
 

 

 

 
 

 

 

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 

VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO TVIRTINIMO REZULTATAI 

 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Trumpas VP aprašymas 

VP 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų 

skaičius 

(vnt.) 

Paramos 

suma, Eur 

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

19.2-SAVA-4 

1. 

Žvirgždaičių 

miestelio 

bendruomenė 

ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-10-

2021 

Žvirgždaičių seniūnijos 

kultūros savitumo 

išsaugojimas 

Projekto tikslas: išsaugoti Žvirgždaičių 

seniūnijos etninį kultūros savitumą pritaikant 

turistinių paslaugų teikimui. 

Įgyvendinant projektą planuojama 

sumaketuoti ir pastatyti dvipusį 2000x1500 

mm informacinį stendą – žemėlapį, kuris 

stovėtų Žvirgždaičių miestelyje prie 

pagrindinės – Antaninos Liorentaitės gatvės 

Žvirgždaičių seniūnijos teritorijoje 

pravažiuojantiesiems gerai matomoje vietoje,  

kuriame būtų inovatyviai pateikta 

koncentruota, iš tolo matoma informacija 

apie Žvirgždaičių apylinkių lankytinus 

objektus. Vienos stendo – žemėlapio pusėje 

numatomas pateikti teritorijos žemėlapis, 

kuriame būtų pažymėta: 

netaikoma 

2 420,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 



• Lakūnų Liorentų sodybos vieta su 

išlikusiu ąžuolu, šuliniu – pliumpu, 

atminimo lenta;  

• Pirmosios lietuvių moters lakūnės ir 

parašiutininkės Antaninos Liorentaitės 

kapas;  

• Vyskupo Justino Staugaičio tėvų kapas 

Žvirgždaičių kapinėse; 

• Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia; 

• Senoji medinė koplytėlė; 

• Janukiškių 300 metų jubiliejaus 

koplytstulpis; 

• Kunigo Antano Skelčio gimtinė,  

• Nepriklausomybės Akto signataro 

vyskupo Justino Staugaičio tėviškės vieta 

Tupikų kaime; 

• Kunigo Vaclovo Balsio tėviškės vieta 

Stoškų kaime; 

• Vyskupo A. Poniškaičio tėviškės vieta 

Vyžpinių kaime; 

• Viltrakių senosios kapinės; 

• Stoškų senosios kapinės; 

• Žėglių senosios kapinės; 

• Valių senosios kapinės; 

• Viltrakių piliakalnis; 

• Atminimo akmuo Nepriklausomybės 

kovų savanoriams prie Švč. Jėzaus 

Širdies bažnyčios; 

• Kankinių ir tremtinių atminties akmuo 

Pavingrupių kaime; 

• Buvusios mokyklos vieta, kuri veikė nuo 

1918 m.  

• Seniūnija (kurios pastate veikė mokykla 

1967-2021 m.); 

• Vaikų žaidimų ir sporto aikštelė; 



• Be gyventojų likę kaimai (Gudaičiai, 

Murinai, Šlyžai) 

• Bunkeriai. 

Kitoje pusėje numatoma pateikti keletą 

Žvirgždaičių seniūnijos vietovių nuotraukų. 

Bus išleista 1000 vnt. (lietuvių k. – 600 

vnt., rusų k. – 200 vnt., anglų k. – 200 vnt.) 

informacinių lankstinukų apie Žvirgždaičių 

seniūnijos lankytinus objektus. 

 

2. 

VšĮ „Šakių 

turizmo ir verslo 

informacijos 

centras“ 

ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-9-

2021 

Turistinio leidinio „Šakiai. 

Pažink. Paragauk. Pajusk“ 

leidyba 

Projekto tikslas: didinti Zanavykų krašto 

lankomumą ir žinomumą, populiarinant jį per 

Zanavykų krašto kultūros savitumo 

išsaugojimą ir  tradicijų tęstinumą. 

Įgyvendinant projektą bus parengtas ir 

išleistas viso Šakių rajono turizmo vietoves, 

objektus ir juose teikiamas paslaugas 

pristatantis leidinys „Šakiai. Pažink. 

Paragauk. Pajusk“, kuris ateityje bus nuolat 

atnaujinamas, įtraukiant naujus paslaugų 

teikėjus, įvairiapusiškai ir naujai pristatant 

turistines vietoves. Leidinyje bus pristatyta 

mažiausiai 10 vietovių: Gelgaudiškis, 

Griškabūdis, Kriūkai, Kudirkos Naumiestis, 

Kiduliai, Sudargas, Plokščiai, Sintautai, 

Lukšiai (Zypliai), Lekėčiai. Pagal vietoves 

bus pristatyta  50 jose veikiančių paslaugų 

teikėjų, gamtinių objektų. Leidinio turinį 

sudarys: 1) Įvadas apie Šakių rajoną, Šakių 

turizmo ir verslo informacijos centrą, Šakių 

prekinį ženklą; 2) Šakių rajone veiklas 

vykdantys turistiniai objektai, juose teikiamos 

paslaugos, organizuojamos edukacinės 

programos su trumpais aprašymais, 

kainoraščiu, kontaktais ir darbo laikais;3) 

Šakių rajono apgyvendinimo, maitinimo 

įstaigų, gidų kontaktai ir teikiamos paslaugos; 

netaikoma 

8 000,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 

 



4) siūlomi ekskursijų, kelionių maršrutai po 

Šakių rajoną. Popieriniame leidinyje, 

priklausomai nuo paslaugų teikėjo,  gali 

nebūti  skelbiamos konkrečios paslaugų 

kainos, darbo laikas, nes tokia informacija 

labai greitai gali pasikeisti.   Elektroninis 

leidinys bus parengtas lietuvių, anglų ir lenkų 

kalbomis.   Bus išspausdinta 100 

egzempliorių leidinio lietuvių kalba popierine 

versija, skirto rajono reprezentacinėms 

reikmėms, turizmo agentūroms, kelionių 

organizatoriams, kitų rajonų turizmo 

informacijos centrams, kurių Lietuvos 

turizmo informacijos centrų asociacija, 

skirtingais metais,  vienija apie 45.  Remiantis 

turizmo rinkodaros Lietuvoje praktika, toks 

tiražas yra pilnai pakankamas vietinei 

Lietuvos rinkai, nes jis nebus skirtas 

konkretiems turistams, o tik su jais 

dirbančioms agentūroms, turinčioms 

nukreipti į mūsų rajoną turistų srautus.  

Leidinyje bus pateikti turistinėse vietovėse 

veikiančių  paslaugų teikėjų QR kodai, pagal 

kuriuos agentūros ras pačią naujausią 

informaciją interneto svetainėse. Popierinis 

leidinys „Šakiai. Pažink. Paragauk. Pajusk“ 

bus išleistas  A4 formato, ne mažiau 120 psl., 

iliustruotą spalvotomis fotografijomis, 100 

egz. tiražu. 

3. 

Kriūkų 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-1-

2021 
Gyvenimas prie Nemuno 

Projekto tikslas: saugoti Kriūkų krašto 

kultūros savitumą telkiant bendruomenės 

narius vietos tapatybės puoselėjimui ir 

turizmo plėtrai. 

Įgyvendinant projektą bus pagaminti ir 

pastatyti lauko fotografijos-stendai ir 

parengta paroda. Investicija turės ilgalaikę 

išliekamąją vertę dabarties ir ateities kartoms. 

netaikoma 

4 005,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 



Fotografijose tekstas bus pateiktas lietuvių, 

anglų ir rusų kalbomis, turintis išliekamąją 

istorinę, pažintinę ir šviečiamąją vertę, 

reprezentuojantis konkrečią vietovę/ 

teritoriją/kraštą turistui. Produktas be kitų 

pateikimo formų bus pateiktas skaitmenine 

forma, skirta pateikčiai internete. Stendai bus 

pastatyti prie pėsčiųjų tako Pušyno g. Ant 

apšvietimo stulpų prie lauko fotografijų pagal 

kriūkiečio tautodailininko padarytą maketą 

bus pakabintos stilizuotos metalinės dorės. 

4. 

Griškabūdžio 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-3-

2021 

Virtualus turas po 

Zanavykijos apylinkes 

Projekto tikslas: išsaugoti Griškabūdžio 

miestelio etninį kultūros savitumą pritaikant 

turistinių paslaugų teikimui. 

Projekto lėšomis bus sukuriamas virtualus 

turas po Griškabūdžio seniūnijos lankomas 

vietas. Virtualus turas tai realistiškas 

pasirinktų objektų modelis, kuriame 

pristatomi svarbiausi ir įdomiausi 

Griškabūdžio seniūnijos objektai, registruoti 

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros 

vertybių registre. Bus pažymėta kalbininko 

Jono Jablonskio tėviškė-muziejus, 

Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo 

bažnyčia, kunigo ir rašytojo Antano Tatarės 

sodyba, kunigo, istoriko Jono Totoraičio 

gimtinė, kanklininko Prano Puskunigio 

tėviškė, memorialas žuvusiems partizanams ir 

kitos žymios ir nelabai žymios vietos. Turo 

lankytojas jausis tarsi keliautų ir natūraliai 

lankytų objektą: galės stebėti aplinką visomis 

kryptimis nuo žemės ir iš oro, įeiti į pastato 

vidų, paskaityti apie lankomą objektą. 

Virtualus turas bus sudarytas iš aukštos 

rezoliucijos itin kokybiškų nuotraukų. 

Informacija, apie objektus bus pateikta trimis 

skirtingomis kalbomis (lietuvių, anglų, rusų), 

netaikoma 

4 005,00 

89,8073% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 



skirta svečiams ir potencialiems turistams iš 

Lietuvos bei užsienio.  

5. VšĮ „PRIC“ 
ŠAKI- LEADER- 6B-KV-11-5-

2021 

3 dienų renginys Šakių 

krašto aviatoriams atminti 

Projekto tikslas: užtikrinti Zanavykų krašto 

identitetą skatinant kultūros savitumo 

išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą, 

įprasminant krašto kultūros ir istorijos 

palikimą organizuojant 3 dienų renginį krašto 

aviatoriams atminti. 

Projekto lėšomis bus organizuojamas 3 dienų 

renginys, kurio metu vyktų oro balionų 

skrydžiai, būtų pristatomi filmai apie žymius 

Lietuvos aviatorius, vyktų paskaita apie 

karšto oro balionų istoriją: 

1 dienos renginį Žvirgždaičiuose – 

sveikinimo kalba Žvirgždaičių 

bendruomenei, Antaninos ir Jono Liorentų 

atminimo paminėjimas ir ne mažiau kaip 4 

karšto oro balionų prisistatymas Žvirgždaičių 

bendruomenei ir svečiams; ne mažiau kaip 4 

oro balionų vakarinis parodomasis skrydis iš 

Žvigždaičių km. apylinkių; 

2 dienos renginys – oro balionų įrangos 

pristatymas Zyplių dvaro apylinkėse; oro 

baliono pilotavimo subtilybių pristatymas 

Zyplių davro lankytojams; ne mažiau kaip 4 

oro balionų skrydis iš Zyplių dvaro apylinkių 

arba (esant nepalankioms oro sąlygoms 

balionų skrydžiui) „night glow“, kuomet 

balionai pilnai pripučiami ir iliuminuoja 

aplinką nakties metu. 

3 dienos renginys – paskaita skirta oreivystės 

ir oro balionų istorijos pristatymui – 45 min. 

trukmės; filmų apie Liorentaitę, R. Marcinkų 

bei A. Gustaitį peržiūra (pristatyti ne mažiau 

kaip 3 filmus apie Lietuvos aviacijos aušrą).   

netaikoma 

4 004,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

VPS I prioriteto priemonė „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“ kodas LEADER-19.2- SAVA-10 



1. 

Kudirkos 

Naumiesčio 

parapijos 

socialinės 

pagalbos centras 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-11-4-

2021 

Vietos bendruomenei 

skirtų ambulatorinės 

reabilitacijos paslaugų 

plėtra 

Projekto tikslas: didinti ambulatorinės 

reabilitacijos paslaugų prieinamumą bei 

gyventojų, susiduriančių su sveikatos 

problemomis, socialinę įtrauktį, teikiant 

Šakių rajono gyventojų poreikius 

atitinkančias kineziterapijos ir garso, vaizdo 

ir šviesos terapijos paslaugas bei 

elektrostimuliacijos kūno, žmogaus kūno 

diagnostikos ir vakumo, radiodažnio ir 

kavitacijos procedūras.  

Projekto lėšomis bus įsigyta ir įrengta 

patalpose planuojama įranga paslaugų 

teikimui. Planuojamos teikti paslaugos: 

- Kineziterapijos paslauga su specialistu. 

- Kineziterapijos paslauga be specialisto. 

- Garso, vaizdo ir šviesos terapijos paslaugos. 

- Elektrostimuliacijos kūno procedūra. 

- Žmogaus kūno diagnostikos procedūra. 

- Vakumo, radiodažnio ir kavitacijos 

procedūras procedūra. 

1,5 (1,5 etato) 

60 000,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 

2. 
Šakių socialinių 

paslaugų centras 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-11-12-

2021 
Šakių rajono krizių centras 

Projekto tikslas: Šakių rajono kaimiškoje 

vietovėje sukurti naują paslaugą (intensyvi 

krizių įveikimo pagalba krizių centre), kuri 

padėtų šeimoms (asmenims) esančioms 

krizinėse situacijose, ugdyti ir stiprinti 

asmenų gebėjimus savarankiškai spręsti savo 

socialines problemas, padėti įveikti socialinę 

atskirtį, atkurti socialinius ryšius su 

visuomene bei organizuoti ir teikti socialines 

paslaugas Šakių rajono gyventojams. 

Projekto lėšomis bus įkurtas krizių centras 

(Šakių r. sav. Griškabūdžio sen., Paluobių k., 

Bažnyčios g. 7 antro aukšto patalpose), bei 

akredituotos jo paslaugos. Tad Šakių rajone 

atsiras papildoma paslauga, kurios tikslas – 

2 (1,5 etato) 

60 000,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 



padėti asmenims (šeimoms) spręsti krizines 

situacijas, šalinti jų sukeltas pasekmes ir 

mažinti krizinių situacijų poveikį asmens 

(šeimos) gyvenimui,  siekiant atkurti 

savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius 

ir padėti integruotis į visuomenę, asmeniui 

(šeimai) užtikrinant reikalingų paslaugų, 

atitinkančių asmens (šeimos) individualius 

poreikius ir skirtų spręsti krizines situacijas ir 

jų sukeltas pasekmes bei mažinti šių 

pasekmių poveikį asmens (šeimos) 

gyvenimui, teikimą. Vienu metu paslaugą 

galės gauti 5 šeimos (19 asmenų). 

3. MB „Karis“ 
ŠAKI- LEADER- 6A-D-11-11-

2021 

MB Karis plėtra – 

aplinkos, kraštovaizdžio ir 

kelių tvarkymas, priežiūra 

Projekto tikslas: plėsti MB Karis, veiklą, 

aplinkos, kraštovaizdžio ir kelių tvarkymo, 

priežiūros srityje, sukuriant  dvi naujas darbo 

vietas kaimo vietovėje gyvenantiems 

asmenims, iš socialiai pažeidžiamos grupės. 

Projekto lėšomis įsigijus naują, ekonomišką 

ir manevringą techniką bei įrangą įmonė 

padidins teikiamų paslaugų įvairovę. Bus 

teikiamos mobilios/kompleksinės paslaugos 

su mini ekskavatoriumi – žemės, grunto ir kt. 

medžiagų kasimo, lyginimo, planiravimo, 

rovimo,  šiukšlių pakrovimo darbai, 

hidrauliniu grąžtu – žemės, kelmų gręžimo 

darbai, tvorų, garso izoliavimo sienelių 

statymo, šlaitų sutvirtinimo sienelių polinių 

gręžimo darbai, reversinės vibroplokštės 

pagalba atliekamas žemės grunto 

sutankinimas, kelių, takelių, aikštelių 

rengimui ir priežiūrai. 

1,5 (1,5 etato) 

40 000,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 

4. 

MB „Jo jo 

pramogos 

vaikams“ 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-11-7-

2021 

Greitojo maitinimo veiklos 

tolimesnė plėtra, 

panaudojant vietos 

žaliavas 

Projekto tikslas: maksimaliai išnaudojant 

vietos gamintojų produkciją ir kuriant naujas 

maisto produktų tiekimo linijas, plėtoti 

greitojo maitinimo paslaugas. 

1,5 (1,5 etato) 

37 618,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 



Projekto lėšomis planuojama įsigyti lauko 

baldus, autorinį indų komplektą, kuriame visi 

indai būtų papuošti tradiciniais zanavykiškais 

elementais, lauko šildytuvus, barą ir sveikų 

gėrimų gamybai naudojamą įrangą – sulčių 

spaudimo aparatą, ledo generatorių ir 

deguonies aparatą. Įsigytas geokupolas 

praplės veiklos plotą darbuotojams, 

lankytojams. Įsigijus visą planuojamą 

inventorių bus galimybė klientams pasiūlyti 

jaukias vietas pavalgyti, pasimėgauti sveikais 

gaiviaisiais gėrimais. 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 

VPS priemonė „Fizinių asmenų verslo kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-11 

1. Vytautas Kaunas ŠAKI-EURI-6A-D-11-8-2021 Dailės studija – galerija 

Projekto tikslas: Šakių rajone pradėti vykdyti 

ekonominę veiklą, įkuriant dailės studiją – 

galeriją, sukuriant darbo vietą pareiškėjui. 

Atlikęs pirmo aukšto kapitalinį remontą ir 

įsigijęs reikalingą įrangą, pareiškėjas įkurs 

meno studiją – galeriją, kur įrengtoje erdvėje, 

jos gražioje gamtinėje apylinkėje tapys – kurs 

didesnius ir mažesnius tapybos ir grafikos 

darbus parodoms, plenerams, bei pardavimui. 

Čia gims ir išskirtinė pareiškėjo rankų darbo 

keramika – buities bei puošybos gaminiai. Tai 

keraminiai nameliai – žvakidės, kuriuose 

galima garinti aromatinius aliejus, vienetiniai 

keramikiniai vazonėliai, vazelės, smilkalinės 

(gaminamas įvairių figūrėlių bei namelių 

pavidalo), varpeliai ir kiti suvenyrai, kuriais 

pirkėjas galės papuošti savo interjerą ar 

tiesiog nudžiuginti artimą progine ar 

vestuvine keramika. Taip pat planuoja 

gaminti: dideles lėkštes, mažus dubenėlius, 

lėkštes – padėklus, šeimos židinius, žvakides, 

varpelius ir kt. 

Čia bus galimybė mokytis tapybos meno pas 

profesionalų dailininką bei kūrėją, užsisakyti 

1 (1 etatas) 

30 000,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 

 



edukacijas skirtas individualiems asmenimis 

bei grupėms, dalyvauti parodose bei 

nusipirkti pareiškėjo sukurtų meno dirbinių. 

Meno studijoje bus organizuojami 

tarptautiniai, nacionaliniai bei regioniniai 

plenerai.  

Tapybos pamokų ir edukacijų metu 

kiekvienas dalyvis išmėginti spalvas, sukurs 

ir mėgausis kūrybos procesu, turės galimybę 

susikurti jaukų miniatiūros paveikslą 

rėmelyje. Pareiškėjas kiekvienam padės 

nutapyti originalų paveikslėlį, išsirinkti gražų 

rėmelį ir jame sukurti mažą šedevrą ypatingu 

būdu. 

Keramikos pamokų ir edukacijų dalyviai bus 

supažindinami su lietuvių liaudies menu, 

senųjų baltų keramika, ornamentų motyvais 

įdomia Raku keramika. Edukaciniai 

užsiėmimai supažindins su archeologinės 

keramikos dirbinių pavyzdžiais, su  keramika 

ir jos kilme, molio savybėmis. Dalyviai 

išklausys patarimų apie lipdymo 

technologijas bei dekoravimą. Turės 

galimybę nusilipdyti dubenėlį sau ar savo 

mielam augintiniui, sukurti originalų 

molinuką pagal senąsias puodininkystės 

tradicijas, pasidaryti švilpuką ir pan. 

Edukacijos metu bus mokomas molio 

lipdymo, jo technologijos. 

2. 
Gintaras 

Didžiulis 
ŠAKI-EURI-6A-D-11-11-2021 

Gintaro Didžiulio verslo 

pradžia 

Projekto tikslas: žemės kasimo darbų verslo 

sukūrimas įkuriant darbo vietą. 

Pareiškėjas už projekto lėšas įsigys 

ekskavatorių ir sukurs darbo vietą sau. 

Ilgalaikis poveikis ir nauda visuomenei 

pasireikš per konkurencinės aplinkos kūrimą 

žemės kasimo darbų srityje, teigiamą poveikį 

emigracijos sukeltoms problemoms, nes 

1 (1 etatas) 

30 000,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-255 

2022-08-03 



pareiškėjas grįžo iš emigracijos. Su įsigyta 

technika pareiškėjas atliks šiuos žemės 

kasimo darbus: sklypų paruošimas statinių 

statybai, trinkelių klojimui, namų šiltinimui, 

tranšėjų dujų, elektros ir kitų komunikacijų 

įrengimui kasimas, privažiavimo kelių 

kasimas, žemės kasimas vandens, nuotekų, 

drenažo sistemų įrengimui ir atnaujinimui, 

sklypų lyginimas, reljefo formavimas, 

tvenkinių, baseinų kasimas, alpinariumų, 

paplūdimių įrengimas ir kt. 

 

 

 


