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Skirta 
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suma, Eur 

Numatoma 

vietos 

projekto 

įgyvendini

mo pabaiga 

Paramos 

skyrimo 

data 

UAB Kepynė „UAB „Kepynė“ 

verslo pradžia“ 

KĖDA-LEADER-3A-

D-9-3-2020 

Pradėti teikti daržovių perdirbimo ir maisto, 

vaisių, daržovių bei gruzdintų bulvyčių 

pardavimo iš mobilios virtuvės paslaugą 

55 836,90 2023-10-31 2020-10-21 

Įs.Nr.BRI-

448 

Ilona Jačunskienė „Ūkininkės 

I.Jačunskienės 

perdirbamosios 

gamybos 

įkūrimas“ 

KĖDA-LEADER-3A-

D-11-4-2021 

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. 

40 592,00 2022-12-30 2021-07-02 

Įs.Nr.BRI-

225 

Asociacija 

Šlapaberžės 

bendruomenės 

centras 

„Šlapaberžės 

bendruomenės 

pastato 

energetinio 

efektyvumo 

didinimas“ 

KĖDA-LEADER-5C-

I-12-1-2021 

Padidinti Šlapaberžės bendruomenės centro 

pastato energetinį efektyvumą 

29 300,00 2023-03-01 2022-03-10 

Is.Nr.BRI-59 

Vainikų 

bendruomenės 

centras 

„Vainikų krašto 

tradicijų 

puoselėjimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-

K-14-4-2022 

Puoselėti vietos tradicijas, skatinti domėjimąsi 

kaimo istorija ir papročiais, populiarinti vietos 

kultūrinį identitetą bei jo patrauklumą, skatinti 

vietos bendruomenės narių (gyventojų) 

bendruomeniškumą ir partnerystę. 

4 855,00 2023-11-01 2022-08-10 

Įs.Nr.BRI-

261 

Sirutiškio 

bendruomenės 

centras 

„Iš praeities –

ateičiai,, iš kartos 

– į kartą“ 

KĖDA-LEADER-6B-

K-14-3-2022 

Bendruomenės kultūrinės istorijos bei tradicijų 

išsaugojimas ir perdavimas, lokalinio tapatumo 

suvokimo ir bendrystės ryšių tarp skirtingų kartų 

stiprinimas bei kokybiškų, profesionalių 

kultūrinių ir švietėjišjų paslaugų prieinamumo, 

mažesnės galimybes turintiems asmenims, 

užtikrinimas. 

9 771,00 2024-06-30 2022-08-10 

Įs.Nr.BRI-

261 

Kėdainių rajono 

Medekšių kaimo 

asociacija 

Medėkšių 

praeitis ir ateitis“ 

KĖDA-LEADER-6B-

K-14-1-2022 

Puoselėti Medėkšių krašto etnines kultūros 

vertybes ir tradicijas, stiprinti bendruomenės 

narių bendradarbiavimą bei gerinti sąlygas 

7 044,00 2023-11-30 2022-08-10 

Įs.Nr.BRI-

261 
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kultūros tradicijų sklaidai ir sveikai gyvensenai.  

UAB „Teraferum“ „Naujos 

ekonominės 

veiklos kūrimas 

kaime“ 

KĖDA-EURI-6A-D-

13-4-2022 

Pradėti ekonominę veiklą Kėdainių rajono VVG 

teritorijoje, didinat naujai įsteigtos įmonės 

konkurencingumą ir kuriant naujas darbo vietas 

bei įvairinant kaimo verslus.  

48 260,0 2023-06-30 2022-08-08 

Įs.Nr.BRI-

257 

UAB „Įvairios 

sultys“ 

„Sulčių 

spaudyklos 

veiklos plėtra“ 

KĖDA-LEADER-3A-

D-11-7-2021 

Sulčių spaudyklos 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 rdvų sulčių spaudyklos pastatą ir, 

pasinaudojant kitais finansavimo šaltiniais, jį 

aprūpinant reikiama ranga bei m 

48 679,0 2022-12-31 2021-08-10 

Įs.Nr.BRI-

274 

 

 

 

 

 


