
 

 

 

 
 

 

 

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. 

Lekėčių 

bendruomenės 

moterų klubas 

ŠAKI-LEADER-1C-M-9-1-

2021 

Mokytis niekas 

nedraudžia 

Projekto tikslas: skatinti Lekėčių 

bendruomenės moterų klubo ir Lekėčių 

bendruomenės asociacijos narių aktyvumą ir 

motyvaciją bendruomeniniam verslumui, 

stiprinti gebėjimus, suteikiant papildomas 

žinias ir kompetencijas, siekiant padidinti 

bendruomeniškumo jausmą ir skatinti 

edukacinių veiklų plėtrą Lekėčiuose. 

Projekto metu bus suorganizuoti trys 

išvažiuojamųjų mokymų ciklai, kiekvieną 

ciklą sudarys dvi dienos po 7 valandas  (viso 

šešios dienos, 42 val.) trijuose skirtinguose 

Lietuvos regionuose (Mažoji Lietuva – Šilutės 

rajonas, Dzūkija – Alytaus rajonas ir 

Aukštaitija – Kupiškio rajonas). Mokymų 

metu projekto dalyviai sudalyvaus 12 skirtingų 

temų mokymuose ir 3 praktiniuose 

mokymuose lankantis bendruomenėse. Visos 

12 mokymų temų ir 3 praktiniai mokymai 

bendruomenėse turės įtakos verslumo 

netaikoma 

7 828,00 

100% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-237 

2021-07-13 



skatinimui vietos bendruomenėje, taip pat 

stiprins vietos turizmą.  

2. VšĮ „PRIC“ 
ŠAKI-LEADER-1C-M-9-6-

2021 

Turizmo paslaugų 

pardavimų apimčių 

didinimas naudojant 

elektronines sistemas 

ir socialinius tinklus 

Projekto tikslas: įgyti papildomų žinių apie 

turizmo paslaugų pardavimo galimybes 

naudojantis elektroninėmis priemonėmis ir 

socialiniais tinklais, bei panaudoti įgytas žinias 

didinant turizmo paslaugų ir prekių 

pardavimus. 

Projekto metu bus organizuojami 

mokymai tokiomiss temomis: „Vaizdo ir 

video komunikacijos ABC. Kaip pritraukti ir 

pavienį turistą“, „Pardavimų svarba“, 

„Turizmo marketingas. Užsienio regionų 

pavyzdžiai“, „Turistų įgeidžiai. Kaip juos 

pritraukti gyvąja gamta“ ir „Klientų 

aptarnavimas ir komandinis darbas“. 

netaikoma 

7 828,00 

100% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-237 

2021-07-13 

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

19.2-SAVA-4 

1. 
Zanavykų 

seimelis 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-9-4-

2021 

Zanavykų krašto 

kulinarinis paveldo 

išsaugojimas 

Projekto tikslas: užtikrinti Zanavykų krašto 

kulinarinio paveldo išsaugojimą parengiant ir 

išleidžiant leidinį.  

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus 

surinkta informacija apie kulinarinių tradicijų 

atsiradimą Zanavykų krašte, paplitimą, 

surinkti išlikę receptai, atlikti fotografavimo 

darbai. Informacijos rinkimo periodu talkins 

rajono kultūros įstaigų darbuotojai ir 

bendruomenių žmonės. Surinkta vertinga 

medžiaga bus perduota Zanavykų krašto 

muziejui, siekiant užtikrinti jos išsaugojimą. O 

parengtas juodraštinis leidinio variantas 

perduotas leidybai – išleistas leidinys – 

albumas „Istorinė zanavykų virtuvė“.  

netaikoma 

7 413,00 

100% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-237 

2021-07-13 

2. 

Lukšių 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-9-5-

2021 

Lukšiai – muziejus 

po atviru dangumi 

Projekto tikslas: parengti ir išleisti leidinį apie 

Lukšių kraštą, kuris turėtų išliekamąją istorinę, 

pažintinę ir šviečiamąją vertę, reprezentuotų 

netaikoma 
7 415,00 

100% 



Lukšius turistams. 

 Projekto metu bus išleistas leidinys 

„Lukšiai – muziejus po atviru dangumi“, kuris 

išsamiai, įtraukiant visus objektus, 

reprezentuotų šį kraštą. Labai svarbu 

susisteminti, surinkti visą informaciją apie 

Lukšius ir patalpinti bendrame leidinyje, kuris 

galėtų reprezentuoti Lukšių kraštą bei tuo 

pačiu leistų turistams (miestelio svečiams) 

lengviau pažinti, surasti lankytinas vietas 

Lukšiuose. Preliminarus knygos turinys: 

1. Lukšių Šv. Juozapo bažnyčia; 

2. Lukšių krašto istorinės atminties 

paminklai; 

3. Lukšių bendruomenės pasididžiavimas 

– Zyplių dvaras; 

4. Kitos lankytinos vietos Lukšių krašte: 

pramogų ir laisvalaikio parkai 

(„Siesarties vingio parkas, „Gerų 

idėjų“ parkas ir kt.), „Varlių namelis“ 

ir kt.  

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-237 

2021-07-13 

 

 

 


