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BENDROJI INFORMACIJA. VEIKLOS TIKSLAI. NARIAI . 

BENDROJI INFORMACIJA 

Kėdainių rajono vietos veiklos grupė (toliau – Kėdainių rajono VVG) įregistruotas 2004 m. spalio 5 d. 

Teisinė forma – asociacija. 

VEIKLOS TIKSLAI 

✓ Pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti vietos iniciatyvas ir permainas kaimo 

vietovėse, stiprinti vietos partnerystę, įtraukti į šį procesą bendruomenių, kitų socialinių, 

ekonominių partnerių bei asociacijų, vietos valdžios ir verslo atstovus Kėdainių rajone.  

✓ Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Kėdainių 

rajone.  

✓ Teikti pasiūlymus vietos, regioninėms ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl 

kaimo plėtros planų, priemonių, programų ir strategijų kūrimo bei įgyvendinimo.  

✓ Ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos žmoniškiesiems, gamtiniams, kultūriniams ir kitiems 

materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti rajono kaimo vietovių plėtrai. 

✓ Skatinti ir palaikyti vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, 

kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse. 

✓ Gerinti rekreacinę infrastruktūrą kaime, kurti kaimo vietovėse patrauklią, patogią, saugią 

gyvenamąją aplinką, atnaujinti kaimo gyvenviečių viešąsias erdves ir pastatus. 

✓ Rengti rajono kaimo plėtros strategijas. 

✓ Atstovauti bendruomenines organizacijas, organizuoti jų švietimą bei mokymą.  

✓ Organizuoti ir teikti paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.  

✓ Teikti labdarą ir paramą įstatymų nustatyta tvarka, taip pat ją gauti. 

✓ Skatinti bendradarbiavimą su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis.  

✓ Siekti kitų Kėdainių r. VVG narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams 

neprieštaraujančių tikslų. 

NARIAI 

Kėdainių rajono VVG nariai – 61, iš jų 57 bendruomeninės organizacijos.  

Kėdainių rajono VVG nariai: 
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1. Akademijos bendruomenės centras 

2. Asociacija “Beržų bendruomenė” 

3. Asociacija “Mantviliškio bendruomenė” 

4. Asociacija “Šlapaberžės bendruomenės centras” 

5. Asociacija “Vainotiškių bendruomenė” 

6. Ąžuolaičių bendruomenės centras 

7. Dotnuvos bendruomenės centras 

8. Pilionių bendruomenė 

9. Valučių bendruomenės centras 

10. Alksnėnų bendruomenės centras 

11. Gudžiūnų bendruomenės centras 

12. Miegėnų bendruomenės centras 

13. Devynduonių kaimo bendruomenė 

14. Vikaičių bendruomenės centras 

15. Josvainių bendruomenės centras 

16. Juodkaimių bendruomenės centras 

17. Kampų bendruomenės centras 

18. Kėdainių rajono Skaistgirių bendruomenės centras 

19. Kunionių bendruomenės centras 

20. Vainikų bendruomenės centras 

21. Angirių bendruomenės centras 

22. Josvainių moterų klubas “Aušra” 

23. Ažytėnų bendruomenės centras 

24. Barkūniškio bendruomenės centras 

25. Krakių bendruomenės centras 

26. Meironiškių bendruomenės centras 

27. Pajieslio bendruomenės centras 

28. Plinkaigalio bendruomenės centras 

29. Labūnavos bendruomenės centras 

30. Kėdainių rajono Medekšių kaimo asociacija 

31. Kėdainių rajono Saviečių kaimo bendruomenė 

32. Nociūnų bendruomenės centras 
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33. Pelėdnagių bendruomenės centras 

34. Visuomeninė organizacija “Beinaičių bendruomenės centras” 

35. Pašilių bendruomenės centras 

36. Asociacija Langakių bendruomenės centras 

37. Paaluonio bendruomenės centras 

38. Pernaravos bendruomenės centras 

39. Pelutavos bendruomenės centras 

40. Asociacija “Surviliškio bendruomenė” 

41. Sirutiškio bendruomenės centras 

42. Užupės kaimo bendruomenė “Liaudė” 

43. Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenė 

44. Pagirių bendruomenės centras 

45. Šėtos bendruomenės centras 

46. Asociacija “Kaplių bendruomenė” 

47. Sangailų kaimo bendruomenė 

48. Okainių bendruomenės centras 

49. Visuomeninė organizacija “Petkūnų bendruomenės centras” 

50. Visuomeninė organizacija “Truskavos bendruomenės centras” 

51. Aristavos bendruomenės centras 

52. Lančiūnavos bendruomenės centras 

53. Tiskūnų bendruomenės centras 

54. Vilainių bendruomenės centras 

55. Šventybraščio bendruomenės centras 

56. Asociacija “Isos slėnio draugija” 

57. Gineitų kaimo bendruomenė 

58. Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga 

59. MB “Šušvės midus” 

60. Ūkininkas Artūras Jodeika 

61. Kėdainių rajono savivaldybė 
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VVG VALDYMO STRUKTŪRA IR KADENCIJOS. DARBUOTOJAI. FINANSAVIMO 

ŠALTINIAI. GAUTA PARAMA.  

PIRMININKAS 

Aušra Vaidotienė. Paskyrimo data 2019 04 25 

VALDYBA 

 

Valdybos narių kadencija 3 trys metai. Paskyrimo data 2019 04 25. Valdybą sudaro 12 (dvylika) narių, 

iš jų 5 (penki) pilietinės visuomenės /bendruomeninių organizacijų pirmininkai, 4 (keturi) verslo 

atstovai ir 3 (trys) vietos valdžios atstovai: 

1. Pilietinė visuomenė Albinas Počiulpas 

2.  Virginija Cukanovienė 

3.  Sandra Barzdienė 

4.  Rasa Kuznecova 

5.  Andrius Vilčiauskas 

6. Verslo atstovai Šarūnas Šiušė 

7.  Justina Kočetova 

8.  Marius Augustinavičius 

9.  Jūratė Jodeikienė 

10. Vietos valdžia Alvydas Ardavičius 

11.  Nijolė Naujokienė 

12.  Adelė Štelmokienė 

DARBUOTOJAI 

 

Projekto vadovė – Aušra Vaidotienė (2010 10 01 iki dabar); 

Viešųjų ryšių vadovė – Kristina Vainauskienė (2010 10 01 iki dabar); 

Projekto administratorė – Kristina Kulbienė (2011 02 01 iki dabar); 

Finansininkė - Vanda Poderienė (2012 03 12 iki dabar) 

 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI. GAUTA PARAMA.  
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VVG NARYSTĖ. VEIKLA. VEIKLOS VIEŠINIMAS.  

VVG NARYSTĖ  

• Lietuvos kaimo tinklo narė (toliau – LKT); 

• Vietos veiklos grupės tinklo narė (toliau – VVGT); 

• Lietuvos kaimo bendruomenės sąjungos narė (toliau - LKBS); 

• Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjungos  narė (toliau – LVBOS). 

VEIKLA 

• Vietos projektų galimų ir būsimų pareiškėjų konsultavimas (VVG administracija); 

• Pagal vietos plėtros strategiją gautų projekto paraiškų vertinimas ir administravimas (VVG 

administracija); 

• Narių informavimas, konsultavimas ir jų atstovavimas NMA, ŽŪM, Kėdainių rajono savivaldybėje 

(VVG pirmininkė); 

• Dalyvavimas Lietuvos teisės aktų, galinčių turėti įtakos VVG narių veiklai, rengimo procese (VVG 

pirmininkė); 

• VVG atstovavimas įvairiuose posėdžiuose, susitikimuose su ŽŪM, NMA, SADM,  LR seimo ir kt. 

atstovais (VVG pirmininkė); 

• VVG Facebook paskyros bei interneto svetainės administravimas (VVG administracija); 

• Dalyvauta Kėdainių rajono savivaldybės BOT posėdžiuose (VVG pirmininkė); 

• Dalyvauta Kėdainių rajono savivaldybės NVO tarybos posėdžiuose (VVG pirmininkė); 

• Kovo 5 d. informacinis renginys, pristatytos VPS priemonės ,,Kultūros savitumo išsaugojimas, 

tradicijų tęstinumas“ finansavimo sąlygų aprašas (ZOOM bendradarbiavimo platforma), 18 kaimo 

bendruomenių atstovai; 

Kėdainių rajono VVG strategijos įgyvendinimas

Projektas (Kėdainių rajono 
savivaldybės biudžeto lėšos) 

Projektas (Nacionalinė 
mokėjimo agentūra prie ŽŪM)

Narių mokestis
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• Balandžio 1 d. susitikimas su kaimo bendruomenėmis (ZOOM bendradarbiavimo platforma), 38 

kaimo bendruomenių atstovai; 

• Liepos 2 dieną mokomąsis, gerosios praktikos sklaidos vizitas į Tauragės kraštą, (aplankyti 

socialiniai bendruomeniniai verslai) , 31 kaimo bendruomenių atstovai; 

• Liepos 24 d. Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis Surviliškyje, 220 kaimo bendruomenių 

atstovai. 

• Rugsėjo 11 d. Kėdainių krašto bendruomenių atstovų išvyka į Klaipėdos kraštą, 50 kaimo 

bendruomenių atstovai. 

VEIKLOS VIEŠINIMAS  

Veiklos viešinimas vykdomas Kėdainių rajono VVG interneto svetainėje www.kedainiurvvg.lt ir VVG 

Facebook paskyroje hppt:/vvgkedainiai.lt. Viešinamas strategijos įgyvendinimas bei informacijos 

sklaida apie VVG renginius, veiklas.  

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAI. VALDYBOS POSĖDŽIAI.  

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas įvyko 2021 m. rugsėjo 23 d. 16 val. Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos salėje, Didžiosios Rinkos aikštė 5, Kėdainiai. 

1. Dėl Kėdainių r. VVG veiklos ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo. 

2. Dėl Kėdainių r. VVG finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 m. tvirtinimo. 

3. Revizoriaus ataskaita. 

4. Naujų narių prisistatymas. 

5. Kiti einamieji klausimai. 

 

VALDYBOS POSĖDŽIAI  

Vyko šeši valdybos ir vietos projektų atrankos narių susirinkimai: 

Valdybos susirinkimas 2021 01 20 

1. Dėl Kaimo vietovių metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 metus tvirtinimo.  

2. 2. Dėl VPS vietos projektų paraiškų 2021 metų kvietimo grafiko tvirtinimo. 

3. Einamieji klausimai. 

 

Valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros valdybos susirinkimas 2021 02 14 

1. Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.11 VPS 

priemonės “Investicijos į materialųjį turtą” veiklos srities “Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, 

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

http://www.kedainiurvvg.lt/
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tradicijų tęstinumas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-4)  vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų 

tvirtinimo.   

 

Valdybos susirinkimas 2021 08 24 

1. Dėl VPS keitimo, susijusio su papildomų EURI ir pereinamojo laikotarpio lėšų integravimu į 

VPS. 

2. Dėl naujų narių priėmimo. 

3. Dėl Kėdainių rajono VVG visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo datos. 

4. Einamieji klausimai.  

 

Valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros valdybos susirinkimas 2021 10 15 

1. Dėl Kėdainių rajono vietos veiklos grupės kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.12 VPS 

priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „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“ (kodas 

Nr. LEADER-19.2-16.3) ir veiklos srities ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas Nr. 

LEADER-19.2-16.4) ir VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, 

šalutinių produktų ir atliekų naudojimas bei inovacijų diegimas“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-

5) vietos projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimo. 

Vietos projektų atrankos komiteto narių susirinkimas 2021 01 12 nuotoliniu būdu (ZOOM 

platformoje). 

1. Svarstyti VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant 

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

ir priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų 

naudojimas bei inovacijų diegimas“ vietos projektai. 

Vietos projektų atrankos komiteto narių susirinkimas 2021 04 26 nuotoliniu būdu (ZOOM 

platformoje). 

1. Svarstyti VPS priemonės veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai 

ir (arba) plėtrai“ ir priemonės „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas 

LEADER-19.2-SAVA-4) vietos projektai. 

 

NARIŲ ATSTOVAVIMAS IR DALYVAVIMAS  

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA 

Posėdžiai 2021 01 26; 2021 06 28; 2021 09 02  

Narė Aušra Vaidotienė 
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KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NVO TARYBA 

Posėdžiai 2021 08 25 

Pirmininkė Aušra Vaidotienė 

 

LIETUVOS VIETOS BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄJUNGA 

2021 04 16; 2021 08 12; 2021 09 15 

Narė Aušra Vaidotienė 

 

LIETUVOS KAIMO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGA  

Posėdžiai 2021 02 14; 2021 04 03; 2021 06 10; 2021 08 25; 2021 12 16 

LKBS valdybos narė Aušra Vaidotienė 

 

LEADER PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ 

Posėdžiai 2021 02 25; 2021 03 14; 2021 05 13; 2021 09 04; 2021 10 07; 2021 11 12 

Darbo grupės narė Aušra Vaidotienė 

2021 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINAMAS. KVIETIMAI .   

VIETOS PROJEKTŲ KVIETIMAI  

Kvietimas Nr.11 teikti vietos projektus vyko nuo 2021-02-18  iki 2021-03-31  

VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų 

perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“.  

VPS priemonė „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“,  

Kvietimas Nr.12 teikti vietos projektus vyko nuo 2021-10-25 iki 2021-12-13 

VPS priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritis ,,Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio 

populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“   

VPS priemonės „Efektyvus išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų ir atliekų 

naudojimas bei inovacijų diegimas“  

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS.PROJEKTAI.DARBO VIETOS  

2021 m. administruojami 58 vietos projektai, iš jų 40 bendruomeninių organizacijų. 

Baigti įgyvendinti – 47 vietos projektai. 

Sukurtos darbo vietos – 38 etatai, iš jų 10 sukurtų etatų kaimo bendruomenėse. 

 

ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI.  



 

Puslapis 10 
 

 

TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS "Žydinti Lietuva".  

Projekto trukmė, nuo 2020 06 10 iki 2022 06 10 

Projekto koordinatorius - Kaišiadorių rajono VVG. 

Projekto partneriai - Kėdainių rajono VVG, Alytaus rajono VVG, Kauno rajono VVG, Prienų rajono 

VVG, Raseinių rajono VVG "Raseinių krašto bendrija, Jonavos rajono VVG, Širvintų rajono VVG 

ir Elektrėnų savivaldybės VVG.   

Pagrindinis projekto tikslas - kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir technologijų 

pagalba. 

Projekto metu vyko atrankos kūrybinių dirbtuvių konkursas. Gautos tik šešių bendruomeninių 

organizacijų paraiškos: Asociacija „Šlapaberžės bendruomenės centras, Asociacija Surviliškio 

bendruomenė, Pagirių bendruomenės centras, Krakių bendruomenės centras, Gudžiūnų 

bendruomenės centras, Josvainių moterų klubas „Aušra“. 

 

TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS „Sumanaus kaimo link - Kėdainių, 

Lazdijų ir Radviliškio kaimo plėtros veikėjų partnerystė“. 

Projekto trukmė, nuo 2021 09 12 iki 2023 06 30 

Vietos projekto įgyvendinimo metu vyks mokymai, kūrybinės dirbtuvės, vadybos, rinkodaros, 

socialinių inovacijų ir vietos identiteto bei internetinio marketingo temomis, sukurta Kėdainių r., 

Lazdijų r. ir Radviliškio r. VVG kaimo plėtros veikėjų duomenų bazė, virtuali bendradarbiavimo 

platforma, 10 min. video filmas bei mokymų metu sukurti ir patalpinti reklaminiai klipai sudarys 

sąlygas vietos verslui labiau būti matomiems ne tik savo regione, bet ir visose Lietuvoje.  

2022 M. VEIKLOS 

 

1. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimas administravimas, projektų pareiškėjų konsultavimas, ir 

kitų tęstinių įsipareigojimų įgyvendinant projektus tęsimas;.  

2. Vietos paraiškų kvietimai Nr.13, Nr.14, Nr.15.  

3. VVG narių  konsultavimas ir aktualios informacijos pateikimas; 

4. VVG atstovavimas valdžios institucijose, NMA. ZUM; 

5. TT projektų veikų organizavimas ir įgyvendinimas; 

6. Pasirengimas naujam LEADER finansavimo laikotarpiui;   

7. Narių mokymai;  

8. Dalyvavimas parodose, mugėse; 

9. Visuotinio ataskaitinio rinkiminis narių susirinkimas; 
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10. Valdybos narių susirinkimai; 

11. Kėdainių krašto bendruomenių sąskrydis.  

 

 

 

 

Ataskaitą parengta 2022 06 05 

Ataskaitą parengė pirmininkė Aušra Vaidotienė 

 

 

 

 

 

KĖDAINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

Asociacija, Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai, telefonas +370 657 54577, el. p. info@kedainiurvvg.lt, 

www.kedainiurvvg.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300058864 

 

http://www.kedainiurvvg.lt/

