai: Projekto lėšomis sukurtos 3 darbo vietos, įdarbinti trys kaimo gyventojai. Sukurti 

naujai ir gaminami trys nauji produktai panaudojant CNC koordinatines medienos pjovimo stakles: 

Mediniai aviliai, inkilai ir ąžuoliniai suvenyrai. 

 

Paramos lėšos - 47675,46 Eur. Lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos.  

 

 



 

2.) Jaunasis ūkininkas Kęstutis Bertulis įgyvendino projektą ,,Paslaugų žemės ūkiui teikimas”, 

Nr. KĖDA-LEADER-6A-D-1-1. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Vilainių sen., Tiksūnų k. Kėdainių r. sav. 

Projekto trukmė - 9 mėn.  

Projekto esmė: 

Kėdainių rajonas pasižymi derlingomis žemėmis, išvystytu žemės ūkiu ir žemės ūkyje veikiančių 

subiektu gausa. Projekto paramos lėšomis įsigyta įranga: grūdų beicavimo mašina, grūdų valomoji, 

pakabinamas smulkintuvas ir vejų traktorius. 

Įgyvendinus projektą - išplėstas ne žemės ūkio paslaugų teikimas Kėdainių rajone, teikiant paslaugas 

žemės ūkiui: grūdų valymo ir beicavimo, melioracijos, griovių ir šlaitų tvarkymo bei vejų priežiūros 

paslaugas.  

Įgyvendinus projektą padidėjo pareiškėjo konkurencingumas, nes pareiškėjas nuo šiol, ne tik užsiima 

tradicinio ūkininkavimo veikla, tačiau paramos lėšų dėka sukūrė ir išplėtojo paslaugas žemės ūkiui. 

Projekto rezultatai: 

Projekto lėšomis sukurtos 2 darbo vietos (1,1 etato) darbo vietos, įdarbinti du kaimo gyventojai. 

Sukurtos 4 naujos paslaugos, iš kurių 3 paslaugos žemės ūkiui: grūdų valymas, grūdų beicavimas, 

melioracijos griovių ir šlaitų priežiūra ir 1 aplinkos tvarkymo paslauga.  

Paramos lėšos - 48 839,35 lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos.  

      

   
         

 

 

 

 

 



3.) Ūkininkė Genė Brazauskienė įgyvendino projektą ,,Mini paukščių skerdyklos įrengimas“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-3-1-2018 

Projekto įgyvendinimo vieta – Kėdainių r. sav., Pelėdnagių sen., Pelėdnagių km., Pakrantės g. 26. 

Projekto trukmė - 6 mėn.  

Projekto esmė: 

Įgyvendinant projekto veiklas įrengta moderni įvairių naminių paukščių skerdykla, kilnojamajame 

konteineryje, kuriame pradėtos teikti paukščių pešimo-skerdimo paslaugos. Projektas įgyvendintas be 

partnerių.  

Projekto rezultatai: 

Projekto lėšomis sukurta 1 darbo vieta (1etatu), įdarbintas 1 kaimo gyventojas. Bus pradėtos teikti šios 

paslaugos: Broilerių skerdimas-pešimas, žąsų, ančių skerdimas-pešimas, kalakutų skerdimas-pešimas. 

 

Projekto vertė – 13 296,28 Eur. Paramos lėšos -7 692,06, lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

   
 

    
 

 

 

 

 

 

 



4.) Aušra Jaugelavičienė įgyvendino projektą ,,Drabužių projektavimas”, KĖDA-LEADER-6A-D-

3-2-2018. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Kėdainių r. sav., Vilainių sen., Vilainių k., Melioratorių g. 28. 

Projekto trukmė - 12 mėn.  

Projekto esmė:  

Įgyvendinus projektą įrengti laidojimo drabužių siuvyklą „Ramybės sala“. Ją įkūrusi Aušra 

Jaugelavičienė įgyvendino savo ilgametę svajonę. Šiandien įmonė – viena iš keturių laidojimo 

drabužių tiekėjų šalyje, parduoda produkciją laidojimo įmonėms.  

Projekto lėšomis įsigyta drabužių konstravimo programinė įranga, kompiuterinė technika, siuvimo ir 

lyginimo įrengimai.  

Projekto rezultatai: 

Projekto lėšomis sukurtos 2 darbo vietos (1,5 etato), įdarbinti trys kaimo gyventojai. Sukurta ir 

teikiama drabužių projektavimo– drabužių konstravimo ir gaminio technologinių siuvimo operacijų  

aprašymo paslauga. Bus parduodamos/teikiamos šios paslaugos:  

Gaminio konstravimas (EVRK kodas 741000); 

Išklotinių braižymas (EVRK kodas 741000); 

Gaminio siuvimo technologinis aprašymas; 

Pirminio gaminio siuvimas. 

Projekto vertė – 19 697,84Eur. Paramos lėšos -11 395,44 lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

     
 

     
    

 



5.) Ažytėnų bendruomenės centras įgyvendino projektą „Sportuojanti bendruomenė - sveika 

bendruomenė“, Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-9-2018 

 

Projekto įgyvendinimo vieta –Krakių seniūnija, Ažytėnų kaimas, Kėdainių rajono savivaldybė, 

Ažytės gatvė 7, LT – 58264. 

Projekto trukmė - 4 mėn.  

Projekto esmė: 

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.  

Projekto rezultatai: 

Projekto lėšomis pastatytas lauko treniruoklių komplektas, skirtas mankštinti įvairias kūno vietas. 

Suteikta galimybė 180 kaimo gyventojų užtikrinti vietos gyventojų laisvalaikio užimtumą sudarant, 

galimybę sportuoti ir didinti fizinį aktyvumą, kas yra labai svarbu ne tik mokyklinio amžiaus 

vaikams, bet ir senoliams. 
 

Projekto vertė – 28 528,81Eur. Paramos lėšos - 22 823,05 lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

  

       
 

    
  



6.) Asociacija „Kaplių bendruomenė“ įgyvendino projektą ,,Kaplių sporto aikštyno pritaikymas 

gyventojų aktyviam poilsiui ir sveikatinimui“, Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-12-2018. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Šėtos sen., Aukštųjų Kaplių k., Liepų g. 33A, LT58138, Kėdainių r. 

Savivaldybė. 

Projekto trukmė - 6 mėn.  

Projekto esmė: 

Projekto lėšomis įrengta moderni lauko treniruoklių aikštelė, kurioje gali sportuoti, treniruotis, leisti 

laisvalaikį ir sveikatintis įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Lauko treniruoklių aikštelė tapo ne tik 

sveikatos gerinimo, kokybiško laisvalaikio praleidimo vieta, bet ir vietos gyventojų užimtumo ir 

laisvalaikio traukos centras. 

 

Projekto rezultatai: 

Investicijų dėka sudarytos sąlygos pagerinti vietos gyventojų, 256 asm. gyvenimo kokybę laisvalaikio 

užimtumo, sveikatinimosi ir sociokultūrinių veiklų organizavimo srityse. Pirmininkas A. Glebauskas 

sako, jog ,,Žmonės labai džiaugiasi galėdami ne tik pasportuoti, pajudėti, bet ir susitikti, pabendrauti. 

Kaime jau kuriasi naujos tradicijos, pavyzdžiui, rinktis sutartu laiku ir kartu treniruotis. Dalis 

gyventojų pagal galimybes stengiasi ateiti ir po kelis kartus per dieną. O penktokė Kamilė ne tik 

džiaugiasi nauju užsiėmimu, nauja susibūrimų vieta jai ir jos draugams, bet ir pastebi, kad tai labai 

naudinga veikla ne tik vaikams, bet ir jų močiutėms“, – dėstė A. Glebauskas.  

 

Projekto vertė – 4.488,47 Eur. Paramos lėšos - 3.590,78Eur. Lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.) Sirutiškio bendruomenės centras įgyvendino projektą ,,Patrauklios gyvenamosios aplinkos 

Sirutiškio kaime kūrimas, Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-2018 

Projekto įgyvendinimo vieta – Žemaičių g. 1D, Sirutiškio k., Surviliškio sen., LT-57119 Kėdainių r. 

sav. 

Projekto trukmė - 7 mėn.  

Projekto esmė: 

Kuriant patrauklią bendruomenės centro aplinką Surviliškio seniūnijos gyventojams, padidinti 

Sirutiškio kaimo gyvybingumą ir patrauklumą. 

Projekto rezultatai: 

Paramos lėšomis įrengtoje viešos erdvės infrastuktūra, kurioje vykdomi įvairūs renginiai, tenkina 

skirtingus (360 asm.) vietos gyventojų poreikius bei jų gyvenimo kokybę kultūrinių/sociokultūrinių 

veiklų organizavimo, laisvalaikio užimtumo bei sveikatinimosi srityse. 

Pastatyta lauko scena-pavėsinė tarnauja kultūrinių, edukacinių, mokomųjų ir kitų renginių, laisvalaikio 

veiklų organizavimui. Vaikų žaidimų aikštelė - pritaikyta mažiausiems bendruomenės nariams kartu 

su jų artimaisiais žaisti lauke, būti stipresniais ir sveikesniais.  

Lauko treniruokliai – tenkina fiziškai aktyvių, sportuojančių ir savo sveikata besirūpinančių Sirutiškio 

kaimo gyventojų poreikį. Atnaujintas pėsčiųjų takas užtikrina juo vaikščiojančių asmenų saugumą ir, 

kaip ir įrengti suoliukai bei šiukšliadėžės, prisideda prie patrauklaus viešos erdvės įvaizdžio sukūrimo.  

 

Projekto vertė – 16. 515,00 Eur. Paramos lėšos -13.212,00 Eur. Finansavimo šaltinis – EŽŪFKP ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

   

     

     

 



 

8.) Pagirių bendruomenės centras įgyvendino projektą ,,Pagirių miestelio istorinės aikštės 

atnaujinimas“, Nr. KĖDA-LEADER-6B-I-5-4-2018 

Projekto įgyvendinimo vieta – Liepų g. 21, Pagirių mstl, Šėtos sen., Kėdainių rajono savivaldybė 

Projekto trukmė - 16 mėn.  

Projekto esmė: 

Pirminė projekto idėja buvo - padidinti Pagirių miestelio žinomumą ir išskirtinumą, sukuriant 

patrauklią aplinką vietos gyventojams ir svečiams. Įgyvendinus projektą atnaujinta Pagirių miestelio 

centre esanti aikštė, išdėsčiusi dviejuose, šalia esančiose žemės sklypuose. Ši aikštė- viso miestelio 

pasididžiavimas, todėl ją sutvarkyti buvo visų pagiriečių garbės reikalas. Aikštėje atnaujinta veja, 

nutiesti takai, pastatyti suoliukai ir kita mažoji architektūra, sutvarkyta aplinka. Aikštė tapo ženkliai 

estetiškesnė, patogesnė bei funkcionalesnė vietos gyventojams, o VVG teritorijoje esantys kultūros bei 

gamtos paveldo ištekliai tapo patrauklesniu objektu turistams, kartu stiprinamas Kėdainių rajono 

įvaizdis.  

Projekto rezultatai: 

Įgyvendinus projekto veiklas atlikti visi planuoti teritorijos tvarkymo ir atnaujinimo rangos darbai: 

- Įrengta (465 m2) takų sistemą su trinkelių danga;  

- Atlikti vejos atstatymo darbai; 

- Suformuota daugiamečių ( 50 medelių) ir sumedėjusių augalų zoną; 

- Pastatyti lauko suoliukai (6 vnt.), šiukšliadėžės (4 vnt.). 

Projekto paramos lėšų dėka sukurtos 3 naujos paslaugos:  

1.VšĮ Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro svetainėje www.kedainiutvic.lt talpinama 

informaciją apie Pagirių miestelyje esančius lankytinus objektus. Tai didins Pagirių miestelio 

žinomumą ir skatina turistus čia apsilankyti.  

2. Verslininkė Dalė Urbienė organizuoja keramikos edukacinius užsiėmimus varpinėje ir /arba aikštėje 

renginių metu; 

3. Savanorė Rita Mockienė sutinka atvykusius svečius, palydi lankomus esamus objektus bei suteikia 

išsamią informaciją apie Pagirių krašto istoriją. 

Projekto vertė – 47503,20 Eur. Paramos lėšos -38002,56 Eurų. Lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

 
 

http://www.kedainiutvic.lt/


   
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.) Maisto Arsenalas įgyvendino projektą ,,UAB „Maisto arsenalas“ Perdirbamosios  gamybos 

modernizavimas“, Nr. KĖDA-LEADER-3A-D-7-1-2019. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Pašilėlės g. 3, Pavermenio kaimas, Truskavos seniūnija, Kėdainių 

rajono savivaldybė 

Projekto trukmė - 12 mėn.  

Projekto esmė: 

Investuoti ir plėtoti žemės ūkio produktų perdirbimo verslą kaime sprendžiant Kėdainių rajono 

gyventojų nedarbo problemą, gaminant išskirtinės kokybės  mėsos konservus, sukuriant naujus 

produktus – mėsos subproduktų paštetus su įvairiais priedais. 

Projekto lėšomis įsigytos naujos prekės ir įranga būtina mėsos konservų gamybai (kuteris, šaldymo 

įrangos komplektas, autoklavas, stiklainių uždarymo mašina, virtuvės įrangos komplektas, vandens 

valymo sistema, etikečių spausdinimo komplektas, etikečių klijavimo įranga, saulės kolektorių 

sistema). O taip pat, atlikti patalpų pritaikymo gamybai rangos darbai (šaldytuvo patalpos sienų 36,94 

m2 apdailos/dengimo darbai). 

Projekto rezultatai: 

Įgyvendinus projektą sukurtos naujos 1,5 darbo vietos 1,5 etatu ir išlaikytos esamos 2,25 darbo vietos, 

įdarbinant 2 kaimo gyventojus (1 etatu, dirba – cecho darbuotojas, kitas 0,5 etatu -mėsos 

išpjaustytojas). Šiuo metu įmonėje dirba 7 darbuotojai. Pradėti gaminti nauji produktai: kiaulienos ir 

jautienos mėsos konservai ir mėsos subproduktų paštetai su įvairiais priedais. Artimiausiuose įmonės 

planuose – naujas gaminys – paštetas stiklinėse, nedidelės talpos pakuotėse. 

Projekto vertė – 79 902,95 Eur. Paramos lėšos - 46 224,85 Eur.  lėšų finansavimo šaltinis – EŽŪFKP 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.  

 

  
 

    
              

 

   


