
 

 

 

 
 

 

 

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

1. Valdas Juška 
ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-8-

2021 

Juškų raugyklėlės 

verslo 

modernizacijos 

plėtra 

Projekto tikslas: tęsti „Juškų raugyklėlės“ 

verslo modernizaciją, pritaikant jį didesnei 

produkcijos gamybos apimčiai bei 

mechanizuojant produktų gamybos procesą. 

Vietos projekto įgyvendinimo metu numatoma 

sukurti 2 darbo vietas (2 etatus) kaimo 

gyventojams.  

Šio vietos projekto metu numatyta 95,51 m2  

ploto pagalbinio ūkio pastato priestato statyba 

(iš jo: sandėlio plotas – 61,38 m2, šaldytuvo 

plotas – 34,13 m2) rangos būdu – numatoma 

prie esamo pagalbinio ūkio paskirties pastato 

blokuoti naują pagalbinio ūkio paskirties 

pastatą (16,8 m. ilgio ir 6 m. pločio). Pastato 

sienos ir stogas – metalo konstrukcijų. 

Produkcijos išvežiojimui bus įsigytas N1 

klasės krovininis automobilis. Gamybos 

apimčių plėtrai bus įsigyjama papildomų 

stelažų ir stalų, daržovių plovimo vonią, 

spaudiminį dušą su maišytuvu, svarstyklės 

2 (2 etatai) 

59 995,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-403 

2021-12-22 

 



produkcijos svėrimui, presas, skirtas raugiant 

kopūstus išgauti sultis. Atlikus investicijas, 

bus praplėsti pareiškėjo ūkyje gaminamos 

produkcijos (raugintų kopūstų, raugintų 

agurkų, įvairių daržovių salotų, kopūstų 

sulčių) apimtis ir kiekiai. 

 
Vidmantas 

Augulis 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-4-

2021 

Šiltinimo poliuretanu 

verslo sukūrimas 

Šakių raj. 

Projekto tikslas: pradėti šiltinimo poliuretanu 

verslą, siekiant skatinti verslumą bei kaimo 

gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų 

teikimą Šakių krašto VVG teritorijoje. 

Projekto įgyvendinimo metu įsigys kilnojamą 

poliuretano purškimo įrangą ir krovininį 

automobilį įrangos transportavimui į paslaugos 

teikimo vietą. Pareiškėjas teiks šiltinimo 

poliuretanu paslaugas. Paslauga bus teikiama 

užsakovo patalpose, kurias užsakovas 

pageidauja apšiltinti. Pareiškėjo darbuotojai 

krovininiu automobiliu nuvyks į užsakovo 

patalpas, kartu atsiveždami įrangą. Suteikus 

paslaugą – darbuotojai grąžins įrangą į 

sandėliavimo patalpas. 

1,5 (1,5 etato) 

41 008,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-403 

2021-12-22 

 

 
Žydrūnas 

Naujokaitis 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-9-

2021 

Mobilios kupolų 

nuomos paslaugos 

sukūrimas 

Projekto tikslas: sukurti inovatyvią mobilią 

kupolų nuomos paslaugą renginių 

organizavimui bei  apgyvendinimui ir poilsiui. 

Projekto įgyvendinimo metu bus investuojama 

į vieną didelį 150 m2 ne mažiau 14 m 

skersmens laikinos konstrukcijos kupolą (iš 

nerūdijančio plieno su PVC tentu apgaubimui, 

su terasa) įvairių renginių organizavimui ir 

keturis mažuosius 28 m2 ne mažiau 6 m 

skersmens laikino konstrukcijos kupolus (iš 

medienos, su PVC tentu, su terasa) 

apgyvendinimui bei poilsiui.  

2 (2 etatai) 

59 973,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-38 

2022-02-09 

 

 

Kęstučio 

Kareivos 

prekybos įmonė 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-2-

2021 

Maitinimo verslo 

įkūrimas Kudirkos 

Naumiestyje, Šakių 

raj. 

Projekto tikslas: įrengti karšto maisto 

išsinešimui užkandinę ir pradėti viešojo 

maitinimo veiklą Kudirkos Naumiestyje, 

siekiant skatinti verslumą bei kaimo gyventojų 

1,5 (1,5 etato) 

25 587,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 



poreikius atitinkančių paslaugų teikimą Šakų 

rajono Kudirkos Naumiesčio seniūnijoje. 

Projekto metu bus įsigyti karšto maisto 

išsinešimui užkandinei įrengti būtini virtuvės 

baldai, įranga ir atsiskaitymui už maitinimo 

paslaugas reikalingas kasos aparatas. Projektu 

numatyta užsiimti karšto maisto įkurtoje 

užkandinėje ruošimu, teikiant greitojo maisto 

(kebabai, fri bulvytės, kepta duona, koldūnai, 

kalmarų bei svogūnų žiedai, krevetės, salotos, 

gaivieji gėrimai: kava, arbata, vanduo, 

natūralių uogų šerbetas, pieno kokteilis su 

natūraliomis uogomis) išsinešimui paslaugas. 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-403 

2021-12-22 

 

 

Kudirkos 

Naumiesčio 

bendruomenės 

centras 

„Santaka“ 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-1-

2021 

Aplinkos priežiūros 

bendruomeninio 

verslo įkūrimas 

Kudirkos 

Naumiestyje, Šakių 

raj. 

Projekto tikslas: pradėti aplinkos tvarkymo ir 

kraštovaizdžio priežiūros paslaugų veiklą, 

siekiant skatinti verslumą bei kaimo gyventojų 

poreikius atitinkančių paslaugų teikimą Šakių 

krašto VVG teritorijoje. 

Projekto metu bus įsigyta įranga, skirta 

aplinkos tvarkymo ir kraštovaizdžio 

priežiūros paslaugos teikimui ir pradėta teikti 

aplinkos ir kraštovaizdžio tvarkymo 

paslaugas Kudirkos Naumiesčio seniūnijos 

gyventojams bei seniūnijos teritorijoje 

veikiančioms įmonėms: žolės pjovimas 

traktoriumi su mulčeriu, žolės pjovimas mini 

traktoriumi, žolės pjovimas rankine 

žoliapjove, žolės pjovimas trimeriu, žemės 

dirbimas traktoriumi su podirvio purentuvu, 

sniego valymas, malkų pjovimas, skaldymas, 

atliekų išvežimas, augalų gyvatvorių 

formavimas, žemės dirbimas motobloku.  

1,5 (1,5 etato) 

51 333,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-403 

2021-12-22 

 

 

Lukšių 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-5-

2021 

Aplinkos priežiūros 

bendruomeninio 

verslo įkūrimas 

Lukšiuose, Šakių raj. 

Projekto tikslas: pradėti aplinkos tvarkymo ir 

kraštovaizdžio priežiūros paslaugų veiklą, 

siekiant skatinti verslumą bei kaimo gyventojų 

poreikius atitinkančių paslaugų teikimą Šakų 

rajono Lukšių seniūnijoje. 

1,5 (1,5 etato) 

57 718,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 



Projekto metu bus įsigytas jūrinis konteineris 

ir įranga, skirta aplinkos tvarkymo ir 

kraštovaizdžio priežiūros paslaugos teikimui ir 

pradėta teikti aplinkos ir kraštovaizdžio 

tvarkymo paslaugas Lukšių seniūnijos 

gyventojams bei seniūnijos teritorijoje 

veikiančioms įmonėms: žolės pjovimas 

(traktoriuku, žoliapjove, trimeriu), augalų 

gyvatvorių formavimas, aplinkos tvarkymas 

(lapų, šiukšlių surinkimas ir išvežimas), žemės 

dirbimas traktoriumi, sniego valymas, gatvių ir 

šaligatvių šlavimas, atliekų išvežimas, vejos 

skarifikavimas, sodo-daržo augalų ir vejos 

purškimas, gyvatvorių  genėjimas ir 

formavimas, žemės purenimas, šakų 

smulkinimas. 

įsakymas Nr. 

BR1-403 

2021-12-22 

 

 Andrius Vencius 
ŠAKI- LEADER- 6A-D-10-3-

2021 

Kalviškų metalo 

gaminių gamyba bei 

apdirbimas 

Projekto tikslas: pradėti kalviškų metalo 

gaminių gamybą bei metalo apdirbimo verslą, 

įsigyjant reikalingą specializuotą įrangą, 

įrankius ir darbo priemones bei pastatant 

kalvystės veiklai reikalingą pastatą ir taip 

sukuriant  1 darbo vietą kaimo vietovėje. 

Projekto metu bus pastatytas ne mažiau kaip 45 

kv. m pastatas – dirbtuvės kalvystės veiklai 

vykdyti, įsigyta metalo apdirbimui ir 

produkcijos gamybai reikalinga įranga ir 

įrankiai, pagamintos produkcijos 

transportavimui automobilinė dviašė priekaba 

bei elektros generatorius. Numatoma gaminti 

diferencijuotą produkciją, pirkėjas produkciją 

rinksis ne pagal kainą, o pagal produkcijos 

individualias savybes ir poreikius. 

1 (1 etatas) 

24 939,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-403 

2021-12-22 

 

 

 

 


