2020 metais Kėdainių rajono savivaldybėje finansuotų ir įgyvendinamų projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas
(Informacija pateikta vadovaujantis Dotnuvos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 27 d. posėdžio protokolu Nr. 2 ir 2020 m. birželio
9 d. protokolu Nr. 3; Gudžiūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 31 d. posėdžio protokolu Nr. 2; Josvainių seniūnijos išplėstinės
seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 25 d. posėdžio protokolu Nr. 3; Kėdainių miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. birželio 4 d. posėdžio
protokolu Nr. 1.13-3 ir 2020 m. rugpjūčio 27 d. protokolu Nr. 1.13-7; Krakių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. birželio 5 d. posėdžio protokolu
Nr. 4; Pelėdnagių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolu Nr. 1.12-3; Pernaravos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių
sueigos 2020 m. gegužės 26 d. posėdžio protokolu Nr. IS-2; Surviliškio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 21 d. posėdžio protokolu
Nr. V-4-5; Šėtos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolu Nr. 3; Truskavos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos
2020 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolu Nr. 3; Vilainių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2020 m. gegužės 28 d. posėdžio protokolu Nr. 4-5).

Eil. Registracijos Pareiškėjo pavadinimas
Nr.
numeris

1.

BVR-3

Asociacija
bendruomenė“

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojo planuojama veikla

Dotnuvos seniūnija
„Beržų „Beržų
kaimo
viešosios Asociacija „Beržų bendruomenė“ inicijuoja
infrastruktūros gerinimas ir vietos bendruomenės narių (gyventojų) talkas,
pritaikymas
bendruomenės kurių metu bus tvarkoma Beržų bendruomenės
poreikiams“
namų aplinka, tinklinio aikštelė, paruošta
suoliukų įmontavimo vieta ją išklojant
trinkelėmis, sumontuoti ir stacionariai įrengti
lauko suoliukai, staliukas ir šiukšliadėžė. Taip
pat bus rekonstruojamos bendruomenės namų
vidaus patalpų sienos, kurios bus iškaltos
karščiui atspariomis medžiagomis, sumontuotos
ir pastatytos kėdės su stalais, nudažytas
bendruomenės namų pastato lauko fasado
skliautas.

Skirtos
lėšos,
Eur

Vertini
mo balai

2 000,0

85,0

2.

3.

BVR-11

BVR-5

Gruodžio mėn. vyks renginys ,,Metų
užbaigtuvės“, kurio metu bus pristatyti vykdyto
projekto rezultatai, padėkota labiausiai
prisidėjusiems
prie
projekto
vykdymo
asmenims, vyks kūrybinės dirbtuvės: kalėdinės
eglutės žaisliukų iš šiaudų gamyba.
Asociacija „Akademijos „Po mažą žingsnelį, gražaus Projektas skirtas Akademijos bendruomenės
bendruomenė“
gyvenimo link“
namų patalpų grindims sutvarkyti. Sutvarkius
patalpų grindis bus sudarytos sąlygos vietos
bendruomenės nariams saugiai vykdyti
bendruomenines veiklas, organizuoti kultūrinius
ir kitus renginius, susirinkimus ir pan.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Gudžiūnų seniūnija
Devynduonių
kaimo „Devynduonių kaimo gyventojų Projekto
metu
bus
organizuojamos
bendruomenė
iniciatyva, skirta bendruomenės bendruomeninės talkos, kurių metu, įsigijus
namų sutvarkymui, pritaikant reikalingų statybinių medžiagų, bus atlikti
juos bendruomenės poreikiams“ Devynduonių bendruomenės namų patalpų
vidaus remonto darbai: apšiltintos ir medžio
drožlių plokštėmis apkaltos ir nudažytos sienos,
iškaltos lubos, sutvarkyta elektros instaliacija,
atliktas grindų remontas. Taip pat bus įsigyta:
dujinis šildytuvas, sandėliavimo lentynos,
medinis sulankstomas stalas ir mediniai
sulankstomi suolai, teniso stalas (kaimo jaunimo
laisvalaikio praleidimui). Sutvarkyti ir pritaikyti
bendruomenės narių (gyventojų) poreikiams
bendruomenės
namai,
sustipins
bendruomeniškumą, sudarys galimybę vietos
gyventojams organizuoti susibūrimus ir
susirinkimus,
sprendžiant
gyventojams
aktualius
klausimus, skatins
gyventojų
saviraišką, socialinių įgūdžių tobulinimą,
sudarys sąlygas turiningam laisvalaikio
praleidimui.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:

925,0

50,0

2 925,0

1 660,0

1 660,0

80,0

4.

5.

6.

BVR-2

BVR-12

BVR-22

Josvainių seniūnija
Angirių „Angirių bendruomenės namų Projekto „Angirių bendruomenės namų
sutvarkymas ir pritaikymas sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės
bendruomenės poreikiams”
poreikiams” idėja yra suvienyti bendruomenės
narius bendrai veiklai – bendruomenės namų
patalpų sutvarkymui ir jų pritaikymui
bendruomenės poreikiams. Projekto metu bus
įrengtos Angirių bendruomenės namų vidaus
patalpos, suorganizuotas bendruomenės namų
atidarymo renginys.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Kėdainių miesto seniūnija
Asociacija
Kėdainių „Bendruomeninės veiklos ir Projekto tikslas – skatinti bendruomeninę
senamiesčio
gebėjimų stiprinimas“
veiklą,
stiprinant
bendruomenės
narių
bendruomenė
gebėjimus, sutelktumą ir pasitikėjimą, sudarant
sąlygas kuo didesniam vietos gyventojų skaičiui
dalyvauti bendruomenės gyvenime.
Projekto metu bus surengti 4 edukaciniai
užsiėmimai, vietos bendruomenės narių
gerosios patirties susitikimas su Kaimo
bendruomenės „Betygala“ nariais, išleistas
vietos
bendruomenės
kalendorius,
suorganizuota Kėdainių miesto seniūnijos
teritorijoje
veikiančių
bendruomeninių
organizacijų kalėdinė vakaronė.
Bartkūniškių
„Bartkūniškių
bendruomenės Projektu siekiama pagerinti Bartkūniškių kaimo
bendruomenės centras
aktyvaus
bendravimo aplinkos kokybę, sutvarkant ir vietos gyventojų
skatinimas“
poreikiams pritaikant viešąją erdvę, esančią
Bartkūniškių kaimo Jovarų gatvėje prie Smilgos
upelio. Viešojoje erdvėje bus pasėta veja,
sutvarkyti gėlynai, pastatyti lauko treniruokliai,
lygiagretės, sūpuoklės vaikams, suolai.
Projektas bus užbaigtas bendru vietos
bendruomenės renginiu.
Asociacija
bendruomenė

2 406,0

75,0

2 406,0

1 470,0

101,0

2 989,0

80,0

7.

8.

BVR-4

BVR-18

Asociacija
mylia“

Senasis
trečiojo
universitetas

„Žalioji

„Sėkmės faktorius 2“

Tai yra tęstinis projektas, skirtas Kėdainių
pagalbos šeimai centro auklėtinių laisvalaikio
užimtumui, pasitelkiant sportinę veiklą, kaip
socialinės pagalbos priemonę, skatinant
projekto dalyvių asmeninių ir socialinių įgūdžių
ugdymą(si).
Projektas įgyvendinamas dviem kryptimis:
1 kryptis – jaunimo laisvalaikio užimtumas per
sportinę veiklą. Liepos – spalio mėn. du kartus
per
savaitę
organizuojamos
krepšinio
treniruotės. Treniruočių metu ne tik mokomasi
krepšinio žaidimo pagrindų, bet ir mokomi
jaunuoliai spręsti tuo metu kylančius konfliktus,
mokomasi dirbti komandoje, gerbti kitą žmogų
ir jo nuomonę.
2 kryptis – socialinė veikla jaunimo užimtumo
erdvėje. Veiklos jaunimo užimtumo erdvėje
vyks du kartus per savaitę. Erdvėje su jaunimu
dirbantis laisvalaikio užimtumo organizatorius,
jaunimo darbuotojas, kartu su jaunimu
organizuos veiklas: susitikimus su žymiais
žmonėmis, stalo žaidimų popietes, kūrybines
dirbtuves, kino filmų vakarus ir jų aptarimus,
diskusijas, protmūšius, ir kitas veikla pagal
jaunimo poreikius.
Projektas užbaigiamas bendru sportiniu renginiu
Kėdainių arenoje.
Kėdainių „Vyresniojo amžiaus žmonių Projekto veiklos skirtos pagyvenusių žmonių
amžiaus į(si)traukimas į bendruomenės švietimui ir prasmingam užimtumui. Projekto
gyvenimą“
metu bus organizuoti anglų, prancūzų ir
vokiečių kalbų mokymai, kompiuterinio
raštingumo pamokos, siuvimo kursai, paskaitos
ir praktikumai, vokalinio dainavimo ir linijinių
šokių studijos, kalėdinė popietė.
Projekto metu bus sukurta interneto svetainė,
nuotolinio mokymosi platforma, kuri labai

2 997,0

73,0

2 715,0

58,0

9.

10.

11.

BVR-23

BVR-6

BVR-7

svarbi ir reikalinga senjorams liekantiems
namuose dėl judėjimo negalios ar karantino
metu. Nuotolinis mokymasis ir bendravimas yra
svarbus įrankis užtikrinant pagyvenusių žmonių
į(si)traukimą į vietos bendruomenės gyvenimą,
įrankis, sudarantis sąlygas senjorams likti
aktyviais bendruomenės nariais.
Kėdainių
rajono „Kėdainių miesto žmonių su Projekto tikslas – telkti, stiprinti ir palaikyti
neįgaliųjų draugija
negalia bendruomenės telkimas, Kėdainių mieste gyvenančių žmonių su negalia
stiprinimas ir palaikymas“
bendruomenę, skatinant pastarųjų kūrybiškumą,
saviraišką ir savęs lavinimą(si), sudarant sąlygas
dalyvauti pilnaverčiame vietos bendruomenės
gyvenime.
Projekto metu žmonėms su negalia bus
sudarytos sąlygos dalyvauti literatų klubo
„Likimo palėpė“ ir muzikinio-vokalinio
ansamblio „Gija“ veikloje, mokytis siuvimo ir
rankdarbių dalyvaujant rankdarbių būrelio
„Auksarankės“ veikloje.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Krakių seniūnija
Krakių bendruomenės „Socialinių paslaugų teikimas Projektas „Socialinių paslaugų teikimas
centras
Krakėse“
Krakėse“ yra tarsi pasirengimo teikti socialines
paslaugas vietos bendruomenės nariams
projektas. Projekto metu bus išgrynintos
socialinės paslaugos ir numatyti paslaugų
gavėjai, asmenys, priklausantys socialiai
pažeidžiamų
asmenų
grupei,
įsigytos
reikalingos priemonės ir įranga, atgaivinta
akcija „Krakietiška sriuba“.
Vyks ketvirtą kartą organizuojamas Krakių
seniūnijos
bendruomeninių
organizacijų
forumas.
Ažytėnų bendruomenės „Vaikystės sodas“
Projekto metu Ažytėnų bendruomenės namuose
centras
įsikurs vaikų ir jaunimo erdvė „Vaikystės
sodas“, kuri taps kaimo jaunų žmonių

1 755,0

54,0

11 926,0

1 031,0

97,5

12.

13.

BVR-8

BVR-19

susibūrimo vieta. Erdvė veiks liepos - rugpjūčio
mėn. Už erdvės veiklą bus atsakinga projekto
vykdytojų komanda, o veiklas jauniems
draugams siūlys ir organizuos savanoriai, kurių
planuojame į veiklas įtraukti 4-5. Tris kartus per
savaitę, vaikai ir jaunimas turės galimybę
lankytis erdvėje, žaisti stalo žaidimus, gerti
arbatą ir bendrauti su draugais, žiūrėti kino
filmus, mokytis juos dominančių dalykų. Vieną
kartą per savaitę bus organizuojama grupinė
veikla, renginys, ar užsiėmimas, skirtas didesnei
auditorijai, t.y. projekto dalyviams ir jų šeimos
nariams. Bus suorganizuota: 3 maisto gamybos
pamokėlės; 2 sportinės varžybos, 2 meno
dirbtuvės ir išvyka-piknikas.
Plinkaigalio
„Dirbame ir džiaugiamės kartu“ Bendruomenės narių iniciatyva organizuojamos
bendruomenės centras
talkos, kurių metu tvarkoma Plinkaigalio kaimo
Piliakalnio gatvėje esanti viešoji erdvė. Talkų
metu bus pasėta veja, pasodinta gyvatvorė, po
žaidimų įrenginiais išklota akmeninė danga,
sutvarkyti šaligatviai. Planuojama surengti 8-10
talkų. Vėliau bus vykdoma sutvarkytos erdvės
aplinkos priežiūra. Jaunimo iniciatyvinė grupė
organizuos veiklas kaimo vaikams ir
bendraamžiais. Vyks vaikų judriųjų žaidimų
estafetės,
jaunimo
sportinės
varžybos,
išnaudojant naujai pastatytus lauko žaidimų
stalus ir pan., vyks vietos bendruomenės
piknikas.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Pelėdnagių seniūnija
Kėdainių
rajono „Kartu mes galim“
Projekto metu „Kartu mes galim“ bus tvarkoma
Saviečių
kaimo
Saviečių bendruomenės namų aplinka, įrengta
bendruomenė
poilsio zona su lauko baldais ir vaikų žaidimų
aikštele. Surengta bendruomenės šventė.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:

800,0

90,0

309,0

75,0

2 140,0

2 670,0

2 670,0

60,0

14.

15.

16.

17.

BVR-15

BVR-9

BVR-21

BVR-17

Pernaravos seniūnija
„Bendruomeninės iniciatyvos Projekto tikslas – skatinti Langakių kaimo
skatinimas tvarkant Langakių gyventojų iniciatyvumą, pilietiškumą ir
bendruomenės viešąsias erdves“ sutelktumą bei atsakingą požiūrį į aplinką,
kurioje gyvename, organizuojant talkas ir
bendrus renginius. Projekto metu bus tvarkoma
bendruomenės namų aplinka: šienaujama
teritorija,
pastatytas
akmuo,
įamžinant
bendruomeninės organizacijos veiklą, įrengtas
neįgaliesiems pritaikytas įėjimas į pastatą,
suorganizuota vasaros šventė.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Surviliškio seniūnija
Sirutiškio
„Sirutiškio
ir
Kalnaberžės Projektu sprendžiamos dviejų kaimyninių
bendruomenės centras
seniūnaitijų gyventojų aplinkos Sirutiškio ir Kalnaberžės seniūnaitijų vietos
kokybės gerinimas“
gyventojų fizinio aktyvumo ir sveikatinimo
problemos. Projekto metu seniūnaitijų centruose
bus pagerinta sporto infrastuktūra ir surengtos
bendros draugiškos sportinės varžybos.
Asociacija Surviliškio „Surviliškio miestelio viešųjų Projektas skirtas Surviliškio miestelio kultūros
bendruomenė
erdvių kokybės gerinimas“
ir poilsio zonoje (Nevėžio upės slėnyje, Kalno g.
5 A) esančios lauko estrados stogo sutvarkymui
ir viešosios erdvės pritaikymui vietos
bendruomenės narių (gyventojų) kultūriniams
poreikiams.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Šėtos seniūnija
Šėtos
bendruomenės „Bendri darbai mus vienija“
Projekto įgyvendinimui susibūrusios Šėtos
centras
seniūnijoje
veikiančios
4
(keturios)
bendruomeninės organizacijos, organizuos
bendruomenines talkas, kurių metu:
Šėtos miestelyje bus tvarkomas ir atnaujinamas
miestelio centre esantis parkas: sukurti ir
atnaujinti parko alpinariumai, atnaujinti takeliai,
atsodinti nudžiūvę medeliai ir krūmai. Taip pat
bus tvarkomos miestelio viešosios erdvės,
Langakių
bendruomenės centras

1 560,0

70,0

1 560,0

835,0

80,0

835,0

65,0

1 670,0

18.

BVR-1

kurios, vykdant Šėtos miestelio vandentiekio ir
kanalizacijos trasos atnaujinimo darbų liko
nesutvarkytos.
Pagirių miestelio centre vietos gyventojai
organizuos talkas, sutvarkant Pagirių miestelio
centrinę aikštę, atnaujinant akmenį kryžių ir
stendą apie Pagirių valsčiaus savanorius.
Kapliuose bus sutvarkytos kaimo viešosios
erdvės, pastatytas informacinis stendas su
stogeliu.
Sangailių kaimo bendruomenės iniciatyva bus
atnaujinta kaimo viešoji erdvė, esanti Sangailų
gatvėje, ji bus pritaikyta vietos bendruomenės
susirinkimams
ir
kitiems
renginiams
organizuoti. Renginiams organizuoti bus
įsigyta: lauko baldų komplektai (3 vnt.), 3 vnt.
sulankstomų stalų ir 15 vnt. sulankstomų kėdžių.
Spalio mėn. vyks baigiamasis renginys „Bendri
darbai bus vienija“, kuriame bus aptarti projekto
rezultatai, numatytas veiklų tęstinumas.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Truskavos seniūnija
Visuomeninė
„Sveika ir aktyvi bendruomenė“ Vienas iš
projekto siekių – padėti
organizacija „Petkūnų
bendruomenės nariams išsiugdyti sveikos
bendruomenės centras“
gyvensenos įpročius, padedančius išsaugoti ir
stiprinti sveikatą bei kurti sveikesnę aplinką.
Įgyvendinant šį siekį bus surengti du sveikos
gyvensenos seminarai „Sveikos mitybos
įgūdžiai šeimoje“, organizuojami praktiniai
užsiėmimai, kurių metu projekto dalyviams,
norintiems žengti pirmą, bet svarų žingsnį savo
sveikatos link, bus sudarytos sąlygos mokytis
sveikų patiekalų gamybos, įgyti žinių ir
praktinių gebėjimų, kaip pasiruošti sveikų
užkandžių, kaip sukaupti sveikai paruoštas
daržovių ir vaisių atsargas žiemai ir kt.

1 770,0

70,0

1 770,0

1 475,0

60,0

19.

20.

BVR-10

BVR-14

Šventybrasčio
bendruomenės centras

Aristavos
bendruomenės centras

Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
Vilainių seniūnija
„Šventybrasčio bendruomenės Bendruomeninės organizacijos veiklai labai
sutelktumo stiprinimas“
svarbu turėti patalpas, kuriose būtų sudarytos
galimybės rinktis vietos bendruomenei, kad
būtų galimybė organizuoti įvairius renginius,
veiklas, kurios būtų įdomios ir patrauklios
įvairių amžiaus grupių gyventojams. Todėl
projekto metu, pagerinta bendruomenės namų
materialinė bazė (įsigytas virtuvės baldų
komplektas, kompiuteris ir daugiafunkcis
įrenginys, belaidė garso sistema) tokias sąlygas
ir užtikrins. Projekto metu bus organizuojami
maisto gamybos užsiėmimai, paskaitos apie
sveiką
gyvenseną,
senjorai
mokysis
kompiuterinio raštingumo.
„Bendruomeninės iniciatyvos ir Bendruomeninių talkų metu bus grąžinama ir
savanoriškos veiklos skatinimas“ tvarkoma Aristavos kaimo bendruomenės namų
aplinka, atnaujinta vaikų žaidimų ir sporto
aikštelė: perdažytos sūpuoklės, smėlio dėžė,
krepšinio
stovai,
įrengtas
fontanas,
suorganizuotas projekto užbaigimo renginys.
Iš viso seniūnijai skiriamų lėšų suma:
IŠ VISO:

_____________________________________

1 475,0

1 250,0

65,0

1 250,0

55,0

2 500,0
33 094,0

