
Šeduvos miesto bendruomenės vietos projektas 

„Šeduvių vienybė – jėga“ Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-1 
 

 

Vietos projekto vykdytojas Šeduvos miesto bendruomenė, kodas 300000462, Laisvės al. 6, 

Šeduva, Radviliškio r. 

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros 

strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ II 

prioriteto „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr. 

LEADER-19.2.-SAVA-10 „Jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės 

atskirties mažinimą“. 

Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 

direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. BR1-61. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2019 m. kovo 20 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JKS-4-1 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 m. kovo 20 d. 

Planuojama projekto pabaiga 2020 m. vasario 3 d. 

Projekto tikslas – Sudaryti patrauklias sąlygas bendruomenės subūrimui, bendrai veiklai, 

kuri mažintų socialinę atskirtį ir konfliktą tarp kartų, puoselėtų vietos tradicijas, stiprintų gyventojų 

kultūrinę tapatybę ir kūrybingumą, skatintų jaunimą ir vyresnio amžiaus gyventojus dalintis sava 

patirtimi, padėti vienas kitam, kurti inovatyvias iniciatyvas. 

Vietos projektas – „Šeduvių vienybė – jėga“ yra labai aktualus vietos bendruomenei, nes šiai 

idėjai pritarė vietos gyventojai, dalyvavę anketinėje apklausoje. Šiuo vietos projektu siekiama 

padidinti kaimo gyventojų bendruomeniškumą, vaikų ir jaunimo, pagyvenusių žmonių sanglaudą, 

estetinį ir kultūrinį gyvenimą kaimo vietovėje puoselėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą ne tik 

tarp skirtingų kartų atstovų bet ir tarp skirtingiems sektoriams – pilietinei visuomenei, verslui ir 

vietos valdžiai – atstovaujančių organizacijų. Įsigijus įrangą, atsiras sąlygos bendriems renginiams, 

bendruomenės subūrimui, socialinės atskirties mažinimui, vaikų ir jaunimo patyriminiam ugdymui. 

Bendruomenės nuomojamuose patalpose planuojama įrengti erdvę sportavimui – tam reikalinga 

įsigyti vidaus treniruoklius. Čia susirinkę žmonės turės sąlygas ne tik sportuoti šiltuoju ir šaltuoju 

sezonu, bet ir užsiimta sveika gyvensena dalinantis skirtingų kartų atstovų patirtimi ir žiniomis. Šių 

užsiėmimų metu mažės atskirtis tarp įvairaus amžiaus grupių, atsiras bendras sveikos gyvensenos 

tikslas. Bendruomenės susibūrimams, renginių organizavimui tikslinga įsigyti palapinių, lauko baldų, 

projektorių, ekraną bei garso kolonėlę su akumuliatoriumi. Įsigijus šią įrangą bus galima ne tik 

organizuoti įvairiausius renginius, bet ir didžiuliame ekrane lauko sąlygomis rodyti kino filmus, 

varžybas, skleisti informaciją apie bendruomenės gyvenimą, organizuoti viktorinas, kviestis verslo 

bei valdžios atstovus dalintis gerąja patirtimi, sėkmės istorijomis. Kadangi projekto tikslas – suburti 

visuomenę bendrai veiklai apjungiant skirtingų kartų atstovus, daug dėmesio turime skirti šeimoms, o 

ypač vaikams. Šiam tikslui pasiekti būtina įsigyti pripučiamų „Bumper ball“ kamuolių, dirbtinių putų 

generatorių su putų koncentratu, batutą ir dyzelinį generatorių, kad bet kurioje vietoje būtų galima 

užsiimti sportine – kultūrine veikla. Įsigijus visas reikalingas priemones, projekto veiklomis, 

planuojama suburti bendruomenę ne tik sveikai gyvensenai bet ir suorganizuoti sekančius renginius: 

1. „Žavadienis“ – šio renginio metu bus kuriamos dekoracijos miesto gražinimui ir eisenai. 

Šiam tikslui pasiekti bus kviečiami bendradarbiauti vaikų darželio, gimnazijos, globos namų, 

jaunimo erdvės, verslo ir įvairaus amžiaus bendruomenės atstovai kurti ir gaminti dekoracijas savo 

rankomis naudojant ir antrines žaliavas. Dalyvauti eisenoje bus kviečiami visi vietos gyventojai.  

2. „Šeimų piknikas“ – bus kviečiamos šeimos į miestelio parką dalintis savo patirtimi ir 

įgūdžiais, ieškoti socialinių problemų sprendimo būdų ir naujų idėjų, kaip pagerinti gyvenimo 

sąlygas Šeduvos mieste. Renginio metu bus organizuojamos varžybos, viktorinos, pakviesti senoliai 

pasakos apie savo gyvenimą, perduos tradicijas jaunesnėms kartoms. Socialiai remtinoms šeimoms 



bus sudarytos vienodos sąlygos dalyvauti renginyje, bendraujant su jais, atsiskleis jų poreikiai. Tik 

taip artimai bendraujant galima ieškoti tinkamiausių socialinių problemų sprendimo būdų.  

3. „Gyvūnų globos diena“ – skirta globojamiems gyvūnams. Gyventojai į renginį bus 

skatinami atvykti su savo augintiniais. VŠĮ Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos atstovai 

dalinsis informacija apie gyvūnų globą, jų tinkamą priežiūrą ir atsakomybę. Verslo atstovai bus 

kviečiami pristatyti savo produkciją skirtą gyvūnų priežiūrai ir maitinimui. Šis renginys skirtas 

skirtingų kartų atstovas, kurie yra neabejingi gyvūnams. 

4. „Kalėdiniai pasivaikščiojimai“ – gruodžio mėnesį bus gaminami Kalėdiniai žaisliukai, 

naudojant ir antrines žaliavas, miesto eglei papuošti. Kalėdiniu laikotarpiu miesto aikštėje veiks 

Kalėdų senelio dirbtuvės, Kalėdinė mugė. Eglės įžiebimo metu koncertuos bendruomenės nariai ir 

kiti atlikėjai. Vienišiems seneliams bus išvirta sriubos ir kartu su dovanėlėmis, kurias pagamins 

Šeduvos globos namų gyventojai, Šeduvos lopšelio – darželio ugdytiniai ir Šeduvos gimnazijos 

mokiniai, bei kiti aktyvūs bendruomenės nariai, išvežioti vienišiems senoliams.  

Vietos projekto įgyvendinimo metu bus išbandoma socialinė inovacija. Nuomojamuose 

bendruomenės patalpose planuojama įrengti idėjų dėžę-sieną, kuri būtų skirta išreikšti lūkesčius, 

idėjas ar tiesiog išdėstyti esamas problemas anonimiškai. Atėjęs sportuoti ar tiesiog praleisti laiką 

bendruomenės patalpose asmenys nepastebimai galės įmesti į dėžę išdėstytą savo idėją ar problemą. 

Bendruomenės nariai ir kiti suinteresuoti asmenys šias problemas svarstys ir ieškos būdų kaip jas 

išspręsti, bus planuojamas idėjų įgyvendinimas. 

Visos šios veiklos skatins bendruomenės narius, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties 

burtis bendrai veiklai ir keisti aplinką, kurioje gyvena. 

Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 36 984,00 Eur su PVM. Projekto 

partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto 

lėšomis (t. y. iki 9 250,00 Eur su PVM). 

Pasiekimų rodikliai:  

  

Eil. 

Nr. 

Rodiklio pavadinimas Pasiekimo reikšmė 

1. Projekto naudos gavėjų skaičius (asm.) 780 

2. Renginių skaičius (vnt.)  4 

3. Į projekto veiklas įtrauktų socialiai pažeidžiamų grupių 

atstovų skaičius (asm.) 

15 

4. Patalpų įrengimas 1 

4. Renginių skaičius kontrolės laikotarpiu (vnt.) 12 

(2020 m. – 4, 2021 m. – 2, 

2022 m. – 2, 2023 m. – 2 m., 

2024 m. – 2) 

 

Vietos projekto vykdytojas viešins vietos projektą internetiniame puslapyje 

https://www.radviliskiovvg.lt/ ir bendruomenės socialinėje paskyroje 

 https://www.facebook.com/groups/477407025609382/?ref=br_rs, bei įsigytą ilgalaikį turtą ženklins 

išorinėmis ženklinimo priemonėmis su visais programos logotipais. 
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