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KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO 2021 M. BALANDŽIO 26 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2021-04-26 NR. PAK-11 

Kėdainiai 

 

 

Posėdis vyko – 2021 m. balandžio 26 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu (ZOOM platformoje).  

Prisijungimo nuoroda: Topic: Kedainiu r. VVG valdybos susirinkimas 

Time: Apr 26, 2021 03:00 AM Pacific Time (US and Canada) 

https://us05web.zoom.us/j/81135037749?pwd=eTdmZFRvZW9ncnVkc0xmdDBKc0Nzdz09 

Posėdžio pirmininkas – Aušra Vaidotienė, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

administracijos darbuotoja / projekto vadovė 

Posėdžio sekretorius – Kristina Kulbienė, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

administracijos darbuotoja /projekto administratorė 

Dalyvavo:  

1. Marius Augustinavičius (verslas). 

2. Sandra Barzdienė (pilietinė visuomenė).  

3. Virginija Cukanovienė (pilietinė visuomenė).  

4. Jūratė Jodeikienė (verslas).  

5. Justina Kočetova (verslas). 

6. Albinas Počiulpas (pilietinė visuomenė).  

7. Šarūnas Šiušė (verslas). 

8.        Rasa Kuznecova (pilietinė visuomenė). 

 

Kvorumas yra (posėdyje dalyvauja 8 (aštuoni) iš 12 (dvylikos), t. y. ne mažiau kaip 2/3 vietos 

projektų atrankos komiteto narių).  

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Dėl MB „Sodyba pas bitininką“ vietos projekto „Sulčių spaudykla Aukštųjų Kaplių kaime“ 

(KĖDA-LEADER-3A-D-11-5-2021), pateikto pagal VPS priemonės „Investicijos į 

materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir 

(arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2). 

2. Dėl UAB „Įvairios sultys“ vietos projekto „Sulčių spaudyklos veiklos plėtra“ (KĖDA-

LEADER-3A-D-11-7-2021), pateikto pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“(kodas 

LEADER-19.2-4.2). 

3. Dėl Ilonos Jačunskienės vietos projekto „Ūkininkės I. Jačunskienės perdirbamosios 

gamybos įkūrimas“ (KĖDA- LEADER-3A-D-11-4-2021), pateikto pagal VPS priemonės 

„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai“(kodas LEADER-19.2-4.2). 

4. Dėl Lančiūnavos bendruomenės centro vietos projekto „Lančiūnava vakar ir šiandien“ 

(KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-2-2021) pateikto pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

5. Dėl Visuomeninės organizacijos „Beinaičių bendruomenės centras“ vietos projekto 

„Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas Beinaičių kaime“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-

11-6-2021) pateikto pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 
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6. Dėl Asociacijos „Beržų bendruomenė“ vietos projekto „Beržų bendruomenės kultūros 

savitumo horizontais“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-3-2021) pateikto pagal VPS priemonę 
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

7. Dėl Asociacijos Surviliškio bendruomenė vietos projekto „Tėviškės man niekas nepakeis“ 

(KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-1-2021) pateikto pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

 

1.SVARSTYTA. Dėl MB „Sodyba pas bitininką“ vietos projekto „Sulčių spaudykla Aukštųjų Kaplių 

kaime“ (KĖDA-LEADER-3A-D-11-5-2021), pateikto pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį 

turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas 

LEADER-19.2-4.2). 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto vadovė Aušra 

Vaidotienė informavo, kad š/m. balandžio 22 d. elektroniniu paštu visiems projektų atrankos posėdžio 

nariams buvo išsiųsta svarstomo vietos projektų vertinimo ataskaitos.  

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto administratorė, 

Kristina Kulbienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: MB „Sodyba pas bitininką“; 

         vietos projekto pavadinimas: Sulčių spaudykla Aukštųjų Kaplių kaime“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Investicijos į materialųjį 

turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas 

LEADER-19.2-4.2); 

vietos projekto tikslas: MB „Sodybos pas bitininką“ veiklos plėtra ir naujų darbo vietų kūrimas 

imantis žemės ūkio produkcijos perdirbimo, t. y. įvairių sulčių spaudimo/gamybos. 

vietos projekto uždaviniai: 

         1. Įsigyti ir sumontuoti sulčių spaudimui ir pakavimui reikalingą įrangą. 

2. Įsigyti ir sumontuoti saulės elektrinę. 

3. Įdarbinti darbuotojus. 

           vietos projekto pasiekimų rodikliai: 

 Eil. Nr.  Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų), skaičius (vnt.) 2 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų), skaičius (vnt.) 4,08 

3. Įdarbintų / savarankiškai dirbančių kaimo gyventojų iki 

29 m. amžiaus (imtinai) skaičius (asm.) 

1 

            vietos projekto laukiami rezultatai: Atlikus visas reikiamas investicijas Kėdainių r. VVG 

teritorijoje išplėtotas šeimos verslas, teikiantis maitinimo, nakvynės, laisvalaikio organizavimo, sulčių 

spaudimo / gamybos bei kitas paslaugas VVG teritorijos bei visos šalies gyventojams. Įgyvendinant 

vietos projektą sukurtos ir ne trumpiau kaip vietos projekto kontrolės laikotarpiu išlaikytos 2 (dvi) 

naujos darbo vietos (etatai) kaimo gyventojams. Įgyvendinant vietos projektą ir ne trumpiau kaip iki 

kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikytos iki paraiškos pateikimo sukurtos 2,08 darbo vietos (etatai). 

Kėdainių r. VVG teritorijos mastu įdiegta technologinio proceso (alternatyvių atsinaujinančių 

energijos šaltinių naudojimas) inovacija; 

            prašoma paramos suma: 38 478,00 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai 

septyniasdešimt aštuoni eurai ir 0 ct);  

           surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 93 (devyniasdešimt trys); 

            vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: Vietos projektas „Sulčių 

spaudykla Aukštųjų Kaplių kaime“ atitinka VPS priemonės tikslą „Didinti konkurencingumą, skatinti 

užimtumą, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas, užtikrinti paslaugų bei ne žemės ūkio veiklų 

plėtrą ir diegti inovacijas“, kadangi projekto įgyvendinimas leis sukurti naujas darbo vietas kaimo 

gyventojams, sustiprins pačios įmonės konkurencingumą, leis teikti našias, šiuolaikiškas sulčių 

spaudimo paslaugas bei rinkai tiekti aukštos kokybės produktą – sultis. Projektas taip pat prisideda ir 

prie inovacijų, konkrečiai prie technologinio proceso inovacijų / modernizavimo diegimo, kadangi 
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įgyvendinant vietos projektą įkurtoje sulčių spaudykloje yra numatytas alternatyvių atsinaujinančių 

energijos šaltinių (saulės) naudojimas. 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“:  8 (aštuoni). 

Balsavo „prieš“: --- 

NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

2.SVARSTYTA. Dėl UAB „Įvairios sultys“ vietos projekto „Sulčių spaudyklos veiklos plėtra“ 

(KĖDA-LEADER-3A-D-11-7-2021), pateikto pagal VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ 

veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“(kodas LEADER-

19.2-4.2). 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto administratorė, 

Kristina Kulbienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: UAB „Įvairios sultys“; 

         vietos projekto pavadinimas: „Sulčių spaudyklos veiklos plėtra“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Investicijos į materialųjį 

turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas 

LEADER-19.2-4.2); 

          vietos projekto tikslas: sulčių spaudyklos veiklos plėtra ir jauniems kaimo žmonėms naujų darbo 

vietų kūrimas, įmonės konkurencingumo bei darbo našumo ir veiklos pajamų didinimas vykdant 

įmonės plėtrą, t. y. pastatant naują erdvų sulčių spaudyklos pastatą ir, pasinaudojant kitais finansavimo 

šaltiniais, jį aprūpinant reikiama įranga bei mechanizmais; 

vietos projekto uždaviniai: 

1. Pastatyti ir įrengti sulčių spaudyklos pastatą. 

2. Sukurti gamybines sąlygas eksportui, ekologiškai gamybai bei automatizuotam ir higieniškam 

darbui. 

3. Sukurti naują ir išlaikyti esamas darbo vietas (etatus); 

           vietos projekto pasiekimų rodikliai: 

Eil. Nr.  Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų), skaičius (vnt.) 1 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų), skaičius (vnt.) 8 

3. Įdarbintų / savarankiškai dirbančių kaimo gyventojų 

iki 29 m. amžiaus (imtinai) skaičius (asm.) 

1 

              vietos projekto laukiami rezultatai: išplėsta sulčių spaudyklos veikla ir sukurta ne mažiau 

kaip viena nauja darbo vieta kaimo gyventojams. Padidintas įmonės konkurencingumas ir pardavimai, 

nes įgyvendintas projektas leis sumažinti produkcijos pagaminimo kaštus ir, atitinkamai, jos kainą 

klientui. Sumažinti gamyboje sunaudojami elektros energijos ir vandens kiekiai bei darbuotojų fizinio 

darbo krūviai. Perdirbti didesni žemės ūkio produktų, tiek užaugintų Kėdainių rajone, tiek ir kitur, 

kiekiai. 

              prašoma paramos suma: 48 679,40 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai 

septyniasdešimt devyni eurai ir 40 ct);  

            surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 70 (septyniasdešimt); 

            vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas „Sulčių 

spaudyklos veiklos plėtra“ atitinka VPS priemonės tikslą „Didinti konkurencingumą, skatinti 

užimtumą, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas, užtikrinti paslaugų bei ne žemės ūkio veiklų 

plėtrą ir diegti inovacijas“, kadangi projekto įgyvendinimas leis sukurti naujas darbo vietas kaimo 

gyventojams, sustiprins pačios įmonės konkurencingumą, sudarys darbuotojams geresnes darbo 

sąlygas, leis padidinti gamybos našumą ir produkcijos kokybę. Projektas taip pat prisidės ir prie 
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inovacijų, tokių kaip naujų gamybos technologinių procesų taikymas bei žalingo poveikio žmogui ir 

aplinkai mažinimas, diegimo Kėdainių r. VVG mastu. 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

Balsavo „už“:  8 (aštuoni). 

Balsavo „prieš“: --- 

NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

3.SVARSTYTA. Dėl Ilonos Jačunskienės vietos projekto „Ūkininkės I. Jačunskienės perdirbamosios 

gamybos įkūrimas“ (KĖDA- LEADER-3A-D-11-4-2021), pateikto pagal VPS priemonės „Investicijos 

į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) 

plėtrai“(kodas LEADER-19.2-4.2). 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / viešųjų ryšių 

vadovė, Kristina Vainauskienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: Ilona Jačunskienė; 

         vietos projekto pavadinimas: „Ūkininkės I. Jačunskienės perdirbamosios gamybos įkūrimas“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Investicijos į materialųjį 

turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas 

LEADER-19.2-4.2); 

          vietos projekto tikslas: investuoti ir plėtoti žemės ūkio produktų perdirbimo verslą kaime, 

sprendžiant nedarbo problemas Kėdainių rajono VVG teritorijoje, didinant mažo ūkio pridėtinę vertę 

ir išskirtinumą, pelningumą ir pajamas, gamyboje naudojant atsinaujinančią energetiką, gaminant 

naują produktą VVG teritorijoje, gaminant išskirtinės kokybės produktus, tenkinant visos Lietuvos 

gyventojų poreikį sveikesnei mitybai bei vartotojų poreikį kokybiškų ir ekologiškų gaminių rinkoje; 

vietos projekto uždaviniai: 

1. Sėkmingai įkurti šeimos verslą Kėdainių  r. VVG teritorijoje, skirtą medaus, vaisių ir daržovių 

perdirbimui.  

2. Įdiegti  technologinio proceso inovacija – alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą 

gamybos procese.  

3. Atlikti visas numatytas investicijas. 

4. Sukurti ir išlaikyti 1 darbo vietą, įdarbinant 1 šeimos narį, kaimo gyventoją. 

5. Įkurti šeimos verslą. 

6. Viešinti projekto eigą, pasiektus tikslus, dirbti skaidriai ir atsakingai; 

            vietos projekto pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 1 (1 etatas) 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 1 (1 etatas) 

3. Įdarbintų/savarankiškai dirbančių kaimo gyventojų 

iki 29 m. amžiaus (imtinai) skaičius (asm.) 

0 

4. Juridinių asmenų sukurtų verslų skaičius (vnt.)  1 

              vietos projekto laukiami rezultatai: įgyvendinus projektą bus plėtojamas šeimos verslas ir 

sukurta 1 darbo vieta 1 etatu, 1 kaimo gyventojui (nuo 45 iki 65 m. amžiaus). Veikla bus vykdoma 

pagal EVRK kodą - C.10.89.00 (Kitų, niekur nepriskirtų, maisto produktų gamyba) bus pradėtas 

gaminti mechaniškai dekristalizuotas medus ir EVRK kodą - C.10.39.00 (Kitas vaisių ir daržovių 

perdirbimas ir konservavimas) bus džiovinimo būdu perdirbami vaisiai ir daržovės, bei gaminami jų 

traškučiai, mišiniai. 

            prašoma paramos suma: 40 592,09Eur (keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai 

devyniasdešimt du eurai ir 9 ct);  

           surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 65 (šešiasdešimt penki); 
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           vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas 

„Ūkininkės I. Jačunskienės perdirbamosios gamybos įkūrimas“ atitinka VPS priemonės tikslą „Didinti 

konkurencingumą, skatinti užimtumą, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas, užtikrinti paslaugų 

bei ne žemės ūkio veiklų plėtrą ir diegti inovacijas“, kadangi projekto įgyvendinimu bus plėtojamas 

šeimos verslas, sukurta nauja darbo, sustiprins pačios įmonės konkurencingumą, leis padidinti 

gamybos našumą ir produkcijos kokybę. Projektas taip pat prisidės ir prie inovacijų, tokių kaip naujų 

gamybos technologinių procesų taikymas bei žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas, diegimo 

Kėdainių r. VVG mastu. 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

          Balsavo „už“:  8 (aštuoni). 

          Balsavo „prieš“: --- 

          NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

4.SVARSTYTA. Dėl Lančiūnavos bendruomenės centro vietos projekto „Lančiūnava vakar ir 

šiandien“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-2-2021) pateikto pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto vadovė, Aušra 

Vaidotienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: Lančiūnavos bendruomenės centras; 

         vietos projekto pavadinimas: „Lančiūnava vakar ir šiandien“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

          vietos projekto tikslas: puoselėti Lančiūnavos kaimo etnines ir sociokultūrines  tradicijas, 

stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimo ryšį tarp vaikų, jaunimo, vyresniųjų ir senjorų bei 

renginių metu, pasitelkiant savanorius ir etnografus, vykdyti  bendruomenines veiklas; 

vietos projekto uždaviniai: 

1. Suorganizuoti kultūrinius renginius, puoselėjančius etninės kultūros vertybes, ypatingą dėmesį 

skiriant bendruomenės įvairių amžiaus grupių susibūrimui bei apjungiant juos bendrai veiklai. 

2. Suorganizuoti edukacijas vaikams ir jaunimui, kurios leis prisiliesti prie senųjų amatų, artimiau 

susipažinti su  kulinarinio paveldo bei senosiomis bitininkystės tradicijomis.  

3. Išleisti informacinį leidinį „Lančiūnava vakar ir šiandien“, kuris supažindins jaunimą su 

Lančiūnavos kaimo istorija ir tradicijomis. 

4. Pastatyti sceną – pavėsinę, kuri reikalinga įvairiems bendruomenės renginiams bei susibūrimams, 

bendravimui ir bendradarbiavimui  vykdant įvairias veiklas. 

5. Pagaminti nuotraukų koliažą „Lančiūnava mano gimtinė“, kuriame bus  įamžinti įvairių amžiaus 

grupių Lančiūnavos gyventojų užfiksuoti gražiausi Lančiūnavos kaimo vaizdai. 

6. Parengti ir bendruomenei pristatyti kilnojamojo pobūdžio nuotraukų parodą, kurioje atspindės 

bendrų projekto veiklų akimirkos. 

7. Viešinti projektą Lančiūnavos bendruomenės facebook puslapyje ir rajoninėje spaudoje „Kėdainių 

mugė“; 

              vietos projekto pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Į projekto veiklas įtrauktų jaunų žmonių nuo 14 iki 

29 metų amžiaus, skaičius (vnt.) 

5 

2. Į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktų savanorių, 

skaičius (vnt.) 

4 

3. Sociokultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (vnt.) 

2 edukacijos 35 dalyvių 

5. Kultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir planuojamas 

dalyvių skaičius (vnt.) 

4 renginiai 260 dalyvių 
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            vietos projekto laukiami rezultatai: įgyvendinus vietos projektą, pagerės bendruomenės 

laisvalaikio užimtumo kokybė, įkvėps Lančiūnavos ir Truskavos bendruomenes bendradarbiauti 

tautinio kultūros paveldo srityje, paskatins kultūrinį ir kūrybinį krašto vystymąsi, skatins įvairių 

gyventojų amžiaus grupių bendruomeniškumo poreikį bei tarpusavio bendradarbiavimą. Vietos 

projekto įgyvendinimo metu vyks šios veiklos: suorganizuoti 4 kultūriniai renginiai, puoselėjantys 

etninės kultūros vertybes bei apjungiantys  įvairias amžiaus grupes bendrai veiklai; suorganizuotos 

2 edukacijos vaikams ir jaunimui, suteikiančios galimybę prisiliesti prie senųjų amatų bei krašto  

kulinarinio paveldo, pastatyta scena – pavėsinė, kuri skirta įvairiems bendruomenės susibūrimams, 

bendravimui ir bendradarbiavimui  vykdant įvairias veiklas, parengta kilnojamojo pobūdžio 

nuotraukų paroda, kurioje atsispindės bendrų veiklų akimirkos. 

            prašoma paramos suma: 9 763,70 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys 

eurai ir 70 ct);  

           surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 100 (šimtas); 

          vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas 

„Lančiūnava vakar ir šiandien“ atitinka VPS priemonės tikslą - ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinio ir 

lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą bendruomenėje ir 

šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros tradicijų sklaidai ir išsaugojimui, kadangi jo įgyvendinimo eigoje 

bus išleistas leidinys, atspindintis Lančiūnavos bendruomenės istoriją, tradicijas, veiklą ir pagamintas 

nuotraukų koliažas „Lančiūnava mano gimtinė“, kuriame  bus užfiksuoti gražiausi kaimo vaizdai.  

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

          Balsavo „už“:  8 (aštuoni). 

          Balsavo „prieš“: --- 

          NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

5. SVARSTYTA. Dėl Visuomeninės organizacijos „Beinaičių bendruomenės centras“ vietos projekto 

„Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas Beinaičių kaime“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-6-2021) 

pateikto pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-

19.2-SAVA-4). 

Atrankos komiteto narė Sandra Barzdienė nusišalino nuo šio projekto svarstymo ir paliko 

bendradarbiavimo platformą Zoom. Svarstymui ir tvirtinimui lieka 7 (septyni) posėdžio narių. 

Kvorumas yra. 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / projekto administratorė, 

Kristina Kulbienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: Visuomeninė organizacija „Beinaičių bendruomenės centras“; 

         vietos projekto pavadinimas: „Kultūros savitumo ir tradicijų puoselėjimas Beinaičių kaime“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4); 

         vietos projekto tikslas: puoselėti ir stiprinti Beinaičių kaimo bendruomenės kultūrines 

tradicijas, užtikrinant jų vystymą, išsaugojimą ir perdavimą iš kartos į kartą; 

vietos projekto uždaviniai: 

1. Organizuoti fotografijos kursus, kurie padėtų bendruomenei įamžinti ir išsaugoti senąsias kaimo 

bendruomenės tradicijas. 

2. Suorganizuoti Užgavėnių šventę. 

3. Suorganizuoti šeimų Atvelykio iškylą, kurios metu bus pristatyti senieji amatai,  vyktų sporto 

žaidimai, būtų skatinamas bendrumas ir bendradarbiavimas. 

4. Suorganizuoti Vaikų gynimo šventę.  

5. Suorganizuoti tradicine tapusią Beinaičių bendruomenės šventę: Valstybės (Lietuvos karaliaus 

Mindaugo karūnavimo) dieną. 

6. Suorganizuoti ekskursiją po Kėdainių kraštą, susipažinti su savo krašto istorija ir kultūra.  

7. Sukurti produktą reprezentuojantį Beinaičių bendruomenę.  

8. Sustiprinti bendruomenės materialinę bazę, įsigyjant reikalingas  priemones veiklų įgyvendinimui. 
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9. Viešinti įgyvendinamą projektą; 

               vietos projekto pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Į projekto veiklas įtrauktų jaunų žmonių nuo 14 iki 29 

metų amžiaus, skaičius (vnt.) 

5 

2. Į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktų savanorių, 

skaičius (vnt.) 

4 

3. Bendras mokymų / praktinių užsiėmimų skaičius (vnt.) 

ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.) 

6 mokymai 8 dalyviai  

4. Sociokultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir planuojamas 

dalyvių skaičius (vnt.) 

2 renginiai 60 dalyvių 

5. Kultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir planuojamas 

dalyvių skaičius (vnt.) 

3 renginiai 90 dalyvių 

           vietos projekto laukiami rezultatai: įvairiomis išraiškos priemonėmis kuriami ir stiprinami 

socialiniai ryšiai ir kartų bendravimas, puoselėjamas bendruomeniškumas, jaunimui perduodama 

patirtis ir tradicijos, ugdomas jaunų žmonių tarpusavio bendradarbiavimas. Įsigytas reikiamas 

inventorius, priemonės bendruomenės veiklų vykdymui tiek įgyvendinant vietos projektą, tiek ir 

ateityje. Sukurtas produktas – Beinaičių bendruomenę reprezentuojantis kalendorius, perteikiantis 

bendruomenės unikalumą, savitumą, tradicijas. 

            prašoma paramos suma: 6 790,54 Eur (šeši tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt eurų ir 

54 ct);  

           surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 100 (šimtas); 

          vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas „Kultūros 

savitumo ir tradicijų puoselėjimas Beinaičių kaime“ atitinka VPS priemonės tikslą - ugdyti vaikų ir 

jaunimo kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos 

suvokimą bendruomenėje ir šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros tradicijų sklaidai ir išsaugojimui, 

kadangi jo įgyvendinimo eigoje bus sukurtas produktas (bendruomenės kalendorius), turintis 

tęstinumą bei bus sustiprintas skirtingų kartų bendradarbiavimas, užtikrintas tradicijų tęstinumas ir jų 

perdavimas iš kartos į kartą. 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

          Balsavo „už“:  7 (septyni). 

          Balsavo „prieš“: --- 

          NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

6. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos „Beržų bendruomenė“ vietos projekto „Beržų bendruomenės 

kultūros savitumo horizontais“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-3-2021) pateikto pagal VPS priemonę 
„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / viešųjų ryšių vadovė, 

Kristina Vainauskienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: Asociacija „Beržų bendruomenė“; 

         vietos projekto pavadinimas: „Beržų bendruomenės kultūros savitumo horizontais“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 

         vietos projekto tikslas: išsaugoti ir puoselėti Beržų kaimo etninės kultūros savitumą užtikrinant 

tradicijų tęstinumą, skatinti kūrybinį aktyvumą, didinti bendruomeniškumą, formuoti sveikos 

gyvensenos būdą bei skatinti ypatingai jaunų žmonių pilietiškumą. Per kultūrinių paslaugų 

prieinamumą, mažinti atskirtį tarp skirtingų amžiaus grupių ir socialinės padėties; 
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vietos projekto uždaviniai: 

1.Suorganizuoti tradicinį sociokultūrinį renginį „Po gegutės kukavimo 2022“. 

2.Organizuoti kūrybingai sportinį ir sveikos gyvensenos užsiėmimus. 

3.Inovatyviai suorganizuoti valstybinių švenčių minėjimus (Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-

oji). 

4.Suorganizuoti renginį tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti. 

5.Sustiprinti Beržų bendruomenės materialinę bazę. 

  6.Įvairiomis informacinėmis priemonėmis viešinti projektą; 

            vietos projekto pasiekimų rodikliai: 
   

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Į projekto veiklas įtrauktų jaunų žmonių nuo 14 iki 

29 metų amžiaus, skaičius (vnt.) 

7 

2. Į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktų savanorių, 

skaičius (vnt.) 

5 

3. Bendras mokymų / praktinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.) 

1edukacija 

1mokymai  

20-30 dalyvių 

20-30 dalyvių 

5. Sociokultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (vnt.) 

Beržų kaimo šventė ,,Vasaros fiesta ,,Po gegutės 

kukavimo‘‘  

1 renginys 

 

250-350 dalyvių  

 

       vietos projekto laukiami rezultatai: įvairiomis išraiškos priemonėmis bus sukurti nauji ir 

stiprinami esami dalyvių socialiniai ryšiai. Bus skatinamas skirtingų kartų bendravimas, 

puoselėjamas pilietiškumas. Tęsiant tradicines šventes bus perduodama patirtis jaunimui ugdant jų 

tarpusavio bendradarbiavimą. Projekto lėšomis įsigytas reikiamas inventorius - skirtas priemonės 

bendruomenės veiklų vykdymui taip pat įgyvendinant vietos projektą bei ateityje. Atnaujintos 

krepšinio ir tinklinio aikštelės. Įsigytas sportinis inventorius leis ir toliau tęsti Beržų kaimo gyventojų, 

ypatingai jaunimo, pamėgtas įvairių sporto šakų veiklas, organizuoti sporto varžybas ar tiesiog 

aktyviai leisti laiką viešose erdvėse, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros leis užtikrinti saugumą nuo 

vandalinių išpuolių ir vagysčių. Socialinė projekto nauda – vis stiprėjantis bendruomeniškumo 

jausmas, savanorystė. Buvimas drauge, bendrystė, meilės savo gimtajam kraštui stiprinimas. 

            prašoma paramos suma: 9 770,05 Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt 

eurų ir 5 ct);  

             surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 90 (devyniasdešimt); 

            vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas „Beržų 

bendruomenės kultūros savitumo horizontais“ atitinka VPS priemonės tikslą - ugdyti vaikų ir jaunimo 

kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą 

bendruomenėje ir šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros tradicijų sklaidai ir išsaugojimui, kadangi 

projekto įgyvendinimo eigoje bus sukurtas veiksmų planas, kuris užtikrins projekto veiklų tęstinumą, 

per skirtingų kartų bendradarbiavimą, tradicijų tęstinumas ir jų perdavimas iš kartos į kartą. 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

          Balsavo „už“:  8 (aštuoni). 

          Balsavo „prieš“: --- 

          NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

7. SVARSTYTA. Dėl Asociacijos Surviliškio bendruomenė vietos projekto „Tėviškės man niekas 

nepakeis“ (KĖDA-LEADER-6B-J-K-11-1-2021) pateikto pagal VPS priemonę „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4). 
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Atrankos komiteto narys Albinas Počiulpas nusišalino nuo šio projekto svarstymo ir paliko 

bendradarbiavimo platformą Zoom. Svarstymui ir tvirtinimui lieka 7 (septyni) posėdžio narių. 

Kvorumas yra. 

Pranešėja, Kėdainių rajono vietos veiklos grupės administracijos darbuotoja / viešųjų ryšių vadovė, 

Kristina Vainauskienė pristatė svarstomą vietos projektą, pateikdama šią informaciją:  

pareiškėjo pavadinimas: Asociacija Surviliškio bendruomenė; 

         vietos projekto pavadinimas: „Tėviškės man niekas nepakeis“; 

         VPS priemonės veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas: „Kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4); 

         vietos projekto tikslas: populiarinant Bakainių piliakalnį ir Kėdainių krašto liaudies tradicijas bei 

papročius, stiprinant Surviliškio krašto tradicijų išsaugojimą, skatinant jaunos kartos domėjimąsi savo 

krašto istorija, liaudies kūryba, profesionalaus meno žanrais. Skatinti skirtingų kartų bendrą kultūrinę 

veiklą išsaugant ir puoselėjant liaudies papročius, senolių tradicijas bei jų tęstinumą; 

vietos projekto uždaviniai: 

1. Trijų kartų bendruomeniškumo skatinimui suorganizuoti du edukacinius užsiėmimus; 

2. Įsigyti baldus ir kitas priemones bendruomenės veiklų vykdymui; 

3. Surengti keturias tradicines šventes puoselėjančias etninės kultūros vertybių svarbą; 

4. Sudaryti sąlygas dalintis gerąja patirtimi suorganizuojant šeimos dienos popietę teminiame Pelėdų 

kaime; 

  5. Sukurti fotoknygą, skirtą įamžinti Surviliškio krašto tradicijas; 

               vietos projekto pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo reikšmė 

1. Į projekto veiklas įtrauktų jaunų žmonių nuo 14 iki 

29 metų amžiaus, skaičius (vnt.) 

6 

2. Į projekto veiklų įgyvendinimą įtrauktų savanorių, 

skaičius (vnt.) 

4 

3. Bendras mokymų / praktinių užsiėmimų skaičius 

(vnt.) ir planuojamas dalyvių skaičius (vnt.) 
2 edukacijos 20 dalyvių 

4. Sociokultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir 

planuojamas dalyvių skaičius (vnt.) 
3 renginiai 140 dalyvių 

5. Kultūrinių renginių skaičius (vnt.) ir planuojamas 

dalyvių skaičius (vnt.) 
2 renginiai 190 dalyvių 

6. Fotoknyga  Egz. skaičius  10 vnt. 

       vietos projekto laukiami rezultatai: projekto lėšomis finansuotos veiklos ir sustiprinta 

bendruomenės materialinė bazė ženkliai prisidės prie Surviliškio krašto savasties, siekiant išsaugoti 

liaudies papročius, istoriją ir tradicijas bei jų tęstinumą. Įtraukti į šio projekto veiklą, vietos vaikai ir 

jaunimas, padės spręsti  užimtumo problemas, bus užtikrintas socializacijos poreikis bendrauti, 

dalyvauti bendruomeninėje veikloje, skatinamas socialinės atskirties mažinimas, 

bendruomeniškumas ir skirtingų kartų solidarumas. 

Projekto lėšomis įsigytos paslaugos, priemonės ir kitas inventorius, skirtas bendruomenės veiklų 

vykdymui tiek įgyvendinant vietos projektą, tiek ir ateityje. Sukurtas produktas – fotoknyga, kuri 

skirta reprezentuoti Surviliškio kraštą, su unikaliu vietovės savitumu ir tradicijomis. 

          prašoma paramos suma: 8 402,44Eur (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai du eurai ir 44 ct);  

           surinktų pridėtinės vertės (kokybės) balų skaičius: 100 (šimtas); 

          vietos projekto pridėtinė vertė, siekiant VPS, VPS priemonės tikslų: vietos projektas „Tėviškės 

man niekas nepakeis“ atitinka VPS priemonės tikslą - ugdyti vaikų ir jaunimo kultūrinio ir lokalinio 

tapatumo suvokimą, stiprinti etninės kultūros vertybių svarbos suvokimą bendruomenėje ir šeimoje 
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bei gerinti sąlygas kultūros tradicijų sklaidai ir išsaugojimui, kadangi jo įgyvendinimo eigoje bus 

sukurtas produktas fotoknyga, kuri užtikrins tradicijų tęstinumas ir jų perdavimą iš kartos į kartą. 

Pranešėja, remdamasi projekto vertinimo ataskaitos išvadomis, projekto pristatymą baigė siūlymu 

pritarti vietos projektui ir rekomendacija pradėti kitą vertinimo etapą.  

          Balsavo „už“:  7 (septyni). 

          Balsavo „prieš“: --- 

          NUTARTA: Pritarti vietos projektui ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                          Aušra Vaidotienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                                              Kristina Kulbienė



 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2021 M. BALANDŽIO 26 D.  POSĖDŽIO 

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

 

2021 m. balandžio 26 d. Nr. PAK-11 

Kėdainiai 

 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Kėdainių rajono vietos veiklos grupės 

teritorijos vietos plėtros strategija 2015-2023 m. priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

rinkodarai ir (arba) plėtrai“ (kodas LEADER-19.2-4.2) ir priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-4), atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros 

būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, 

veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Kėdainių rajono vietos veiklos grupės vietos veiklos grupės pateiktas vietos 

projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 
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1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / vardas, 

pavardė 

Vietos projekto pavadinimas Vietos 

projekto 

pridėtin

ė vertė 

(kokybė) 

balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS I prioriteto priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, 

kodas „LEADER-19.2-4.2“ 

1. 
KĖDA-LEADER-

3A-D-11-5-2021 

MB „Sodyba pas 

bitininką“ 

„Sulčių spaudykla Aukštųjų 

Kaplių kaime“ 

93 38 478,00 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. 
KĖDA-LEADER-

3A-D-11-7-2021 
UAB „Įvairios sultys“ 

„Sulčių spaudyklos veiklos 

plėtra“ 

70 48 679,40 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

3. 
KĖDA- LEADER-

3A-D-11-4-2021 
Ilona Jačunskienė 

„Ūkininkės I. Jačunskienės 

perdirbamosios gamybos 

įkūrimas“ 

65 40 592,09 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

VPS II prioriteto priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4 

1. 
KĖDA-LEADER-

6B-J-K-11-2-2021 

Lančiūnavos 

bendruomenės centras 

„Lančiūnava vakar ir šiandien“ 100 9 763,70 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. 
KĖDA-LEADER-

6B-J-K-11-6-2021 

Visuomeninė 

organizacija „Beinaičių 

bendruomenės centras“ 

„Kultūros savitumo ir tradicijų 

puoselėjimas Beinaičių kaime“ 

100 6 790,54 

 

Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

3. 
KĖDA-LEADER-

6B-J-K-11-3-2021 

Asociacija „Beržų 

bendruomenė“ 

„Beržų bendruomenės kultūros 

savitumo horizontais“ 

90 9 770,05 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

4. 
KĖDA-LEADER-

6B-J-K-11-1-2021 

Asociacija Surviliškio 

bendruomenė 

„Tėviškės man niekas nepakeis“ 100 8 402,44 Pritarta ir rekomenduota pradėti kitą 

vertinimo etapą 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                                                         Aušra Vaidotienė                                                                   

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                                    Kristina Kulbienė 


