
 

 

 

 
 

 

 

ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATAI 

 

2019 m. sausio 9 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP 

preliminarus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

rezultatas 

VP 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP vertinimo 

metu nustatyta 

preliminari 

paramos suma 

(Eur) 

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

19.2-SAVA-4 

1. 

Sudargo 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-2-1-2018 
Sudargas vaizduose, judesyje 

ir žodžiuose 
85 teigiamas netaikoma 

9 600,00 

80% 

VPS priemonė „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 

1. 

Jaunimo 

organizacija 

„Šešupė“ 

ŠAKI-LEADER-1A-J-2-1-2018 
Tradiciniai Zanavykų krašto 

karpiniai 
60 teigiamas netaikoma 

5 014,76 

80% 

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

1. Valdas Juška ŠAKI-LEADER-3A-D-2-2-2018 
Juškų raugyklėlės verslo 

modernizacija 
75 teigiamas 2 (2 etatai) 

61 334,36 

65% 

2. 
UAB 

„Foodlogistics“ 
ŠAKI-LEADER-3A-D-2-4-2018 

UAB „Foodlogistics“ verslo 

plėtra įdiegiant inovatyvią 

krovininių automobilių, 

autobusų, žemės ūkio 

70 teigiamas 2 (2 etatai) 
60 000,00 

64,59948% 



technikos bei lengvųjų 

automobilių plovimo paslaugą 

bekontaktėje plovykloje 

 

2019 m. sausio 22 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP 

preliminarus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

rezultatas 

VP 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP vertinimo 

metu nustatyta 

preliminari 

paramos suma 

(Eur) 

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

1. Tomas Jucaitis ŠAKI-LEADER-3A-D-2-3-2018 
Ūkininko Tomo Jucaičio 

verslo plėtra 
60 teigiamas 3 (3 etatai) 

26 744,90 

65% 

 

2020 m. liepos 17 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjo 

pavadinimas 

Paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

VP pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

vertinimo 

metu 

suteiktas 

kokybės balas 

VP 

preliminarus 

išlaidų 

tinkamumo 

vertinimo 

rezultatas 

VP 

planuojamų 

kurti darbo 

vietų skaičius 

(vnt.) 

VP vertinimo 

metu nustatyta 

preliminari 

paramos suma 

(Eur) 

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

1. UAB „Atmeta“ ŠAKI-LEADER-3A-D-2-1-2018 

UAB „Atmeta“ naujos 

paslaugos – „Meistras į 

namus“,  materialinės bazės 

sukūrimas 

60 teigiamas 2 (2 etatai) 
22 329,01 

60% 

 


