
 

 

 

 
 

 

 

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

1. 
MB “Kūrybos 

studija Virsmas” 
ŠAKI-LEADER-3A-D-4-3-2019 

Kūrybos studija Virsmas 

plėtra, diegiant inovacijas 

ir kuriant darbo vietas 

Projekto tikslas: MB Kūrybos studija 

Virsmas plėtra, įsigijant reikalingą veiklos 

plėtojimui įrangą ir kuriant darbo vietas. 

Projekto pagalba bus įsigyta įranga, kuri leis 

įmonei praplėsti veiklos sritis, padidinti 

apimtis, įdarbinti naujų žmonių. 

Įgyvendinus projektą, įmonė galės atlikti 

platų spaudos ir įvairių medžiagų 

pjaustymo,apdirbimo darbus. Su įsigytomis 

frezavimo staklėmis bus išpjaunamos 

reikalingos medinės, aliuminės, organinio 

stiklo detalės, ant kurių su UV spausdintuvu 

būtų atliekami spaudos darbai ir taip 

sukuriamas išskirtinės vertės produktas ar 

paslauga. Su įsigytu ploteriu, laminatoriumi 

bus galima įmonei teikti daugiau ir 

kokybiškesnių plačiaformatės spaudos 

2 (2 etatai) 

59 780,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-142 

2020-05-25 

 

2020-06-29 

Pareiškėjas 

nusprendė 

neįgyvendinti 

projekto 



paslaugų (įmonė turi plačiaformatį 

spausdintuvą). Smulkiems spaudos darbam 

skirtas spausdintuvas padėtų atlikti įvairius 

plakatų, lankstinukų, vizitinių kortelių 

spausdinimo darbus. 

2. 
Vaclovo 

Jurgučio įmonė 
ŠAKI-LEADER-3A-D-4-2-2019 

Medienos apdirbimo cecho 

adresu Kęstučio g, 55, 

Daugėliškių k., Šakių sen., 

Šakių r. sav. 

modernizavimas 

Projekto tikslas: modernizuoti esamą 

medienos apdirbimo cechą įsigyjant krovimo 

techniką ir modernų šildymo katilą, išlaikyti 

1 esamą įmonės savininko vietą ir sukurti 

papildomai 1 darbo vietą socialinę atskirtį 

patiriančiam Šakių rajone gyvenamąją vietą 

deklaravusiam asmeniui. 

Projekto metu bus atliktas katilinės 

modernizavimas, sumontuotas naujas 

modernus, ekologiškas, inovatyvus šildymo 

katilas, naudojantis vietines gamybos atliekas, 

įsigyta medienos krovimo technika – 

autokrautuvas, kuris modernizuos medienos ir 

medienos gaminių transportavimą įmonės 

teritorijoje. 

3 (3 etatai) 

30 000,00 

58% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-142 

2020-05-25 

 

VPS priemonė “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 

1. 

Kudirkos 

Naumiesčio 

parapijos 

socialinės 

pagalbos centras 

ŠAKI-LEADER-6B-D-4-1-2019 

Vietos bendruomenei 

skirtų sveikatingumo ir 

terapijos paslaugų plėtra 

Projekto tikslas: didinti Šakių rajono 

gyventojams ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugų prieinamumą, plėtojant 

sveikatingumo ir terapijos paslaugas, 

atitinkančias gyventojų poreikius. 

Projekto metu įsigijus reikalingą įrangą, bus 

pradėtos teikti šios sveikatingumo ir terapijos 

paslaugos: hidromasažo procedūros, 

multifunkcinės kapsulės procedūros, 

magnetinės terapijos procedūros, organizmo 

deguonies prisotinimo procedūros, lazerio, 

ultragarso multifunkcinės procedūros, šalčio 

terapijos procedūros, vakuumo terapijos 

procedūros, angliarūgšties vonių terapijos 

procedūros ir vaistažolių kokteiliai. 

5 (5 etatai) 

59 077,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-123 

2020-05-05 

 

 



Teikiamomis sveikatingumo ir terapijos 

paslaugomiss galės naudotis visi Kudirkos 

Naumiesčio ir Šakių rajono gyventojai, 

kuriems atliekamos procedūros reikalingos 

dėl negalios, ligos ar patirtos traumos. 

2. 

Lekėčių 

bendruomenės 

asociacija 

ŠAKI-LEADER-3A-D-4-5-2019 

Lekėčių bendruomenės 

mobilus plaukiojantis 

fontanas 

Projekto tikslas: sukurti mobilaus 

plaukiojančio   fontano paslaugą Lekėčiuose, 

Paliekio parke, bei užtikrinti platų paslaugos 

teikimą, bendradarbiaujant su privačiu ir 

bendruomeniniu   verslu.   

Bendruomenė mato puikią galimybę, 

bendradarbiaujant su privačiu verslu 

(Romualda Matusevičiene), sukurti viena kitą 

papildančių paslaugų komplektą, t.y. 

bendruomenė, įgyvendindama projektą, 

įsigys mobilų plaukiojantį vandens fontaną, 

kuris kartu su (Romualdos Matusevičienės) 

garso ir vaizdo projekcijų sistema puikiai 

papildytų vienas kitą ir galėtų būti pasiūlytas 

plačiam klientų ratui. Be to, fontanas (tiek 

vienas, tiek su projekcijų sistema) taptų 

neatsiejama Paliekio parko dalimi,  jo vizitine 

kortele, trauktų į Lekėčius turistus, miestelio 

svečius, nes yra pakankamai inovatyvus 

dalykas. 

1,5 (1,5 etato) 

59 999,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-131 

2020-05-13 

 

 

 

 


