
 

 

 

 
 

 

 

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. 

Sudargo 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-2-1-2018 
„Sudargas vaizduose, 

judesyje ir žodžiuose“ 

Projekto tikslas: reikšmingai Lietuvos 

istorijos saugotojai – Sudargo vietovei šiuo 

projektu suteikti dar didesnes jo atminties 

išsaugojimo garantijas, skleidžiant žinią 

dabarčiai ir nešant ją ateičiai.  

Projekto metu bus sukurtas 30 min. trukmės 

filmas apie kadaise buvusios Sudargo  

tvirtovės galybės liudininkus ‒ iki šiol 

išlikusius 5 piliakalnius, apie jų edukacinę-

informacinę reikšmę praeityje ir 

šiuolaikiniame gyvenime ir papildytas anglų 

kalbos subtitrais. Taip pat bus išleistas trimis 

kalbomis (lietuvių, anglų, rusų) edukacinis – 

informacinis leidinys ,,Sudargo istorijos 

slėpiniai“ su Sudargo lankytinų vietų 

žemėlapiu – leidinio įdėklu. 

netaikoma 

9 600,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2019-03-27 



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

1. 

Jaunimo 

organizacija 

„Šešupė“ 

ŠAKI-LEADER-1A-J-2-1-2018 
„Tradiciniai Zanavykų 

krašto karpiniai“ 

Projekto tikslas: puoselėti Zanavykų krašto 

karpinių tautinį paveldą, skatinti 

bendruomeniškumą, saviraišką, tradicijų 

tęstinumą, įtraukiant jaunimą bendrai veiklai 

kartu su kitų amžiaus grupiųatstovais, ieškant 

įvairesnių bendradarbiavimo būdų, 

stiprinančių bendruomenės narių sutelktumą. 

Įgyvendinant projektą, bus organizuojamas 

seminaras – paskaita „Karpiniai ir tradicijos“, 

praktiniai – edukaciniai užsiėmimai. Sukurti 

darbai papuoš senelių namus, Kudirkos 

Naumiesčio seniūnijos, poliklinikos, vaikų ir 

jaunimo DC ir kitas patalpas, bus 

organizuojamos parodos. 

netaikoma 

5 015,00 

80% 

NMA 

sprendimas 

2019-01-11 

VPS priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

2. Valdas Juška ŠAKI-LEADER-3A-D-2-2-2018 
„Juškų raugyklėlės verslo 

modernizacija“ 

Projekto tikslas: modernizuoti „Juškų 

raugyklėlės“ verslą, pritaikant jį didesnei 

produkcijos gamybos apimčiai bei 

mechanizuojant produktų gamybos procesą. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu 

numatoma sukurti 2 darbo vietas kaimo 

gyventojams. 

Projekto įgyvendinimo metu bus ūkio būdu 

rekonstruojamas pastatas, įruošiant sandėlio 

patalpas, įsiyjama įranga, skirta gamybos 

linijos automatizavimui, ir veiklos plėtrai bei 

krovininis automobilis su šldymo įranga. 

2 (2 etatai) 

61 131,00 

65% 

NMA 

direktoriaus 

įsakymas 

Nr. BR1-167 

2019-06-14 

3. 
UAB 

„Foodlogistics“ 
ŠAKI-LEADER-3A-D-2-4-2018 

„UAB „Foodlogistics“ 

verslo plėtra įdiegiant 

inovatyvią krovininių 

automobilių, autobusų, 

žemės ūkio technikos bei 

lengvųjų automobilių 

plovimo paslaugą 

bekontaktėje plovykloje“ 

Projekto tikslas: įdiegti inovatyvią plovimo 

paslaugą krovininiams automobiliams, 

autobusams, žemės ūkio technikai bei 

lengviesiems automobiliams bekontaktėje 

plovykloje, sukuriant ne mažiau kaip 2 darbo 

vietas, taip prisidedant prie socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų įtraukimo į darbo rinką bei 

patenkinant Šakių karšto rinkos poreikį dėl 

trūkstamos paslaugos teikimo. 

2 (2 etatai) 

60 000,00 

64,59948% 

NMA 

sprendimas 

2019-05-23 



Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta 

bekontaktė plovykla draugiška aplinkai, 

atitinkanti visus LR aplinkosauginius 

reikalavimus, Europos Sąjungos įstatymus 

bei REACH reglamentą. Čia bus teikiama 

nauja inovatyvi plovimo paslauga 

krovininiams automobiliams, autobusams, 

žemės ūkio technikai bei lengviesiems 

automobiliams. 

 

 


