2019 m. Kėdainių rajono savivaldybėje finansuotų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas
(Informacija pateikta vadovaujantis Dotnuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Gudžiūnų seniūnijos išplėstinės
seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 8 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Josvainių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2018 m. rugsėjo 16 d. posėdžio protokolu Nr. 4,
Kėdainių miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 6 ir 2019 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio protokolu Nr. 7, Krakių
seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 13 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Pelėdnagių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 14 d.
posėdžio protokolu Nr. 1.12-5, Pernaravos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Surviliškio seniūnijos išplėstinės
seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 12 d. posėdžio protokolu Nr. V-4-5, Šėtos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 8 d. posėdžio protokolu Nr.
5, Truskavos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m. rugpjūčio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 2, Vilainių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2019 m.
rugpjūčio 20 d. posėdžio protokolu Nr. 4-5).

Eil.
Nr.

Registracijo Pareiškėjo pavadinimas
s numeris

1.

BVR-6

Dotnuvos
bendruomenės centras

2.

BVR-18

Asociacija
„Mantviliškio
bendruomenė“

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo planuojama veikla

Dotnuvos seniūnija
„Dotnuvos bendruomenės namų, Organizuojamos talkos Dotnuvos bendruomenės namų
pritaikytų bendruomenės veiklai, patalpoms remontuoti: įsigijus statybines medžiagas, bus
remonto darbai“
šiltinamos ir betonuojamos grindys, klijuojamos grindų
plytelės. Projekto metu bus pagerintos sąlygos vietos
bendruomenės susibūrimams, renginiams ir kitoms
veiklos organizuoti.
„Bendruomeninės iniciatyvos ir Projekto metu bus organizuotos talkos Mantviliškio
savanoriškos veiklos skatinimas“ bendruomenės namų aplinkos tvarkymui: atnaujinti
vaikų žaidimų aikštelės įrengimai, perdažytos krepšinio
stovai ir lentos, šienaujama žolė, vykdoma aplinkos
priežiūra. Suorganizuotas renginys, kurio metu bus
pagerbti bendruomenės nariai aktyviausiai dalyvavę
projekto veiklose.

Skirtos
lėšos,
Eur

Vertinimo
balai

2 000

55

500

55

3.

BVR-21

4.

BVR-12

5.

BVR-22

6.

BVR-14

7.

BVR-4

8.

BVR-9

Valučių bendruomenės „Būkime pilietiški, aktyvūs ir Valučių bendruomenės narių iniciatyva tvarkomos kaimo
centras
tvarkingi“
viešosios erdvės, statomas vėliavos stovas ir iškeliama
valstybinė vėliava. Projekto idėja – sukurti kaime vietą,
kuri burtų ir jungtų visus kaimo gyventojus, ypatingai,
valstybinių švenčių metu.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Gudžiūnų seniūnija
Miegėnų bendruomenės „Sportuojanti bendruomenė – Stiprinant sporto ir sveikatinimo veiklą bendruomenėje,
centras
sveika bendruomenė“
propaguojant sveiką gyvenimo būdą, bus organizuota
sporto šventė, surengtos stalo teniso treniruotės ir
varžybos, surengtos petankės, krepšinio ir tinklinio
treniruotės. Orams atšalus, bendruomenės namuose bus
organizuoti stalo žaidimų vakarai visai šeimai.
Gudžiūnų
„Sportas-sveikata-jaunystė“
Projekto metu bus suorganizuoti jogos užsiėmimai
bendruomenės centras
skirtingų amžiaus grupių vietos gyventojams, surengta
sveiko maisto šventė-varžytuvės.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Josvainių seniūnija
Josvainių
„Josvainių miestelio viešųjų Projekto tikslas – sutvarkyti Josvainių miestelyje esančią
bendruomenės centras
erdvių, skirtų aktyviam vietos viešąją erdvę, sukuriant ir pritaikant ją aktyviam vietos
gyventojų
laisvalaikiui, gyventojų laisvalaikiui. Projekto metu bus sutvarkyta
tvarkymas ir atnaujinimas“ “
vaikų žaidimų aikštelė ir pastatytos sūpuoklės, įsigyti ir
pastatyti lauko treniruokliai, suorganizuotas laisvalaikio
zonos atidarymo renginys.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Kėdainių miesto seniūnija
Kėdainių pagyvenusių „Ruduo tik už lango“
Tai projektas, skirtas pagyvenusių žmonių kūrybiniam ir
žmonių
asociacija
turiningam laisvalaikio užimtumui skatinti ir plėtoti.
„Giedra“
Projekto metu bus organizuotas fotografijų pleneras,
dirbinių iš odos ir skiautinių gamybos užsiėmimai,
mezgimo virbalais ir nėrimo vašeliu pamokos. Vyks
projekto baigiamasis renginys: sukurtų darbų paroda ir
protų mūšis.
Asociacija
Kėdainių „Senamiesčio
bendruomenės Bendruomenės narių sutelktumui organizuojamos
senamiesčio
telkimas ir verslumo skatinimas - veiklos apjungia penkių Kėdainių mieste veikiančių
bendruomenė
2“
bendruomeninių organizacijų narius. Komandos

460

65

2 960
842

80

842

75

1 684

2 410

50

2 410
2 000

65

2 020

90

9.

BVR-13

Senasis
trečiojo
universitetas

Kėdainių
amžiaus

10.

BVR-15

Asociacija
mylia“

11.

BVR-19

Asociacija
„Pripučiamas filmas“

„Žalioji

12.

BVR-3

Krakių
centras

bendruomenės

13.

BVR-5

Pajieslio bendruomenės
centras

formavimo ir darbo komandoje kompetencijų didinimui
organizuojamos išvykos: žygis baidarėmis, išvyka į
Anykščius pažįstant bendruomeninius amatus ir
mokantis jų, organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir
baigiamasis projekto renginys – vakaronė.
„Besilavinantis
senjoras
– Projekto veiklos skirtos pagyvenusių žmonių švietimui ir
sveikesnė integruota visuomenė prasmingam užimtumui. Projekto metu bus organizuoti
– 3“
anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų mokymai,
kompiuterinio raštingumo pamokos, siuvimo mokymosi
užsiėmimai, paskaitos ir praktikumai, vokalinio
dainavimo ir linijinių šokių studijos
„Sėkmės faktorius“
Paauglių laisvalaikio užimtumui skirtas projektas, kurio
metu pasitelkiant krepšinį, kaip paauglius dominančia ir
jiems patinkančią veiklą, organizuojamas prasmingas
paauglių užimtumas. Projekto metu Kėdainių pagalbos
šeimai centro auklėtiniams bus organizuojamos krepšinio
treniruotės ir varžybos, mokomasi komandinio darbo,
tarpusavio supratimo ir pagalbos, bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių.
„Švęsk vasarą su kino festivaliu Projekto idėja ˗ surengti kino vakarus po atviru dangumi.
2019“
Tenkinant Kėdainių miesto gyventojų kultūrinius
poreikius bus surengti 3 kino filmų seansai, kurių metu
bus demonstruojami lietuvių kūrėjų kino filmai.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Krakių seniūnija
„Krakių seniūnijos gyventojų Projekto metu bus organizuotos veiklos, aktyvinančios ir
bendruomeniškumo skatinimas“ sutelkiančios vietos bendruomenę: organizuoti mokymai
jaunoms šeimoms, vyks vaikų ir jaunimo krepšinio 3x3
varžybos, bus organizuotas Krakių seniūnijos
bendruomeninių organizacijų forumas.
„Bendraukime ir dalinkimės Telkiant vietos bendruomenę, bus organizuoti maisto
gerumu“
gamybos ir namų ūkio vedimo užsiėmimai, du kartus per
mėnesį vyks praktiniai užsiėmimai virtuvėje, sudarant
sąlygas jauniems asmenims mokytis kasdienio maisto
gamybos, atsargų ruošimo šeimai praktinių įgūdžių. Bus

2 855

65

2 245

55

3 000

60

12 120
990

85

400

75

14.

15.

16.

17.

18.

BVR-7

BVR-10

BVR-1

BVR-8

BVR-17

surengti šie renginiai: šeimininkų sambūris „Mišrainės ir
salotos“, Spalvoto meduolio diena.
Plinkaigalio
„Plinkaigalio
bendruomenės Bendruomenės narių iniciatyva bus tvarkomos
bendruomenės centras
centro
patalpų
pritaikymas Plinkaigalio bendruomenės namų patalpos: įsigijus
bendruomenės poreikiams“
priemones bus įrengta patalpų šildymo sistema. Siektinas
projekto rezultatas – sutvarkytos bendruomenės namų
patalpos, kuriose bendruomeninė veikla galėtų vykti ir
šaltuoju metu.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Pelėdnagių seniūnija
Labūnavos
„Aktyviai veikime kartu“
Projekto „Aktyviai veikime kartu“ tikslas – kurti
bendruomenės centras
patrauklią aplinką Labūnavos kaimo gyventojų
užimtumui ir laisvalaikio praleidimui. Įgyvendinant
užsibrėžtą tikslą, vietos bendruomenė ėmėsi iniciatyvos
sutvarkyti Labūnavos kaimo aktyvaus poilsio zonoje
esančią lauko estradą ir mažojo futbolo aikštyną,
sutvarkytoje aplinkoje organizuoti Kaimynų šventę,
futbolo treniruotes.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Pernaravos seniūnija
Pelutavos
„Pelutavos kaimo sporto ir Projekto metu bus sutvarkyta Pelutavos kaimo
bendruomenės centras
poilsio aikštelės atnaujinimas bei bendruomenės namų aplinka, atnaujinta sporto ir poilsio
priežiūra tenkinant gyventojų aikštelė.
Sutvarkytoje
sporto
aikštelėje
vyks
poreikius“
sveikatingumo popietė vietos bendruomenės nariams.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Surviliškio seniūnija
Visuomeninė
„Surviliškio
seniūnijos Projekto metu Surviliškio miestelio, Kalnaberžės,
organizacija
gyvenamosios aplinkos kokybės Sirutiškio ir Užupės kaimų bendruomenių nariai kartu
Kalnaberžės
gerinimas
ir
pritaikymas bursis į bendras talkas, kurių metu bus tvarkomos
bendruomenė
gyventojų poreikiams“
viešosios erdvės, atnaujinta krepšinio aikštelės Survliškio
mietelyje, pastatyti informaciniai stendai minėtose
bendruomenėse.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Šėtos seniūnija
Pagirių bendruomenės „Šėtos
seniūnijos Projekto įgyvendinimui susibūrusios Šėtos seniūnijoje
centras
bendruomeninių
organizacijų veikiančios 4 (keturios) bendruomeninės organizacijos,

800

85

2 190

2 675

75

2 675
1 580

65

1 580
1 665

75

1 665
1 785

100

19.

BVR-20

20.

BVR-2

21.

BVR-11

sutelktumo
skatinimas
ir organizuos gerosios patirties išvyką į Telšių rajoną,
socialinio-kultūrinio
tvarumo pasidalinti veiklos patirtimi su Luokės bendruomene,
užtikrinimas“
surengs du renginius „Kinas po žvaigždėtu dangumi“,
organizuos bendruomenių namų aplinkos ir patalpų
tvarkymo talkas.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Truskavos seniūnija
Okainių bendruomenės „Užauginkime draugystės medį“ Projektas „Užauginkime draugystės medį“ skirtas
centras
Truskavos seniūnijos jaunimo (7-20 m.) saviraiškos ir
kūrybiškumo skatinimui. Projekto metu bus suburti
jaunieji talentai (dailės, šokio, muzikos ir kt. sričių) ir
surengtas bendras renginys, pristatantis jaunuosius
kūrėjus. Bus surengta dailės ir rankdarbių paroda, vyks
koncertas, meno dirbtuvės. Projekto tikslas – skatinti
jaunus žmones aktyviau įsitraukti į vietos bendruomenės
gyvenimą.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Vilainių seniūnija
Lančiūnavos
„Bendruomeniškumo ir tradicijų Projektu siekiama į kultūrinę veiklą įtraukti kuo daugiau
bendruomenės centras
puoselėjimas Lančiūnavoje“
Lančiūnavos kaimo gyventojų. Projekto metu bus suburti
žmonės mėgstantys šokti lietuvių liaudies šokius, vyks
repeticijos, suorganizuoti du renginiai, kuriuose šokių
grupė pristatys savo parengtą programą.
Tiskūnų bendruomenės „Kultūrinės veiklos bei vaikų ir Projekto tikslas – telkti vietos bendruomenę, tenkinant
centras
jaunimo užimtumo skatinimas bendruomenės narių kultūrinius poreikius, skatinant
Tiskūnų bendruomenėje“
vaikų ir jaunimo saviraišką ir kūrybiškumą. Bus surengti
kultūriniai renginiai Apytalaukio, Gineitų, Šetenių ir
Tiskūnų kaimuose.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
IŠ VISO:
_____________________________________

1 785
1 495

60

1 495
1 265

75

1 265

70

2 530
33 094

