
 

 

 

 
 

 

 

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. 

Kidulių jaunimo 

ekologinis 

klubas „Šcrenta 

ŠAKI-LEADER-IC-M-7-12-2020 

Vaistažolinkystės raida 

Suvalkijos 

etnografiniame regione: 

nuo XIX amžiaus 

etnopaveldo dvaruose iki 

šiuolaikinių inovatyvių 

vaistinių augalų auginimo 

ir augalinės žaliavos 

paruošų technologijų 

pritaikymo Kidulių 

bendruomenėje 

Projekto tikslas: skatinti Kidulių 

jaunimo ekologinio klubo „Šerenta“ ir 

Kidulių bendruomenės centro 

„Vinkšnupis“ narių aktyvumą ir 

motyvaciją bendruomeniniam 

verslumui, stiprinti gebėjimus, 

suteikiant papildomas žinias ir 

kompetencijas, siekiant padidinti 

bendruomeniškumo jausmą ir norą 

telktis bendros gerovės kūrimui. 

Projekto metu bus organizuojamas 

Kidulių jaunimo ekologinio klubo 

„Šerenta“ ir Kidulių bendruomenės 

centro „Vinkšnupis“ bendruomenės 

narių mokymų ciklas, kurį sudarys 6 

temos, iš jų 4 vnt. bus teoriniai 

mokymai ir 3 vnt. praktinių 

išvažiuojamųjų mokymų. 

netaikoma 

7 078,00 

100% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-123 

2021-04-12 



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

19.2-SAVA-4 

1. 

Griškabūdžio 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-7-2-2020 

Griškabūdžio miestelio 

kultūros savitumo 

išsaugojimas 2 

Projekto tikslas: išsaugoti 

Griškabūdžio miestelio etninį kultūros 

savitumą pritaikant turistinių paslaugų 

teikimui. 

Projekto metu bus sumaketuotas ir 

pastatytas dvipusis 2000x1500 mm 

Griškabūdžio seniūnijos informacinis 

stendas – žemėlapis, kuriame 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 

vietos, bus pažymėtos esamų ir 

išnykusių kaimų vietos. Kitoje pusėje 

bus pateikiama keletas Griškabūdžio 

seniūnijos vietovių nuotraukų. 

Informacija, apie objektus, stende – 

žemėlapyje bus pateikta trimis 

skirtingomis kalbomis (lietuvių, anglų, 

rusų). Stendas – žemėlapis stovės Šakių 

r. sav., Griškabūdžio mstl., Antano 

Skelčio g. 3 sklype. 

netaikoma 

1 450,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-90 

2021-03-18 

 

2. 

Klubas 

„Sudargo 

piliakalnių 

aidai“ 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-7-11-2020 

Sudargo krašto stiprybė 

gamtos, istorijos, 

literatūros ir muzikos 

harmonijoje 

Projekto tikslas: stiprinti Sudargo 

krašto gamtos ir istorijos harmoniją. 

Projekto metu bus sukurtas trimis 

kalbomis (lietuvių, rusų ir anglų) ne 

mažiau 30 minučių trukmės virtualus 

turas apie Sudargo lankytinas vietas (5 

piliakalnius, bažnyčią, kultūros 

paminklus, kleboniją), paminint 

knygnešystę, pateikiant interviu su 

netaikoma 

2 749,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-107 

2021-03-30 



istorikais, archeologais, gamtininkais ir 

pristatant Joninių šventės bei Beatričės 

vasarų festivalio akimirkas. 

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

1. 
MB „Modern 

House“ 
ŠAKI-LEADER-3A-D-7-6-2020 Karkasinių namų gamyba 

Projekto tikslas: pradėti karkasinių 

namelių gamybos ir medinių 

konstrukcijų rinkimo paslaugų verslą, 

įsigyjant būtiną įrangą verslo pradžiai 

ir sukuriant naujas darbo vietas. 

Projekto metu bus pastatytas tentinis 

angaras, įsygyta reikalinga įranga 

planuojamai veiklai vykdyti. Bus 

pradėti gaminti standartiniai 

inovatyvūs gaminiai – karkasiniai 

nameliai, kuriuos bus galima pagaminti 

su individualia stogo danga, ekologišku 

sienų šiltinimu. Bus gaminami medinės 

karkasinės konstrukcijos (skydai).  

2 (2 etatai) 

32 865,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-107 

2021-03-30 

 

2. Edgaras Žilaitis ŠAKI-LEADER-3A-D-7-3-2020 
Paslaugų verslo steigimas 

ir plėtra Šakių rajone 

Projekto tikslas: pradėti ir plėtoti 

pramoginių maisto produktų gamybą ir 

realizaciją, sukuriant naujus produktus 

vietos gyventojams, naudojant vietos 

išteklius ir sukuriant darbo vietą vietos 

gyventojui.  

Projekto metu planuojama įsigyti du 

pilnai automatinius cukraus vatos 

gaminimo aparatus ir pilnai automatinį 

spragintų kukurūzų (taip vadinamų 

popkornų) aparatą. Pagrindinė 

planuojama veikla – saldžių užkandžių 

(cukraus vatos ir spragėsių) gamyba, 

pristatymas klientams ir realizacija. 

1 (1 etatas) 

32 865,00 

69,9853% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-98 

2021-03-23 

 

VPS priemonė „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 

1. 
Nijolė 

Šalonikienė 
ŠAKI-LEADER-6A-D-7-5-2020 

Sulčių spaudyklos 

įrengimas Šakių rajone 

Projekto tikslas: pradėti kaulavaisių ir 

uogų sulčių spaudyklos veiklą, siekiant 

skatinti verslumą bei kaimo gyventojų 

poreikius atitinkančių paslaugų teikimą 

2 (2 etatai) 

60 000,00 

69,1888% 

NMA 

direktoriaus 



Šakių krašto VVG teritorijoje. 

Projekto metu prie gamybinio pastato 

pastatys 100 m2 trinkelėmis išklotą 

aikštelę žaliavų iškrovimui bei gatavos 

produkcijos pakrovimui, įdiegs 

vandens pašildymo sistemą su saulės 

kolektoriumi, įsigys modernią 

nukaulinimo ir sulčių spaudimo 

gamybinės linijos įrangą. Įgyvendinus 

projektą bus pradėta teikti nauja 

kaulavaisių ir uogų iškaulinimo 

paslauga, organizuojamos pažintinės/ 

degustacinės ekskursijos į Šakių rajoną 

atvykusiems turistams. 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-90 

2021-03-18 

 

2. 
Indrė 

Kavaliauskienė 
ŠAKI-LEADER-6A-D-7-5-2020 

Tvarkymo ir pavėžėjimo 

paslaugos 

Projekto tikslas: Šakių rajone pradėti 

vykdyti ekonominę veiklą, į rinką įvesti 

naujas kaimo gyventojų poreikius 

atitinkančias pavėžėjimo bei valymo 

paslaugas ir sukurti papildomas darbo 

vietas socialiai pažeidžiamiems 

asmenims. 

Projekto metu ūkio būdu bus atliktas 

pastato remontas, įsigyta valymo 

paslaugoms teikti reikalinga įranga ir 

mikroautobusas pavėžėjimo paslau-

goms teikti. Teikiant valymo paslaugas 

kaimo gyventojams, numatyta valyti 

senus baldus, kilimus ir kitus buities 

daiktus (teikiamas visų patalpose 

esančių baldų bei patalpų valymas) tiek 

pačių gyventojų namuose, tiek šiuos 

daiktus pervežant ir valant pritaikytose 

patalpose. Pavėžėjimo paslauga bus 

teikiama Šakių rajono gyventojams. 

Vietos bendruomenės gyventojai, 

įskaitant ir socialiai pažeidžiami ir 

atskirti asmenys, bus vežami į 

2 (2 etatai) 

49 890,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-123 

2021-04-12 



renginius, muziejus, aplankyti kitus 

lankytinus objektus, taip pat pas 

gydytojus, į vaistinę ir pan. Organizuos 

ir socialines veiklas – kartu su 

bendruomene bent 2 kartus per mėnesį 

bus organizuojamas vaikų nuvežimas į 

Šakių baseiną. 

3. 
BĮ Kukarskės 

globos namai 
ŠAK1-LEADER-6A-D-7-13-2020 

Terapinės rekreacijos 

paslaugų teikimas 

Kukarskės globos 

namuose 

Projekto tikslas: pradėti teikti terapines 

rekreacines paslaugas senyvo amžiaus 

žmonėms ir negalią turintiems 

asmenims, padedančias gerinti Šakių 

rajono gyventojų sveikatos būklę. 

Projekto metu bus pastatyta uždara 

lauko terasa, įrengtas trinkelėmis klotas 

lauko takelis su metaliniais turėklais, 

vedantis į lauko terasą, įrengtas Kneipo 

terapijos takas, įsigyta įranga terapinių 

rekreacinių paslaugų teikimui. 

Terapinė rekreacija yra toks gydymo 

būdas, kuomet gydoma ilsintis, 

veikiant daug fizinės ištvermės 

nereikalaujančius darbus bei lavinant 

protą ir psichologinę būklę. Rekreacija 

ypač aktuali neįgaliesiems, norintiems 

atgauti fizines, dvasines, emocines 

jėgas. Rekreacija gerina ne tik fizinį 

pajėgumą, motorinius gebėjimus, bet ir 

neįgaliųjų savivertę, gebėjimą 

bendrauti. Rekreacija – tai žmogaus 

sveikatos atgavimas, fizinių jėgų 

atkūrimas (susigrąžinimas), teigiamos 

emocinės, dvasinės, kultūrinės 

psichoemocinės būsenos, malonių 

pojūčių, išgyvenimų atkūrimo, 

atnaujinimo procesas. Bus teikiamos 

šios paslaugos: kompleksinės, 

terapinės ir rekreacinės paslaugos 

2 (1,5 etato) 

59 996,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-155 

2021-05-06 

 



senjorams ir neįgaliesiems, 

koordinacijos ir smulkiosios motorikos 

lavinimo paslaugos, psichologinės 

sveikatos ir smegenų veiklos stiprinimo 

užsiėmimai ir kompiuteriniai 

kognityvinių funkcijų lavinimo ir 

terapijos pratimai. 

4. MB „Apolas" ŠAKI-LEADER-6A-D-7-9-2020 
Vandenlenčių parkas 

Valiulių tvenkinyje 

Projekto tikslas: vykdyti verslą, 

įkuriant vandenlenčių, vandens slidžių, 

irklenčių parką Valiulių tvenkinyje, bei 

sukuriant naujas darbo vietas. 

Projekto metu bus įrengtias 

vandenlenčių, vandens slidžių, 

irklenčių parkas Valiulių tvenkinyje, 

įsigyti du į vientisą sistemą jungiami 

modeliniai nameliai – konteineriai ir 

įsigyta šių paslaugų teikimui 

reikalinga įranga, sukurtas internetinis 

puslapis apie laisvalaikio, poilsio ir 

sporto pramogų galimybes 

vandenlenčių parke. Įgyvendinus 

projektą planuojama teikti šias naujas 

paslaugas: plaukimas su 

vandenlentėmis, vandens slidėmis ir 

irklentėmis (inventoriaus nuoma, 

mokymai). 

2 (2 etatai) 

48 718,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-123 

2021-04-12 

5. 
MB 

„Hidromelsta “ 
ŠAKI-LEADER-6A-D-7-4-2020 

MB „Hidromelsta“ verslo 

naujų paslaugų plėtra 

Projekto tikslas: plėtoti konkurencingą 

smulkųjį verslą Šakių rajone ir teikti 

kraštovaizdžio formavimo bei aplinkos 

tvarkymo paslaugas kaimo 

gyventojams.  

Projekto metu įsigys aplinkos 

tvarkymui skirtą įrangą – ekskavatorinį 

krautuvą ir kraštovaizdžio 

projektavimui skirtą įrangą – nešiojamą 

kompiuterį. Numatoma plėtoti 

paslaugas, skirtas kraštovaizdžio 

2 (2 etatai) 

60 000,00 

69,9658% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-90 

2021-03-18 



projektavimui, aplinkos sutvarkymui ir 

priežiūrai – projektinės 

dokumentacijos rengimas, derinimas, 

kraštovaizdžio formavimas, gerbūvio 

sutvarkymo darbai, tvenkinių kasimas, 

melioracijos griovių, kelių 

sutvarkymas ir priežiūra. Numatoma 

teikti paslaugas nuo pradinės idėjos iki 

pilno įgyvendinimo – bus teikiamos 

tiek projektavimo, dokumentacijos 

rengimo, leidimų derinimo paslaugos, 

tiek aplinkos sutvarkymo paslaugos. 

6. 

Asociacija 

„Išmanus 

jaunimas“ 

ŠAKI-LEADER-6A-D-7-1-2020 

Asociacijos „Išmanus 

jaunimas“ inovatyvaus 

verslo pradžia kaimo 

vietovėje 

Projekto tikslas: pradėti inovatyvų 

verslą, įsigyjant reikalingas modernias 

CNC frezavimo stakles, įrankius ir 

darbo priemones bei pastatant veiklai 

reikalingą pastatą – dirbtuves ir taip 

sukuriant darbo vietą kaimo vietovėje. 

Projekto metu bus pastatytos verslo 

vykdymui reikalingas pastatas – 

dirbtuvės, įsigytos ir sumontuotos 

modernios CNC frezavimo staklės bei 

įsigyti kiti įrankiai ir darbo priemones, 

skirtos medienos pjaustymo ir 

obliavimo paslaugų teikimui bei 

gaminių iš medienos ir baldų gamybai 

bei apdirbimui.planuojama gaminti 

įvairius medienos produktus: stalus, 

kėdes, durų blokus, ažūrines sieneles, 

laiptų statramsčius ir turėklus, tvorų 

segmentus, tūrines iškabas, 

dekoracijas, suvenyrus. 

1 (1 etatas) 

40 000,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-90 

2021-03-18 

7. IĮ „Modėja“ ŠAKI-LEADER-6A-D-7-7-2020 
Kavinės „Modėja“ 

atnaujinimas ir plėtra 

Projekto tikslas: plečiant IĮ „Modėja“ 

veiklą Šakių krašte į rinką įvesti naujus 

gaminius ir paslaugas, tokiu būdu 

padidinti įmonės gaminamos 

produkcijos vertę, tradicinių patiekalų 

2 (2 etatai) 

54 245,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 



ir regioninių produktų integraciją į 

turizmo plėtrą bei sukurti papildomas 

darbo vietas socialiai pažeidžiamiems 

asmenims. 

Projekto metu bus pilnai atnaujinta 

kavinės  virtuvė, atliekant virtuvės 

patalpos remontą bei modernizuojant 

virtuvės įrangą, įrengta terasa, įsigyti 

reikiami baldai. Projektu taip pat 

plečiama kavinės veikla, pradedant 

tiekti įvairius grilio patiekalus bei 

organizuojant tradicinių lietuvių 

patiekalų degustacines vakarienes. 

Vakarienės organizuojamos kaip 

renginys, kurio metu nuo 20 asmenų 

grupei tiekiamas ypatingas maistas bei 

gėrimai – meniu sudarys nekasdieniai 

patiekalai, tokie kaip "velingtono" 

kepsnys, šaltiena, kepeninė, svogūnų 

sriuba, karka ir t.t. Taip pat užsiims 

paruoštų, pagardintų ir termiškai 

apdorotų maisto ir patiekalų (pvz. 

kotletų, kepsnelių ir pan.) gamyba. Šie 

patiekalai, siekiant juos išsaugoti, bus 

apdoroti, pvz., sušaldyti ir įpakuoti 

vakuumuojant bei parduodami vietos 

gyventojams kavinėje arba vietos 

parduotuvėse. 

įsakymas Nr. 

BR1-123 

2021-04-12 

 

8. MB „Šlepetija" ŠAKI-LEADER-6A-D-7-10-2020 
MB „Šlepetija“ verslo 

plėtra 

Projekto tikslas: MB „Šlepetija“ verslo 

plėtra modernizuojant technologinį 

procesą ir kuriant darbo vietas. 

Projekto metu bus įsigyjama 

siuvinėjimo mašina ir krovininis 

automobilis. MB „Šlepetija“ 

pagrindinė veikla – šlepečių siuvimas. 

Įmonė žinoma ir gerai vertinama Šakių 

rajone ir visoje šalyje. Ypatingas 

1 (1 etatas) 

19 110,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-98 

2021-03-23 

 



dėmesys skiriamas produktų kokybei, 

pradedant medžiagų pasirinkimu ir 

baigiant prekių pardavimu klientams. 

Šlepetės gaminamos pagal 

individualius kliento pageidavimus, 

gaminiai parduodami tik atidžiai 

patikrinus ir įvertinus jų kokybę. 

Siuvinėjimo mašinos privalumas yra ne 

tik našumas ir greitis, bet ir siuvinėjimo 

kokybiškumas, elektros sąnaudų 

sumažėjimas, mažesnis triukšmas 

ceche. Krovininis automobilis bus 

skirtas prekių transportavimui į muges, 

miestų šventes ir kitus renginius, 

šlepečių pristatymui į pigu.lt sandėlius. 

 

 

 


