
Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas:  
I prioritetas ,,Kaimo infrastruktūros modernizavimas“ 

 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas:  
1.1. Priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“, veiklos sritis  

1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas ir (arba) sukūrimas. 

 

Projekto pavadinimas: „Krepšinio aikštelės ir poilsio zonos įrengimas“ 

Projekto registracijos numeris: : LEADER-11-KĖDAINIAI-01-017 

 

 Projekto tikslas: 

Sukurti patrauklią aplinką Vikaičių kaimo bendruomenei, sudaryti sąlygas sportuoti ir turiningai praleisti 

laisvalaikį įvairaus amžiaus visiems bendruomenės nariams ir aplinkinių kaimų gyventojams. 

Projekto uždaviniai: 
•  įrengti sporto aikštyną,  

•  apželdinti skverą,  

Projekto aprašymas: 
Vikaičių kaime gyvena 265 gyventojai, iš jų net 170 yra jaunimas. Vikaičiuose nėra įrengtos kitos 

nuolatinės gyventojų susibūrimo vietos, skirtos organizuoti sueigas ir renginius ar sporto varžybas. 

Siekdami sukurti kaimo gyventojams galimybę sportuoti, nutarėme įrengti sporto aikštyną 

Nuolatinės susibūrimo ir saugios sporto ir poilsio zonos nebuvimas viešoje erdvėje Vikaičių kaime, buvo 

įvardijama kaip pagrindinė vietos gyventojų problema. 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė 25 mėn. 

Projekto paramos suma-132 283,80 Lt. 

Partnerio Kėdainių rajono savivaldybės piniginis įnašas- 14 698,20  Lt. 

 

Prieš projekto įgyvendinimą: 
 

      

 



       

 

Po projekto įgyvendinimo: 

     

 

    

 

 



Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių bendruomenės centras 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas:  
II Prioritetas ,, Bendruomeniškumo ugdymas“ 

 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas:  
2.1. Priemonė „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir verslumo skatinimas“ 

2.1.1.Veiklos sritis – Verslo iniciatyvų įgyvendinimas 

 

Projekto pavadinimas: „Vikaičių bendruomenės centro materialinės bazės stiprinimas“  

Paraiškos nr.: LEADER-13-KĖDAINIAI-04-012 

 

Projekto tikslas - aktyvinti Vikaičių bendruomenės veiklą ir skatinti kaimo gyventojų verslumą. 

 

Projekto uždaviniai: 

- įsigyti bendruomenės veiklai reikalingą materialinę bazę; 

- organizuoti rudens šventę – spartakiadą;  

- organizuoti teminius susitikimus su kaimo gyventojais;  

- įkūrus teminį lėlių kaimą skatinti bendruomenės narių verslumą. 

 

Projekto aprašymas: 

Vikaičių bendruomenė turi puikias, jaukias, suremontuotas patalpas antrajame Vikaičių pradinės mokyklos 

aukšte, kuriose organizuoja šventes, susitikimus. Čia organizuojami ir mokymai, seminarai bei 

konferencijos savo bendruomenės nariams, kadangi Vikaičių bendruomenės centras šiuo metu kuria Lėlių 

teminį kaimą. Bendruomenės pirmininkė viliasi, kad ateityje pavyks rengti muges ar parodas, kurių metu 

bendruomenės nariai galės pardavinėti rankdarbius ir kitus gaminius. Taip pat šiuo metu pirmininkė 

dalyvauja įvairiuose seminaruose, konferencijose, kurių metu stengiasi kuo daugiau sužinoti, kad galėtų 

perduoti bendruomenės nariams, ką galima sukurti kaime, kokia veikla naudingiausia būtų užsiimti. Buvusi 

problema, kad norint organizuoti kokybiškus renginius, sporto varžybas, muges, parodas ir mokymus yra 

reikalinga atitinkama materialinė bazė yra išspręsta įgyvendinto vietos projekto dėka. Įsigyta reikiama 

įranga (įgarsinimo, apšvietimo, biuro ir vaizdo įranga, žoliapjovė, krūmapjovė, teniso bei biliardo stalai, 

langų žalizės) bei bendruomenės patalpų šildymui sumontuotas židinys bendruomenei padeda skatinti 

verslumą, prisideda kuriant teminį kaimą. Taip pat pagelbėja pritraukti daugiau jaunimo, tiek kuriant teminį 

kaimą, tiek dalyvaujant tolimesnėje veikloje. 

 Pagrindinė projekto tikslinė grupė – Vikaičių ir aplinkinių kaimų gyventojai. Vikaičių bendruomenė 

bendradarbiauja su kaimyninių kaimų bendruomenėmis, lankosi vieni kitų renginiuose, todėl projekto 

tikslinė grupė yra ne tik Vikaičių bet ir aplinkinių kaimų gyventojai. Projekto rezultatais naudojasi ir iš kitų 

bendruomenių atvykstantys kolektyvai, besidomintys teminiu kaimu. 

Įsigyta įranga yra naudojama švenčių, renginių, sportinių varžybų, koncertų, poilsio vakaronių ir kitų 

renginių, skirtų Vikaičių ir aplinkinių kaimų gyventojams, organizavimui.  

Bendruomenė turi galimybę įkurti seniai planuotą, tačiau dėl įrangos trūkumo, neįkurtą teminį lėlių kaimą. 

Įkūrus teminį kaimą bus skatinamas bendruomenės narių verslumas, didinimas kaimo gyventojų aktyvumas. 

Visa projekto lėšomis įsigyta įranga yra prižiūrima bendruomenės centro narių jėgomis bei lėšomis. 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 10 mėn. 

Projekto paramos suma (skirta/faktinė): 42 532,71 Lt/42488,71 Lt. 

Projekto vykdytojo indėlis (nemokamas savanoriškas darbas): 10 622,18 Lt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         
 

         
 

         
 

 

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių bendruomenės centras 

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas:  
II Prioritetas ,, Bendruomeniškumo ugdymas“ 

 

Strategijos priemonė ir veiklos sritis, pagal kurią teikiamas vietos projektas:  
2.1. Priemonė „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir verslumo skatinimas“ 

2.1.1.Veiklos sritis – Kaimo gyventojų telkimas ir kaimo bendruomenių veiklos skatinimas 

 

Projekto pavadinimas: „Žemei reikia dangaus, žmogui - žmogaus“ 

Paraiškos nr.: LEADER-13-KĖDAINIAI-05-003 

 



Projekto tikslas - skatinti ir puoselėti Vikaičių kaimo ansamblio „Nikė“ veiklą bei bendruomenės narių 

iniciatyvas. 

 

Projekto uždaviniai: 

- įsigyti sceninius drabužius ansambliui (6 vnt. moteriškų bei 1 vnt. vyriškų); 

- įrašyti ir išleisti  80  vnt. kompaktinių diskų (15 dainų/CD). 

 

Projekto aprašymas: 

Vikaičių bendruomenės centras vienija 80 bendruomenės narių. Šis centras yra įsikūręs Vikaičių kaime, 

kuriame gyvena apie 260 gyventojų, net apie 170 iš jų yra jaunimas. Bendruomenėje jau trejus metus veikia 

ansamblis „Nikė“, su savo pasirodymais dalyvaujantis Kėdainių miesto šventėje bei rajono bendruomenių 

organizuojamuose renginiuose.  

Pagrindinė problema, kurią išsprendė įgyvendintas vietos projektas, buvo ta, kad kolektyvas neturėjo 

galimybių plėsti savo veiklos, pilnavertiškai dalyvauti šventėse, nes neturėjo pasirodymams tinkamos 

sceninės aprangos, bei savęs pristatymo priemonių. Paramos lėšomis buvo įsigyta ansamblio nariams 

apranga bei įrašytas kompaktinis diskas. Įgyvendinto projekto pristatymui visuomenei buvo suorganizuotas 

šventinis renginys. Bendruomenė prie vietos projekto prisidės įnašu natūra, nemokamu savanorišku darbu. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu savanoriškais pagrindais buvo dirbta ne mažiau kaip 112 valandų. 

Įgyvendinus šį projektą bendruomenė kartu su ansambliu ir toliau dalyvauja projektuose, plečia tiek 

bendruomenės, tiek ir ansamblio veiklas. Šio projekto pridėtinė vertė yra ta, kad kaimo ansamblis „Nikė“ 

susikūrė patrauklesnį įvaizdį, su įrašytomis kompaktinėmis plokštelėmis gali reklamuoti save. Ansamblis 

susilaukė didesnio dėmesio, yra kviečiamas atlikti daugiau pasirodymų. Projekto tiesioginiai naudos gavėjai 

yra ansamblio „Nikė“ nariai ir Vikaičių kaimo gyventojai, kadangi ansamblis garsina visą Vikaičių kaimą. 

Netiesioginiai naudos gavėjai – visi asmenys, dalyvaujantys patobulinusio savo išvaizdą, estetiškai scenoje 

atrodančio ansamblio pasirodymuose. 

Šis įgyvendintas vietos projektas prisidėjo prie kaimo gyventojų užimtumo problemų sprendimo, taip pat 

pagelbėjo įtraukti jaunimą į bendruomenės veiklas. Įgyvendinus projektą Vikaičių kaimo ansamblis „Nikė“ 

turi lygiavertę galimybę pasirodyti įvairiuose koncertuose, kaip ir kiti, ne kaime veikiantys ansambliai, kurie 

turi didesnį finansavimą. 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė: 5 mėn. 

Projekto paramos suma (skirta/faktinė): 1751,75 Eur/1751,75 Eur. 

Projekto vykdytojo indėlis (nemokamas savanoriškas darbas): 437,94 Eur. 

 

   

       

    
 

 

 

 


