
 

 

 

 
 

 

 

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

19.2-SAVA-4 

1. 

Lekėčių 

bendruomenės 

moterų klubas 

ŠAKI-LEADER-6B-K-5-1-2020 
Senųjų Lekėčių fotografijų 

lauko paroda 

Projekto tikslas: išsaugoti ir skleisti Lekėčių 

krašto istoriją, stiprinant krašto žinomumą, 

skatinant kultūrą ir vietinį turizmą. 

Projekto metu bus aktyvinamos vietos 

organizacijos, gyventojai surenkant senąsias, 

istorines Lekėčių krašto fotografijas. Jos bus 

retušuojamos, skenuojamos ir atspausdintos 

ant 10 stendų, kurie bus sumontuoti Lekėčių 

miestelio centre, prie Draugystės gatvės 

esančio skvero, įrengiant stacionarią lauko 

fotografijų parodos alėją. Bus 

organizuojamas lauko fotografijų parodos  

atidarymo renginys, kuris vyks tradicinės 

miestelio šventės - „Mėlynių festivalis“ , 

rytinės programos metu, 2020 m. liepos 18 d. 

netaikoma 

4 824,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-143 

2020-05-25 

 

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



1. 

Briedžių  

bendruomenės  

centras 

ŠAKI-LEADER-1A-JV-5-3-2020 

Kūrybinė stovykla-

pleneras „Briedžių 

dirbtuvės“ vietos jaunimui 

ir vyresniems Briedžių  

krašto gyventojams 

Projekto tikslas: supažindinti jaunimą bei 

vietos gyventojus su verslo įmonėmis, 

užsiimančiomis medžio apdirbimu, baldų 

gamyba, su medžio drožybos subtilybėmis bei 

technika, supažindinti su senaisiais amatais, 

Lietuvos tautodailės tradicijomis ir 

moderniuoju menu, pasitelkiant medžio 

drožėjus, tautodailininkus ir kitus 

menininkus. Įtraukti jaunimą bendrai veiklai 

kartu su kitų amžiaus grupių atstovais, 

grąžinant ir dekoruojant bendruomenės 

kiemelio erdves bei pastatus, skatinant 

savitarpio pasitikėjimą. Telkti ir aktyvinti 

bendruomenę, ieškant įvairesnių 

bendradarbiavimo būdų, stiprinančių 

bendruomenės narių sutelktumą.   

Projektometu bus organizuojama dieninė 5 

dienų  kūrybinė stovykla – pleneras  „Briedžių  

dirbtuvės“ vietos jaunimui kartu su kitų 

amžiaus grupių atstovais. Į stovyklos veiklas 

bus kviečiami garsūs medžio drožėjai, 

tautodailininkai, menininkai ir užsiėmimus 

bei edukacijas vykdys bendruomenėje, bus 

išpuošiama ir išgrąžinama bendruomenės 

aplinka bei erdvės. Visos stovyklos metu  bus 

sukurtos 5 skulptūros iš medžio, 5 mediniai 

suoliukai, 15-20 tapybos ant šilko darbų, 5 

sienų dekoravimo darbai ir smulkių gaminių 

iš medžio: šaukštų, mentelių, pjaustymo 

lentelių, padėklų, verpsčių ir kt. 

netaikoma 

9 978,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-176 

2020-06-09 

 

 


