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Įgyvendinti vietos projektai (2022-12-31) 

Eil. 

Nr. 
Paramos gavėjas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Vietos projekto 

paraiškos registracijos 

Nr. 

Vietos projekto tikslas (-ai) 

Skirta 

paramos 

suma, Eur 

1. Kęstutis Bertulis „Paslaugų žemės ūkiui 

teikimas“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

1-1 

Plėtoti kokybiškų paslaugų žemės ūkiui teikimą Kėdainių rajone 48 839,00 

2. Stanislava 

Gaubienė 

„Pramogų ir poilsio 

parkas „Adomaitynė“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

1-2 

Organizuojant paslaugų teikimą skatinti vietos gyventojų 

užimtumą, kurti jiems naujas darbo vietas ir diegti inovacijas, 

kartu didinant ir visos VVG teritorijos konkurencingumą šalies 

mastu 

48 602,00 

3. UAB „Timberis“ „Kapitalinis pastatų 

remontas didinant 

gamybinius pajėgumus ir 

gamybinių atliekų 

perdirbimas“ 

KĖDA-LEADER-3A-D-

1-3 

Plėsti ąžuolinių grindų ruošinio gamybą, pradėti gaminti naujus 

medienos gaminius, skatinti užimtumą, išlaikant esamas bei 

kuriant naujas darbo vietas, gauti pelną 

47 675,00 

4. UAB „Įvairios 

sultys“ 

„Sulčių spaudyklos 

statyba ir modernizavimas 

Josvainių miestelyje“ 

KĖDA-LEADER-3A-D-

1-4 

Pastatyti ir modernizuoti sulčių spaudyklą Josvainių miestelyje 

bei sukurti jauniems žmonėms naujų darbo vietų 

55 432,00 

5. Krakių 

bendruomenės 

centras 

„Viešosios erdvės, skirtos 

vietos gamintojų maisto 

produktų pristatymui į 

rinką, įkūrimas“ 

KĖDA-LEADER-1A-D-

2-1-2018 

Įkuriant viešąją erdvę skatinti vietos maisto produktų gamintojų 

ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą gaminant, 

reklamuojant ir parduodant pagamintą produkciją 

45 116,00 

6. Genė Brazauskienė „Mini paukščių 

skerdyklos įrengimas“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

3-1-2018 

Skatinti Pelėdnagių kaimo gyventojų užimtumą įrengiant įvairių 

naminių paukščių skerdyklą, įsigyjant reikiamas priemones, 

įrangą bei sukuriant  darbo vietą teikti paukščių pešimo – 

skerdimo paslaugas 

7 692,00 

7. Aušra 

Jaugelavičienė 

„Drabužių projektavimas“ KĖDA-LEADER-6A-D-

3-2-2018 

Paskatinti kaimo gyventojų užimtumą sukuriant naujas darbo 

vietas teikti kokybiškas drabužių konstravimo paslaugas 

11 395,00 

8. VšĮ Natūralių ūkių 

bendruomenė 

„Mobilioji prekyvietė“ KĖDA-LEADER-6A-D-

3-3-2018 

Sukurti mobiliosios prekyvietės paslaugą Kėdainių raj. natūraliai 

užaugintos ir (ar) pagamintos produkcijos realizavimui 

25 927,00 

9. Jūratė 

Augustinavičienė 

„Kaimo turizmo sodybos 

modernizavimas“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

3-4-2018 

Tapti aukštos kokybės  paslaugas teikiančia, gyvybinga ir 

konkurencinga  kaimo turizmo sodyba. 

48 580,00 
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10. VšĮ Langakių 

savarankiško 

gyvenimo namai 

„Langakių savarankiško 

gyvenimo namai“ 

KĖDA-LEADER-6B-D-

S-4-2-2018 

Įkurti senyvo amžiaus vienišiems žmonėms savarankiškus 

gyvenimo namus, sudaryti namų aplinkos sąlygas ir suteikti 

reikalingas paslaugas, sudarant sąlygas gyventojams 

savarankiškai tvarkytis savo  gyvenimą. Spręsti Pernaravos 

seniūnijos ir visoje Kėdainių rajono VVG teritorijoje gyvenančių 

socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių žmonių socialines 

problemas, kurių neišsprendžia viešasis ir privatus sektorius 

78 185,00 

11. Asociacija „Trinus“ „Jaunimo namų „Trinus 

troba“ įkūrimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-D-

S-4-3-2018 

Įkurti ir sėkmingai plėtoti NVO socialinį verslą, įrengiant jaunimo 

nakvynės namus bei patenkinti socialinius Kėdainių r. VVG ir 

Lietuvos teritorijos gyventojų poreikius, kurių netenkina privatus 

ir viešasis sektoriai, teikti jiems kokybiškas švietimo, sveikatos 

gerinimo, laisvalaikio praleidimo paslaugas mažesne nei rinkos 

kaina, suteikiant galimybę vaikų ir jaunimo iš MGT (mažiau 

galimybių dėl mažų pajamų, dėl gyvenimo kaimo vietovėse, kitos 

tautybės, neįgalumo ir pan.) grupių poreikius, sprendžiant 

įsisenėjusias socialines jaunimo, jaunimo užimtumo, vaikų ir 

jaunimo lavinimo problemas 

78 183,00 

12. Visuomeninė 

organizacija 

„Beinaičių 

bendruomenės 

centras“ 

„Pasivaikščiojimo takų 

įrengimas parke prie 

Beinaičių bendruomenės 

centro“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

1-2018 

Pasivaikščiojimo takų Beinaičių kaimo parke įrengimas ir vietos 

gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas bei socialinių problemų 

sprendimas. 

14 608,00 

13. Asociacija 

Langakių 

bendruomenės 

centras 

„Langakių bendruomenės 

laisvalaikio užimtumo ir 

kultūrinės veiklos plėtra“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

2-2018 

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. 

22 807,00 

14. Kampų 

bendruomenės 

centras 

„Teminio kaimo įkūrimas 

Kampų kaime“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

3-2018 

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 

38 010,00 

15. Pagirių 

bendruomenės 

centras 

,,Pagirių miestelio 

istorinės aikštės 

atnaujinimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

4-2018 

Didinti Pagirių miestelio žinomumą ir išskirtinumą, sukuriant 

patrauklią aplinką vietos gyventojams ir svečiams. 

38 003,00 
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16. Sirutiškio 

bendruomenės 

centras 

„Patrauklios 

gyvenamosios aplinkos 

Sirutiškio kaime kūrimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

5-2018 

Kuriant patrauklią bendruomenės centro aplinką bei įgyvendinant 

socialines inovacijas didinti Sirutiškio kaimo gyvybingumą ir 

patrauklumą. 

13 212,00 

17. Visuomeninė 

organizacija 

Kalnaberžės 

bendruomenė 

„Ir kasdien regiu tą 

kaimą...“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-5-6-2018 

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 

9 621,00 

18. Asociacija Angirių 

bendruomenė 

„Angirių bendruomenės 

pastato statyba Angirių 

kaime“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

7-2018 

Pastatyti bendruomeninius namus, kuriuose galėtų rinktis Angirių 

kaimo žmonės. Bendruomeniniuose namuose vyktų 

bendruomenės organizuojamos šventės, edukaciniai renginiai 

įvairioms Angirių kaimo gyventojų grupėms. 

22 904,00 

19. Kėdainių rajono 

savivaldybės 

administracija 

„Energetinį efektyvumą 

didinančių priemonių 

diegimas Krakių kultūros 

centre“ 

KĖDA-LEADER-5C-I-5-

8-2018 

Mažinti kultūros įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas, 

diegiant energetinį efektyvumą didinančias priemones bei kuriant  

kokybišką aplinką vykdomai veiklai 

29 302,00 

20. Ažytėnų 

bendruomenės 

centras 

„Sportuojanti 

bendruomenė - sveika 

bendruomenė“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

9-2018 

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. 

22 823,00 

21. Miegėnų 

bendruomenės 

centras 

„Lai tradicijos veža“ KĖDA-LEADER-6B-J-

K-5-11-2018 

Pasitelkiant šiuolaikines priemones, puoselėti krašto kultūros 

tradicijas,  stiprinti ryšį tarp kartų organizuojant renginių ciklą 

“Lai tradicijos veža” 

6 955,00 

22. Asociacija „Kaplių 

bendruomenė 

„Kaplių sporto aikštyno 

pritaikymas gyventojų 

aktyviam poilsiui ir 

sveikatinimui“ 

KĖDA-LEADER-6B-I-5-

12-2018 

Modernizuoti ir pritaikyti Kaplių žaidimų aikštelę gyventojų 

aktyviam poilsiui ir sveikatinimui. 

3 591,00 

23. Kunionių 

bendruomenės 

centras 

„Perdangos po vėdinama 

šlaitinio stogo pastoge 

šiltinimas ir 

kondicionierių įrengimas 

Kunionių bendruomenės 

centro namuose“ 

KĖDA-LEADER-5C-I-5-

13-2018 

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. 

28 642,00 
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24. Šėtos bendruomenės 

centras 

„Šėtos bendruomenės 

centro kultūros savitumo 

išsaugojimas, tradicijų 

tęstinumas bei žinių 

perdavimo skatinimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-5-14-2018 

Stiprinti Šėtos miestelio ir aplinkinių gyvenviečių identitetą ir 

etninės kultūros vertybių svarbą, skatinant skirtinų kartų atstovų 

bendravimą ir bendradarbiavimą, užtikrinant tradicijų tęstinumą 

bei jų perdavimą iš kartos į kartą 

7 827,00 

25. UAB "Maisto 

arsenalas" 

„UAB „Maisto 

arsenalas“ 

perdirbamosios  gamybos 

modernizavimas“ 

KĖDA-LEADER-3A-D-

7-1-2019 

Vietos projekto „UAB „Maisto arsenalas“ perdirbamosios  

gamybos modernizavimas“ pagrindinis tikslas – investuoti ir 

plėtoti žemės ūkio produktų perdirbimo verslą kaime sprendžiant 

Kėdainių rajono gyventojų nedarbo problemą, gaminant 

išskirtinės kokybės produktus, tenkinant visos Lietuvos gyventojų 

poreikį sveikesnei mitybai 

46 225,00 

26. UAB Autoremonto 

centras 

„Autoremonto centro 

steigimas“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

7-2-2019 

Įgalinti autoservisą pradėti teikti paslaugas 43 047,00 

27. Sigita Linevienė „Naminių gyvūnų 

priežiūros verslo 

Josvainiuose įkūrimas“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

7-3-2019 

Investuoti į ne žemės ūkio paslaugas ir sėkmingai plėtoti gyvūnų 

priežiūros verslą kaime, siūlant įvairų paslaugų paketą ir  naujos 

idėjos, metodo naujiems procesams (naujoms paslaugoms) teikti 

Kėdainių rajono VVG teritorijoje inovaciją bei tenkinti rajono 

gyventojų poreikius naminių gyvūnų priežiūros srityje, spręsti 

nedarbo problemas Kėdainių rajono VVG teritorijoje, didinti 

labai mažos įmonės pridėtinę vertę ir išskirtinumą, pelningumą ir 

pajamas 

48 856,00 

28. IĮ "Kėdainių 

prekyba" 

„IĮ „Kėdainių prekyba“ 

verslo plėtra“ 

KĖDA-LEADER-6A-D-

7-4-2019 

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 

47 454,00 

29. Josvainių 

bendruomenės 

centras 

„Atkelkim vartelius!“ KĖDA-LEADER-6B-J-

K-7-5-2019 

Puoselėti Josvainių krašto etninės kultūros vertybes ir tradicijas, 

stiprinti bendruomenės narių bendradarbiavimo ryšį tarp trijų 

kartų bei inovatyviais būdais, pasitelkiant šiuolaikines priemones 

organizuoti bendruomenės veiklas, kurios turės išliekamąją vertę 

nematerialiosios kultūros tęstinumo išsaugojime 

8 729,00 

30. VO "Truskavos 

bendruomenės 

centras" 

„Praeities atmintis – 

laiškas dabarčiai ir 

ateičiai“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-7-8-2019 

Pažinti ir puoselėti Truskavos krašto istorinį ir kultūrinį 

palikimą, išsaugoti ir inovatyviu būdu tęsti kultūrines tradicijas, 

įtraukti trijų kartų atstovus į šių tradicijų sklaidą ir išsaugojimą 

7 865,00 
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31. Asociacija 

"Vainotiškių 

bendruomenė" 

„Vainotiškių 

bendruomenės etninės 

kultūros tradicijų 

puoselėjimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-7-9-2019 

Skatinti Vainotiškių krašto etninės kultūros tradicijų ir papročių 

tęstinumą, įtraukiant bendruomenės visų trijų kartų atstovus į 

bendrą veiklą bei stiprinti kultūros vertybių svarbą ne tik 

bendruomenėje ir šeimoje 

5 551,00 

32. UAB "Sklandus 

sprendimas" 

„UAB „Sklandus 

sprendimas“ verslo 

pradžia“ 

KĖDA-LEADER-3A-D-

8-1-2019 

Pradėti teikti karšto maisto, vaisių ir daržovių pardavimo iš 

pardavimų aparatų paslaugą 

55 825,00 

33. Asociacija 

Surviliškio 

bendruomenė 

„Kėdainių kultūros 

centro Surviliškio 

skyriaus pastato 

energetinio efektyvumo 

didinimas“ 

KĖDA-LEADER-5C-I-8-

2-2019 

Įrengti saulės elektrinę, inovatyvią šildymo sistemą bei apšiltinti 

pastato sienas, siekiant didinti energijos efektyvumą, skatinti 

atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą bei perėjimą prie 

klimato kaitai atsparių mažo anglies dioksido kiekio 

technologijų 

23 589,00 

34. Šventybrasčio 

bendruomenės 

centras 

„Šventybrasčio 

bendruomenės namų 

atnaujinimas“ 

KĖDA-LEADER-5C-I-8-

4-2019 

Energetinį bendruomenės namų efektyvumą didinančių 

priemonių diegimas, užtikrinantis kokybišką ir patrauklią 

aplinką Šventybrasčio bendruomenės veiklai 

29 174,00 

35. Devynduonių kaimo 

bendruomenė 

„Devynduonių kaimo 

bendruomenės patalpų 

energetinio efektyvumo 

didinimas“ 

KĖDA-LEADER-5C-I-8-

5-2019 

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 

25 950,00 

36. Tiskūnų 

bendruomenės 

centras 

„Tiskūnų bendruomenės 

socialinių paslaugų ir 

verslo centras” 

KĖDA-LEADER-6B-D-

S-8-6-2019 

Sukurti bendruomeninį verslą ir teikti ir/ar organizuoti paslaugų 

teikimą, siekiant patenkinti socialinius Tiskūnų bendruomenės ir 

dalies VVG teritorijos gyventojų poreikius, kurių netenkina 

privatus ir viešasis sektoriai 

78 185,00 

37. Krakių 

bendruomenės 

centras 

„Krakių krašto kultūrinio 

ir kulinarinio paveldo 

išsaugojimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-9-2-2020 

Stiprinti Krakių krašto etninės kultūros vertybes, padėti 

išsaugoti, populiarinti ir skleisti informaciją apie lietuvių ir žydų 

kulinarinį paveldą bei skatinti jaunimą giliau suvokti savo 

tapatumą, perimti patirtį, formuoti nuostatas gerbti ir puoselėti 

tradicijas 

8 230,00 

38. Tiskūnų 

bendruomenės 

centras 

„Tiskūnų krašto tradicijų 

išsaugojimas ir 

puoselėjimas“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-9-4-2020 

Ugdyti vaikų ir jaunimo suvokimą apie etninės kultūros svarbą 

šeimoje ir bendruomenėje, stiprinti bendruomenės narių tarpe 

kultūros tradicijų sklaidą ir išsaugojimą, stiprinti kelių kartų ir 

įvairių socialinių grupių žmonių bendravimą 

9 120,00 

39. Nociūnų 

bendruomenės 

centras 

„Neišsenkanti versmė“ KĖDA-LEADER-6B-J-

K-9-5-2020 

Organizuojant etninės kultūros ir sociokultūrines veiklas, suburti 

Nociūnų bendruomenės trijų kartų atstovus 

8 016,00 
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40. Gudžiūnų 

bendruomenės 

centras 

„Tradicijos – Gudžiūnų 

bendruomenės kultūrinis 

pagrindas“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-9-6-2020 

Puoselėti Gudžiūnų krašto etninės kultūros vertybes, užtikrinti 

tradicijų ir papročių tęstinumą bei stiprinti bendruomenės narių 

bendravimą ir bendradarbiavimo ryšį tarp trijų kartų atstovų 

9 648,00 

41. Kampų 

bendruomenės 

centras 

Kampų krašto etninės 

kultūros istorijos 

labirintais“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-9-7-2020 

Stiprinti Kampų krašto etninės kultūros vertybių svarbos 

suvokimą bendruomenėje ir šeimoje bei gerinti sąlygas kultūros 

tradicijų sklaidai ir išsaugojimui 

9 749,00 

42. Pagirių 

bendruomenės 

centras 

„Į namus veda mylimas 

kelias“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-9-8-2020 

Ugdyti ir saugoti kultūrinio ir lokalinio tapatumo suvokimą, 

etninės kultūros vertybes bei tradicijas 

9 047,00 

43. Josvainių moterų 

klubas "Aušra" 

„Josvainių krašto 

kultūrinio ir kulinarinio 

paveldo turistinių 

maršrutų sukūrimas“ 

KĖDA-LEADER-1A-B-

D-10-1-2020 

Bendradarbiaujant su Josvainių seniūnijos įvairių sektorių 

dalyviais įkurti turistinių-edukacinių ir viešųjų paslaugų centrą 

161 283,00 

44. Asociacija 

Surviliškio 

bendruomenė 

„Tėviškės man niekas 

nepakeis“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-11-1-2021 

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 

8 402,00 

45. Lančiūnavos 

bendruomenės 

centras 

„Lančiūnava vakar ir 

šiandien“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-11-2-2021 

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 

9 764,00 

46. Asociacija "Beržų 

bendruomenė" 

„Beržų bendruomenės 

kultūros savitumo 

horizontais“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-11-3-2021 

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 

9 770,00 

47. MB "Sodyba pas 

bitininką" 

„Sulčių spaudykla 

Aukštųjų Kaplių kaime“ 

KĖDA-LEADER-3A-D-

11-5-2021 

MB „Sodybos pas bitininką“ veiklos plėtra ir naujų darbo vietų 

kūrimas imantis žemės ūkio produkcijos perdirbimo, t. y. įvairių 

sulčių spaudimo/gamybos 

38 479,00 

48. VO "Beinaičių 

bendruomenės 

centras" 

„Kultūros savitumo ir 

tradicijų puoselėjimas 

Beinaičių kaime“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-11-6-2021 

Puoselėti ir stiprinti Beinaičių kaimo bendruomenės kultūrines 

tradicijas, užtikrinant jų vystymą, išsaugojimą ir perdavimą iš 

kartos į kartą 

6 791,00 
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49. Gudžiūnų 

bendruomenės 

centras 

„Viešosios erdvės, 

skirtos vietos gamintojų 

gaminių pristatymui į 

rinką, įkūrimas“ 

KĖDA-LEADER-1A-D-

12-2-2021 

įkuriant viešąją erdvę skatinti vietos maisto produktų gamintojų 

bendradarbiavimą žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, 

pritaikytose patalpose gaminti ir parduoti pagamintą produkciją, 

derinti su vietos gamintojais transportavimo, platinimo, 

rinkodaros, reklamos veiklą, kad tiekiami produktai ir iš jų 

pagaminti maisto gaminiai greitai pasiektų vartotoją 

48 176,00 

50. Ieva Bajarūnė „I. Bajarūnės aplinkos 

priežiūros verslo 

įkūrimas“ 

KĖDA-EURI-6A-D-13-1-

2022 

Sukurti ir plėtoti šeimyninį ne žemės ūkio verslą kaime 

sprendžiant Kėdainių rajono gyventojų nedarbo problemą, 

teikiant inovatyvias paslaugas tenkinant vietos gyventojų 

poreikius 

40 351,00 

51. Paulius Kaselis „Sodybos „Varnupė“ 

plėtra: inovacijų 

taikymas maisto 

gamyboje“ 

KĖDA-EURI-6A-D-13-2-

2022 

Plėtoti šeimyninį ne žemės ūkio verslą kaime sprendžiant 

Kėdainių rajono gyventojų nedarbo problemą, pradėti vykdyti 

naują verslo rūšį – maisto gamybą kaimo turizmo sodyboje, 

siekiant padidinti sodybos pridėtinę vertę ir šeimos narių 

pajamas bei tenkinti vietos gyventojų poreikius 

48 858,00 

52. Ažytėnų 

bendruomenės 

centras 

„Tradicinių Ažytėnų 

bendruomenės kultūros ir 

sveikos gyvensenos 

vertybių puoselėjimas 

vidurvasario šventėse“ 

KĖDA-LEADER-6B-J-

K-14-2-2022 

Didinti tradicinių, VVG teritorijoje vykstančių švenčių ir 

renginių skaičių, kuriuose per savanorystę skatinamos kultūros ir 

meno, sportinės ir edukacinės veiklos, inicijuojamas skirtingų 

kartų bei skirtingų bendruomenių bendradarbiavimas 

9 689,00 

 

 


