
 

 

 

 
 

 

 

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 

VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO TVIRTINIMO REZULTATAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Trumpas VP aprašymas 

Paramos 

suma, Eur 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3 

1. 
Kriūkų bendruomenės 

centras 
ŠAKI-LEADER-1C-M-1-4-2018 

Inovatyvios ir darnios 

Kriūkų bendruomenės 

kūrimas 

Projekto tikslas: stiprinti bendruomenės narių 

gebėjimus, kompetenciją bei skatinti verslumą. VP 

skirtas Kriūkų bendruomenės centro narių 

kompetencijoms ugdyti bei reikiamoms žinioms 

įgyti. VP įgyvendinimo metu bus organizuojami 

mokymai pagal tris programas: „Vietos maisto 

sistemos kūrimas, organizavimas ir tinklaveika”, 

„Kriūkų bendruomenės bendrųjų kompetencijų 

stiprinimas” ir „Bendruomenės ir jos narių verslumo 

įgūdžių tobulinimas“. 

9 927,00 

100% 

NMA 

sprendimas 

2018-10-26 

2. 
Voniškių kaimo 

bendruomenės centras 
ŠAKI-LEADER-1C-M-1-11-2018 

Voniškių bendruomenės 

kelias verslumo link 

Projekto tikslas: Skatinti Voniškių krašto žmonių 

aktyvumą ir motyvaciją bendruomeniniam 

verslumui, suteikiant susijusias papildomas žinias ir 

kompetencijas, siekiant padidinti vietos gyventojų 

bendruomeniškumo jausmą ir norą telktis bendrosios 

vietos gerovės kūrimui, atsižvelgiant į Vietos plėtros 

strategijos nustatytus prioritetus.  

VP skirtas Voniškių kaimo bendruomenės centro 

narių mokymams. VP įgyvendinimo metu bus 

organizuojami mokymai pagal šešias temas: „Nuo 

verslo idėjos iki bendruomenės ūkinės veiklos“, 

10 000,00 

100% 

NMA 

sprendimas 

2018-10-23 

 



„Partnerystės stiprinimo ir vietovės rinkodaros 

strategijos“, „Lyderystės kompetencija: 

bendruomeniškumo ugdymas ir socialinių tinklų 

kūrimas”, „Įtraukios bendruomenės kūrimas, taikant 

mentorystės principus ir informacines 

technologijas“;, „Vietos produktų ir kultūrinio 

turizmo maršrutų kūrimo metodika”, „Ryšių tarp 

šeimos ir bendruomenės stiprinimo priemonės“. 

3. 
VšĮ Šakių verslo 

informacijos centras 
ŠAKI-LEADER-1C-M-1-9-2018 

Mokomės kurti inovatyvias 

ir tvarias darbo vietas 

Projekto tikslas: projektų pareiškėjų ir vykdytojų, 

planuojančių kurti darbo vietas Šakių rajone, 

mokymas. 

VP įgyvendinimo metu bus organizuojami mokymai 

„Verslininkų pagalba bendruomenėms“, skirti 

bendruomenių ir verslo bendradarbiavimo 

skatinimui, ir dveji mokymų ciklai: „Bendruomenių 

pirmieji žingsniai versle“, „Verslo ir rinkos rajone 

plėtros inovacijos“, iš viso numatytos 7 mokymo 

temos. 

10 000,00 

100% 

NMA 

sprendimas 

2018-10-17 

 

VPS priemonė „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-4 

1. 
Degutinės kaimo 

bendruomenės centras 
ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-3-2018 

Degutinės kaimo kultūros 

savitumo išsaugojimas ir 

tradicijų tęstinumas 

Projekto tikslas: išsaugoti Degutinės kaimo etninį 

kultūros savitumą pritaikant turistinių paslaugų 

teikimui. 

Projektas skirtas naujo informacinio foto žemėlapio- 

stendo (dydis 2000x2000) sukūrimui, reikiamos 

informacijos fotografavimui, vizualizacijai,  

maketavimui. Jis bus pastatytas prie Degutinės 

bendruomenės centro  Liepų gatvėje.   

2 674,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2018-09-19 

2. 
Lekėčių bendruomenės 

moterų klubas 
ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-1-2018 

Lekėčių krašto lankytini 

objektai ir produktai 

Projekto tikslas: aktyvinti ir telkti Lekėčių 

bendruomenines organizacijas, puoselėjant Lekėčių 

krašto tradicijas, lankytinus objektus ir kuriamus 

produktus, stiprinant krašto žinomumą ir 

konkurencingumą. 

Projekto metu bus sukurti penki nauji produktai: 

katalogas, lankstinukas, virtulus turas, vidaus 

stendas, lauko stendas. 

8 000,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2018-09-14 



3. 
Bliuviškių 

bendruomenės centras 
ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-5-2018 

Bliuviškių kaimo savitumo 

išsaugojimas 

Projekto tikslas: išsaugoti Bliuviškių kaimo etninį 

kultūros savitumą pritaikant turistinių paslaugų 

teikimui. 

Projektas skirtas naujo informacinio foto žemėlapio- 

stendo (dydis 2000x2000) sukūrimui, reikiamos 

informacijos fotografavimui, vizualizacijai,  

maketavimui. Jis bus pastatytas prie įvažiavimo į 

Bliuviškių gyvenvietę Jono Totoraičio gatvės 

pradžioje šalia esančio Bliuviškių kaimo 

koplytstulpio. 

2 480,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2018-09-19 

4. 
Griškabūdžio 

bendruomenės centras 
ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-7-2018 

Griškabūdžio miestelio 

kultūros savitumo 

išsaugojimas 

Projekto tikslas: išsaugoti Griškabūdžio miestelio 

etninį kultūros savitumą pritaikant turistinių 

paslaugų teikimui. 

VP įgyvendinimo metu bus sukurti informaciniai 

stendai prie: J. Jablonskio paminklo, Griškabūdžio 

miestelio heraldikos paminklo, Šv. Onos paminklo, 

Šv. Florijono paminklo, Griškabūdžio gimnazijos 

parko, Mokyklos bendruomenės ąžuolyno ir išleisti 

lankstinukai apie: Griškabūdžio Kristaus 

atsimainymo bažnyčią (5000 vnt.) ir J. Jablonskio 

tėviškę (5000 vnt.). 

1 984,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2018-09-18 

 

5. 
Lepšių kaimo kraštiečių 

bendruomenė 
ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-6-2018 Čia gimėm, čia augom... 

Projekto tikslas: užtikrinti Lepšių kaimo tradicijų 

tęstinumą  ir atminties išsaugojimą ateinančioms 

kartoms. 

Projektas skirtas videofilmo „Čia gimėm, čia 

augom..." sukūrimui, kuris turės išliekamąją istorinę 

ir šviečiamąją vertę. 

10 000,00 

95% 

NMA 

sprendimas 

2018-10-03 

 

6. Naumiestiečių sambūris ŠAKI-LEADER-6B-KV-1-12-2018 Širvintos taku 

Projekto tikslas: išsaugoti Kudirkos Naumiesčio 

savitumą, tradicijų tęstinumą pritaikant  juos turizmo 

reikmėms. 

VP įgyvendinimo metus bus sukurtas naujo turistinio 

maršruto „Širvintos taku“ aprašas, foto stendas 3x4 

m, kuriame bus pateikta smulkesnė informacija apie 

miestą ir suorganizuotas nacionalinis/regioninis 

renginys "Gimtine, tu mano šventove". 

7 840,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2018-10-04 

VPS priemonė „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 



1. 
Šakių jaunimo sąjunga 

„Apskritasis stalas“ 
ŠAKI-LEADER-1A-J-1-13-2018 

Verslumo ir 

bendruomeniškumo 

Santaka – Šakių rajono 

bendruomenių jaunimui 

Projekto tikslas: skatinti jaunimo verslumą ir 

savitarpio pasitikėjimą, bendradarbiavimą su vietos 

bendruomenėmis, siekiant teigiamų teritorinių 

pokyčių. 

Projektas skirtas Šakių rajono bendruomenių 

jaunimui. Organizuojamuose renginiuose bus 

pakviesti dalyvauti labiausiai motyvuoti jaunimo 

atstovai. Pirmoji stovykla vyks Sintautuose, o antroji 

stovykla – forumas Plokščiuose. 

9 500,00 

95% 

NMA 

sprendimas 

2018-11-09 

 

2. 
Briedžių bendruomenės 

centras 
ŠAKI-LEADER-1A-J-1-14-2018 

Kūrybinė stovykla 

Briedžių krašto jaunimui ir 

vietos gyventojams 

Projekto tikslas: supažindinti jaunimą su senaisiais 

amatais, Lietuvos tautodailės tradicijomis ir 

moderniuoju menu,  įtraukiant jaunimą bendrai 

veiklai kartu su kitų amžiaus grupių atstovais, 

skatinant savitarpio pasitikėjimą, telkti ir aktyvinti 

bendruomenę, ieškant įvairesnių bendradarbiavimo 

būdų, stiprinančių bendruomenės narių sutelktumą. 

Projekto metu bus organizuojama keturių dienų 

išvažiuojamoji kūrybinė stovykla  Zyplių dvare. 

Stovyklos dalyviai –jaunimas 14-29 metų amžiaus 

(15 asmenų) ir vaikai bei vyresni Briedžių krašto 

gyventojai (10 asmenų). Projekto metu dalyviams 

bus organizuojami medžio drožybos užsiėmimai ir 

įvairios edukacijos. 

10 000,00 

95% 

NMA 

sprendimas 

2018-10-23 

 

 

 


