
 

 

 

 
 

 

 

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

1. 

VšĮ Šakių verslo 

informacijos 

centras 

ŠAKI-LEADER-1C-M-3-1-2019 Verslių bendruomenių link 

Projekto tikslas: projektų pareiškėjų ir 

vykdytojų, planuojančių kurti ir kuriančių 

bendruomeninį, socialinį, socialiai atsakingą 

verslą Šakių rajone, mokymas. 

Projekto metu bus organizuojami mokymai 
„Verslumo ir produktų kūrimo dirbtuvės“, skirti 

potencialių pareiškėjų inovatyvumo, 

kūrybiškumo skatinimui, pasirengimui teikti 

paraiškas, „Vadovavimo dirbtuvės“, skirtos 

potencialių pareiškėjų ir jau projektus įgyvendinti 

pradedančių pareiškėjų vadovavimo, komandos 

formavimo, projektų administravimo gebėjimų 

stiprinimui, išvažiuojamieji mokymai 

„Bendruomeninis verslas“, skirtas susipažinti su 

gerąja Lietuvos bendruomenių patirtimi kuriant 

verslus ir „Socialinis verslas ir socialiai 

atsakingas verslas“, skirtas susipažinti su gerąja  

Lietuvos bendruomenių ir privačių smulkaus 

netaikoma 

9 995,00 

100% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-12 

2020-01-14 



verslo subjektų patirtimi kuriant socialinį verslą, 

diegiant socialiai atsakingo verslo principus. 

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 

Projekto tikslas: Šakių rajono bitininkų 

draugijai priklauso 59 bitininkai, tęsiantys 

Zanavykų krašto bitininkų tradicijas. Norint 

pateikti zanavykų bitininkystės tradicijas ir jų 

savitumą Lietuvos bei Europos mastu, į 

bitininkų tarpą pritraukti naujus narius, kurie 

galėtų tęsti šių tradicijų puoselėjimą ir 

skleidimą, rugpjūčio pirmą savaitgalį 

rengiama Bitininkų – Medaus šventė. 

Gelgaudiškio miestelyje planuojama surengti 

bitininkų – medaus šventę, kuri būtų skirta 

tiek bitininkams, tiek visiems esamiems ir 

būsimiems medaus smaližiams. Šventės metu 

garbingi svečiai, miesto ir valstybės atstovai 

sveikins šventės dalyvius ir bitininkų 

benduomenę, vakarinės dalies metu gros 

gyvo garso muzikantai. Šventės metu taip pat 

planuojamos edukacijos, kurių metu šventės 

svečiai bus supažindinti tiek su bičių vašku ir 

vaško žvakių gamybos ypatumais, tiek su 

medaus keliu nuo avilio iki stiklainio, kuris 

padedamas ant stalo. 

netaikoma 

2 145,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-404 

2019-12-02 

 

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 

Projekto tikslas: nuošalioje kaimo vietovėje 

skatinti verslumą ir savitarpio pasitikėjimą, 

savanorišką veiklą, įtraukiant jaunimą ir 

neįgalius stacionarioje globos įstaigoje 

gyvenančius asmenis į bendruomenės veiklą. 

Projekto metu bus organizuojama 2 dienų 

socialinės atskirties prevencijos ir socialinės 

integracijos stovykla, išvyka aplankyti ne 

mažiau kaip  3 bendruomenes ir susipažinti su 

netaikoma 

4 920,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-30 

2020-01-31 

 



geraisiais bendruomeninio verslumo 

pavyzdžiais ir bendruomeninio verslo 

marketingo mokymai. 

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 

Projekto tikslas: aukštos kokybės inovatyvių 

poilsio ir pramogų paslaugų sukūrimas 

Lekėčiuose, įsigyjant įrangą, ją parengiant 

paslaugų teikimui ir sukuriant 1,5 darbo 

vietos. 

Projekto metu bus įsigyta garso ir vaizdo 

projekcijų sistem, reikalinga muzikinių 

vaizdo projekcijų kūrimui vandens lašelių 

ekrane, ji bus sumontuota ir pasirengta 

paslaugos, skirtos vietos gyventojams, rajono 

svečiams, turistams bei klientams už VVG 

teritorijos ribų, teikimui. Paslaugos teikimui 

bus sukurtos muzikines vaizdo  ant vandens 

lašelių ekrano projekcijų programos: 

asmeninėms šventėms 30 ir 60 minučių 

trukmės bei miestų, miestelių, įmonių 

šventėms 40 ir 80 minučių trukmės, kurios 

bus orientuotos skirtingiems vartotojų 

segmentams. 

1,5 (1,5 etato) 

48 000,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-416 

2019-12-10 

2. 
MB “Brandi 

mėsa” 
ŠAKI-LEADER-3A-D-3-6-2019 

Mėsos brandinimo cechas 

diegiant novatoriškas 

technologijas ir kuriant 

darbo vietas 

Projekto tikslas: įkurti modernų, vietinius 

išteklius naudojantį mėsos brandinimo, 

iškaulinimo cechą, taip kuriant 

konkurencingą mėsos brandinimo įmonę, 

kuri įdarbins vietos gyventojus. 

Įgyvendinant projektą, bus sukurta visa 

reikiama mėsos brandinimui technologinė 

bazė, taip pat mėsos pakavimo ir ilgalaikio 

laikymo technologija. Įmonė supirks iš vietos 

ūkininkų, žemės ūkių bendrovių galvijus. 

Projekto pagalba įdiegta įranga leis įmonei 

išauginti žaliavos vertę ją brandinant. Bus 

ruošiama brandinta jautiena, aukštos 

3 (3 etatai) 

58 141,00 

64,59% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-12 

2020-01-14 

 

2020-04-20 

Pareiškėjas 

nusprendė 

neįgyvendinti 

projekto 



kokybės, brandinti, šokiniu šaldymu šaldyti 

jautienos kepsniai, pusgaminiai. Dalis 

paruoštos produkcijos bus parduodama 

mažmeniniu būdu. Įmonės paruoštos 

produkcijos galės įsigyti VVG teritorijos 

gyventojai. 

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

Šakių rajone 

Projekto tikslas: plėtoti unikalių paslaugų 

teikimo centrą (virtualios realybės pramogos 

rekreacijai ir pažintiniams tikslams), 

sukuriant naujas paslaugas vietos 

gyventojams, naudojant vietos išteklius. 

Projekto metu bus diegiamos inovacijos, 

kurios orientuotos į socialinę įtrauktį, 

ilgalaikę Šakių krašto verslo plėtrą ir kaimo 

gyventojų užimtumą. Numatomi projekto 

novatoriški sprendimai leis sukurti naujas 

darbo vietas, leis įmonei gauti daugiau 

pajamų, o Šakių rajono gyventojai gaus 

naujas paslaugas. 

Projekto metu bus įsigyjama virtualios 

realybės simuliatorius su kompiuterine 

įranga, kuri leis teikti inovatyvias virtualios 

realybės paslaugas rinkoje. Ši įranga leis 

teikti inovatyvias paslaugas, kurios bus 

patrauklios ir įvairios klientams, jų pagalba 

bus pasiūlytas labai platus žaidimų, pramogų 

ir pažintinių pramogų spektras. Įsigytas 

elektros generatorius ir transporto priemonės 

– automobilis ir priekaba leis teikti 

perspektyvines paslaugas tose vietovėse, 

kuriose negalime pasijungti prie stacionaraus 

elektros tinklo arba nebus suteikiama 

galimybė prie jo prisijungti ir užtikrinti 

veiklos mobilumą. 

2 (2 etatai) 

55 418,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-416 

2019-12-10 

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

veiklų plėtra 

Projekto tikslas: UAB „Kartai“ numato 

vykdyti maitinimo bei apgyvendinimo 
4 (4 etatai) 

120 000,00 

50% 



paslaugų veiklą kultūros paveldo objekte - 

Gelgaudiškio dvare. Kad būtų galima teikti 

numatytas paslaugas, reikalinga atlikti dvaro 

patalpų kapitalinį remontą, bei įsigyti baldų ir 

buitinės technikos veiklos vykdymui. 

Kadangi bendrovė turi ribotus finansinius 

išteklius investicijų vykdymui, teikiamas 

projektas dėl paramos gavimo investicijų 

finansavimui. 

Projekto metu numatoma vykdyti maitinimo 

bei apgyvendinimo paslaugų veiklą kultūros 

paveldo objekte - Gelgaudiškio dvare. 

Pritaikius dvarą, t.y. atlikus jo kapitalinį 

remontą bei įsigijus planuojamą įrangą, bus 

teikiamos modernios bei patogios 

apgyvendinimo paslaugos kultūros paveldo 

objekte. Be to, projekto metu numatoma 

įsigyti bei įrengti šviestuvus, naudojančius tik 

saulės energiją. 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-12 

2020-01-14 

 

 


