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2019 m. liepos 11 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP 

planuojamų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

(Eur) 

VP planuojama 

paramos suma 

(Eur) 

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

1. 

Šešupės 

euroregiono 

turizmo 

informacijos 

centras 

ŠAKI-LEADER-1C-M-3-11-2019 

Gidų rengimo kursų Šakių 

rajone organizavimas, 

gerinant turizmo 

terminologijos anglų kalba 

žinias bei įvedant naują 

paslaugą – gidas/personažas 

80 netaikoma 10 000,00 
10 000,00 

100% 

2. 

VšĮ Šakių verslo 

informacijos 

centras 

ŠAKI-LEADER-1C-M-3-1-2019 Verslių bendruomenių link 60 netaikoma 9 995,32 
9 995,32 

100% 

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

19.2-SAVA-4 

1. 

Šakių rajono 

bitininkų 

draugija 

ŠAKI-LEADER-6B-V-3-3-2019 
Zanavykų krašto bitininkų 

tradicijų puoselėjimo šventė 
100 netaikoma 2 681,13 

2 547,07 

95% 



2. 

Šešupės 

euroregiono 

turizmo 

informacijos 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-V-3-12-2019 

Zanavykų kraštą ir vietos 

savitumą reprezentuojančių 

suvenyrų vieningos stilistikos 

pakuočių ir rinkinių gamyba. 

100 netaikoma 10 523,15 
10 000,00 

95% 

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

1. 
Gerdžiūnų 

bendruomenė 
ŠAKI-LEADER-1A-J-3-8-2019 

Gerdžiūnų bendruomeninio 

verslumo ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą 

65 netaikoma 6 357,50 
6 039,63 

95% 

 

2019 m. rugpjūčio 20 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP 

planuojamų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

(Eur) 

VP planuojama 

paramos suma 

(Eur) 

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

1. 
Romualda 

Matusevičienė 
ŠAKI-LEADER-3A-D-3-2-2019 

Išskirtinių turizmo ir proginių 

pramogų paslaugų sukūrimas 

Lekėčiuose ir jų pateikimas 

rinkai 

70 1,5 (1,5 etato) 68 571,00 
47 999,70 

70% 

2. 
MB “Brandi 

mėsa” 
ŠAKI-LEADER-3A-D-3-6-2019 

Mėsos brandinimo cechas 

diegiant novatoriškas 

technologijas ir kuriant darbo 

vietas 

65 3 (3 etatai) 90 140,85 
58 140,85 

64,5% 

3. UAB „Vailit“ ŠAKI-LEADER-3A-D-3-5-2019 
Unikalių paslaugų plėtra 

Šakių rajone 
60 2 (2 etatai) 80 126,89 

55 598,83 

70% 

4. 
MB 

„Briedlentė“ 
ŠAKI-LEADER-3A-D-3-9-2019 

Medžio apdirbimo cecho 

sukūrimas Bizierių kaime 
60 2 (2 etatai) 48 668,93 

34 068,25 

70% 

 

 

 

 



2019 m. rugsėjo 25 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP 

planuojamų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

(Eur) 

VP planuojama 

paramos suma 

(Eur) 

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

1. UAB „Kartai“ ŠAKI-LEADER-3A-D-3-4-2019 
Įmonės modernizavimas ir 

veiklų plėtra 
65 4 (4 etatai) 239 999,65 

120 000,00 

50% 

 

2019 m. gruodžio 11 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP 

planuojamų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

(Eur) 

VP planuojama 

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. VšĮ „PRIC“ ŠAKI-LEADER-3A-D-3-10-2019 

Zanavykų krašto kultūros 

savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas kuriant 

dokumentinius filmus 

80 netaikoma 8 264,46 
7 851,23 

95% 

 


