
 

 

 

 
 

 

 

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. VšĮ „PRIC“ 
ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-15-

2020 

Zanavykų krašto kultūros 

savitumo ir tradicijų 

išsaugojimas, kuriant 

dokumentinius filmus 

Projekto tikslas: užtikrinti Zanavykų krašto 

identitetą, skatinant kultūros savitumo 

išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą, 

įprasminant krašto kultūros ir istorijos 

palikimą dokumentiniuose filmuose, 

skirtuose pristatyti Zanavykų kraštą. 

Projekto metu bus sukurti 3 reprezentaciniai 

videofilmai „Zanavykai“, kurie pristatys 

Zanavykų kultūrą, tradicijų išsaugojimą ir 

tęstinumą, įtraukiant Šakių krašto dvarų 

istorijas ir palikimus videofilmas bus 

sudarytas iš dalių: 1) Filmas iki 10:00 min. 

trukmės. Jame atsispindės Zanavykų kultūra, 

tradicijos, Šakių krašto dvarų istorija, 

palikimas, kulinarinis paveldas; 2) Filmas iki 

60 s. trukmės. Jame atsispindės Šakių rajono 

netaikoma 

9 975,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-512 

2020-12-15 

 



dvarų palikimas; 3) Filmas iki 30 s. trukmės. 

Tai 10 min. filmo trumpinys. Filmai bus 

viešinami svetainėse: www.sakiukrastovvg.lt, 

youtube.com, socialiniuose tinkluose, 

turistiniuose objektuose ir kt. 

2. 

Kidulių 

bendruomenės 

centras 

,,Vinkšnupis“ 

ŠAKI-LEADER-6B-KV-6-15-

2020 

Kidulių miestelio 

kultūrinis paveldas 

Projekto tikslas: išsaugoti Kidulių miestelio 

savitumą, šio krašto kultūrą, tradicijų 

tęstinumą, perteikiant vietos gyventojams ir 

svečiams. 

Projekto metu bus suorganizuoti 2 renginiai, 

prisidėsiantys prie Kidulių miestelio 

savitumo, senosios krašto kultūros ir tradicijų 

išsaugojimo, tęstinumo. Aukšlinių žvejų 

šventė prisidės prie žvejybos amato ugdymo, 

senųjų tradicijų, ir kultūringo bei aktyvaus 

poilsio skatinimo gamtoje. Kidulių dvaro 

dienos renginio metu bus supažindinama 

visuomenė su Kidulių dvaro istorija ir senąja 

dvarų kultūra. Bus sudaryta galimybė 

visuomenei dalyvauti Kidulių dvaro puotoje ir 

išmokti dvariškų šokių žingsnelių. Renginys 

padės garsinti Kidulių kraštą plėtojant 

kultūrinį turizmą. 

netaikoma 

3 400,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-512 

2020-12-15 

 

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

1. 

MB „Jo jo 

pramogos 

vaikams“ 

ŠAKI-LEADER-3A-D-6-6-2020 

Zanavykų krašto 

kulinarinio paveldo 

pritaikymas greitojo 

maitinimo veiklai, 

maksimaliai išnaudojant 

vietos išteklius 

Projekto tikslas: išnaudojant unikalų 

Zanavykų krašto kulinarinį paveldą, pasiūlyti 

greitojo maitinimo paslaugas, naudojant 

vietinius išteklius. 

Įgyvendinant projektą, planuojama parengti 

greitojo maisto receptus, remiantis Zanavykų 

kulinariniu paveldu. Būtų parengti senovinių 

ledų, vaflių, blynų ir panašūs receptai, 

pristatomi unikalūs gėrimai (kompotai, 

nealkoholinės trauktinės ir pan.). Siekiant 

populiarinti tokius patiekalus, bus įsigytas ir 

įrengtas mobilus maisto furgonas, kuriuo bus 

2 (2 etatai) 

52 500,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-14 

2021-01-12 

 

http://www.sakiukrastovvg.lt/


teikiamos paslaugas įvairiose vietose – 

savaitgaliais planuojama prekiauti įvairiose 

šventėse, o paprastomis dienomis – prie kelio 

Kaunas – Šakiai. Taip pat bus įsigyta mobili 

krosnis – grilius, kuriame, esant poreikiui, bus 

gaminami tradiciniai patiekalai – kugelis, 

balandėliai ir pan. Kaip papildomą paslaugą, 

numatoma siūlyti dviračių nuomą, kuri leis 

pasigrožėti Šakių kraštu, važiuojant miško ir 

lauko takeliais bei keliukais. 

2. 
Dainius 

Venckūnas 
ŠAKI-LEADER-3A-D-6-14-2020 

Inovatyvių sveikatingumo 

paslaugų komplekso 

sukūrimas poilsiavietėje 

„Paliekys 

Projekto tikslas: inovatyvių sveikatingumo 

paslaugų komplekso sukūrimas Lekėčiuose. 

Įgyvendinant projektą ūkio būdu bus statomi 

du atskiri pastatai: pirtis ir masažo namelis. 

Dėl patogumo ir didesnės paslaugų pasiūlos 

galimybės – paslaugas bus galima užsisakyti 

atskirai, pavyzdžiui, tik masažo paslaugas 

masažo namelyje arba tik pirties paslaugas 

pirties pastate. Perkamas poilsio namelis, bus 

skirtas svečiams, norintiems pratęsti viešnagę 

„Paliekyje“, atokiau pamigdyti pietų miego 

vaikučius, ar tiesiog atsipūsti nuošaliau nuo 

kompanijos. Bus teikiamos šios paslaugos: 

sveikatingumo paslauga „Pirties malonumai“, 

individualios pirties paslaugos, SPA 

procedūros baseine, masažo paslaugos, 

dviračių nuoma, švenčių, seminarų, parodų 

organizavimas. Paslaugas bus galima 

užsisakyti atskirai arba kompleksiškai. 

1,5 (1,5 etato) 

44 949,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-4 

2021-01-06 

 

3. 
MB Greitos 

bitės 
ŠAKI-LEADER-3A-D-6-4-2020 

MB Greitos bitės verslo 

plėtra, kuriant naujas 

paslaugas ir  darbo vietas 

Projekto tikslas: vietos ištekliais pagrįstų 

produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo 

grandinių ir vietos paslaugų plėtojimas. 

Projekto metu bus įsigyjami veiklai vykdyti 

modulinių namelių kompleksas ir juose 

sumontuojama reikalinga įranga. Gaminant 

medaus mišinius iš bitininkų bus perkamas 

1,5 (1,5 etato) 

44 467,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-4 



medus. Kadangi gamybos procesas vyks 

ištisus metus tai didesnę metų dalį bus 

perkamas jau susikristalizavęs medus. Todėl 

vienas iš įsigyjamų įrengimų yra medaus 

dekristalizatorius. Dekristalizatorius gali 

atlikti dvi funkcijas t.y. bus naudojamas ir 

kaip žiedadulkių ar bičių duonelės 

džiovintuvas. Iš paruošto medaus bus 

gaminamas kreminis medus, kuris toliau bus 

maišomas su priedais. Pagamintas mišinys 

fasavimo įrenginiu bus išpilstomas į stiklinę 

tarą. Bičių duonelės kūlimui kūlimo procesas 

prasideda nuo korių šaldymo. Sušaldyti koriai 

bičių duonelės kūlimo mašina bus kuliami.  

Iškulta bičių duona bus džiovinama. Vaško 

dangtelių lydytuvu bus atliekamas vaško 

dangtelių atskyrimas nuo medaus likučių ir 

lydymas. 

2021-01-06 

 

4. 
Jonas 

Abromavičius 
ŠAKI-LEADER-3A-D-6-14-2020 

Jono Abromavičiaus verslo 

plėtra 

Projekto tikslas: plėsti verslą perkeliant 

veiklos vykdymo vietą, rekonstruojant senus 

pastatus ir juos pritaikant ekonominės veiklos 

vykdymui, įsigyjant naują įrangą ir įrankius, 

sukuriant inovatyvią mobilaus serviso 

paslaugą ir naują darbo vietą.  

Projekto metu ūkiniu būdu bus 

rekonstruojami seni pastatai, juose įruošiant 

parduotuvę ir servisui su pagalbinėmis 

patalpomis prekių sandėliavimui, 

remontuojamos technikos laikymui. 

Parduotuvėje bus prekiaujama visa sodo, 

daržo, miško įranga ir technika bei jų 

atsarginėmis detalėmis, keturračiais, 

motociklais, motoroleriais bei jų atsarginėmis 

detalėmis. Bus galimybė parduodamą 

techniką eksponuoti, kas yra svarbu reklamos 

atžvilgiu pritraukiant klientus. Mobilaus 

1 (1 etatas) 

30 000,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-65 

2021-02-22 

 



serviso įrengimui įsigyta įranga bus 

sumontuota pareiškėjui priklausančiame 

mikroautobuse TRANSIT/TOURNEO.  Jame 

bus komplektuojami: keltuvas, diagnostika, 

variatoriaus nuėmimo varžtas, magneto 

nuėmimo įrankiai (2 vnt.), hidraulinis presas, 

įrankių vežimėlis, žemo profilio greito kėlimo 

hidraulinis kėliklis, elektrinė konsistencinio 

tepalo pompa, alyvos išpilstymo komplektas. 

VPS priemonė „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

1. 

Kidulių jaunimo 

ekologinis 

klubas „Šerenta" 

ŠAKI-LEADER-1A-D-6-13-2020 Zanavykiškų žolelių nauda 

Projekto tikslas: skatinti regioninių produktų 

integraciją, bendradarbiaujant su vaistinę 

žaliavą auginančiais vietiniais ūkininkais, 

perdirbant ir prekiaujant vaistinėmis 

arbatžolėmis bei vaisių/daržovių 

saldainiais/cukatomis. 

Įgyvendinant šį projektą siekiama išnaudoti 

Lietuvos gamtines sąlygas ir surinkti vaistinę 

žaliavą iš natūraliai augančių vaistinių augalų, 

perdirbti vietinių ūkininkų užaugintą, saugią, 

reikalavimus atitinkančią vaistinę žaliavą, 

didins užimtumo galimybes kaime, sukurs 

darbo vietą ir ves vaistažolių populiarinimo 

edukacijas. Šiam tikslui, pagal projektą 

numatoma įsigyti konvekcinę džiovinimo 

sistemą, su papildomu šilumos generavimo 

įrenginiu ir šilumos akumuliavimo- 

paskirstymo sistema, kuri atliks vaistinės 

žaliavos džiovinimo funkciją. Buitiniai 

valymo įrenginiai tarnaus vaistinės žaliavos 

(plaunat šaknis, vaisius ir kt.), taip pat 

edukacijos procesuose užtikrinant 

džiovinimo, augalų paruošimo  ir edukacinių 

patalpų sanitarinius reikalavimus. 

1 (0,85 etato) 

33 420,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-14 

2021-01-12 

 

VPS priemonė „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 



1. 

Kidulių 

bendruomenės 

centras 

,,Vinkšnupis“ 

ŠAKI-LEADER-6A-D-6-16-2020 

Aplinkos priežiūros 

paslaugų teikimas 

Kiduliuose 

Projekto tikslas: teikti kokybiškas aplinkos 

priežiūros paslaugas žmonėms, sukuriant 

darbo vietą kaimo gyventojams.   

Projekto metu bus įsigyta priekabos tipo 

alkūninis keltuvas, kuris bus naudojamas 

darbams aukštyje: medžių genėjimui, 

lietvamzdžių valymui. Dirbant autokeltuvu ir 

medžių šalinimo ir genėjimo darbams atlikti 

bus įsigyti du motoriniai pjūklai – vienas 

specialiai medžių genėjimui, o kitas – medžių 

skersavimui ir pjaustymui. Medžių, prie kurių 

bus nepatogu privažiuoti su bokšteliu, 

tvarkymui bus įsigyta aukštapjovė.  Šakų 

smulkintuvas bus įsigytas nupjautoms šakoms 

susmulkinti, kad neapkrauti užsakovų 

papildomais rūpesčiais, kur utilizuoti 

nupjautas šakas. Apleistų teritorijų priežiūrai 

bus įsigytas daugiafunkcinis įrenginys, prie 

kurio galima kombinuoti skirtingus 

prietaisus: brūzgynų karpytuvus, žirkles, 

frezas. Klientų vejų prižiūrai bus įsigyti 

vejapjovė ir aeratorius. Įsigytos technikos 

priežiųrai bus nusipirkta aukšto slėgio 

plovyklė. 

1 (1 etatas) 

39 900,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-14 

2021-01-12 

 

VPS priemonė “Gyventojų ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 

1. 

Veršių 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-D-6-10-2020 

Veršių bendruomenės 

verslo inkubatoriaus 

kūrimas 

Projekto tikslas: teikti įstaigų/įmonių, 

gyventojų poreikius atitinkančias paslaugas, 

įveiklinti viešuosius pastatus ir erdves. 

Įgyvendinant projektą bus ųsigyti įrankiai ir 

baldai kirpėjos ir manikiūrininkės darbo 

vietoms ir laukiamajai zonai įruošti; batutai, 

cukraus vatos ir pop corn aparatai pramogų 

paslaugoms, įgarsinimo įranga, renginių 

organizavimui ir įgarsinimui, automobilinės 

priekabos jų transportavimui, elektros 

generatoriai jų veikimui palaikyti; elektrinis 

1,5 (1,5 etato) 

60 000,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-4 

2021-01-06 

 



vandens šildytuvas, kondicionierius ir Saulės 

elektrinė vandens, patalpų šildymui, 

elektrinių prietaisų veikimui, batutų 

pripūtimui ir pripūstų oro slėgio palaikymui; 

sumontuota 60 kv. m arkinio angaro tipo arka 

su uždara galine siena renginių 

organizavimui, atlikėjų, dalyvių priedangai 

nuo vėjo, lietaus ar saulės tiesioginių 

spindulių.  

2. 

Kriūkų 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-D-6-8-2020 
Kriūkų bendruomenės 

verslo pradžia 

Projekto tikslas: Kriūkų seniūnijoje įkurti 

naują paslaugą, kuri būtų orientuota į 

ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros, 

kultūrinio švietimo, kūrybos, meninės 

(interaktyvios) edukacijos organizavimo 

veiklą. Taip pat organizuoti poilsio, 

laisvalaikio ir  švenčių paslaugas.   

Atlikus kapitalinio remonto darbus ir įsigijus 

reikiamą įrangą, bus pradėtos teikti vaikų 

lavinimo ir priežiūros paslaugos bei įkurta 

šventėms skirta erdvė. Planuoja teikti tris 

pagrindines paslaugas: Užimtumo vaikų 

žaidimų kambaryje organizavimo paslaugos; 

Vaikų priežiūros paslaugos; Edukacinės 

programos vedimo paslaugos. Įgyvendinus šį 

projektą žmonės turintys vaikų turėtų vietą, 

kurioje galėtų pagal poreikį palikti vaikus, 

atšvęsti vaikų šventes. 

1,5 (1,5 etato) 

59 994,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-4 

2021-01-06 

 

 

3. 

Voniškių kaimo 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-6B-D-6-5-2020 
Maitinimo paslaugų 

teikimas 

Projekto tikslas: naminių sūrių, naminės 

kaimiškos rūginės duonos, konditerinių 

grybukų gamyba ir išvežamojo maitinimo 

paslaugos teikimas Šakių rajone. 

Įgyvendinant projektą bus įsigyta virtuvės 

įrangą bei komercinis automobilis. 

Numatoma pagrinde teikti dienos pietų 

paslaugą įstaigų darbuotojams ar sezono metu 

1 (1 etatas) 

37 985,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-14 

2021-01-12 

 



ūkininkų lauko darbininkams bei Šakių krašto 

VVG teritorijos gyventojams švenčių, 

renginių aptarnavimui. Taip pat ši paslauga 

yra svarbi ir senjorams, skurdo riziką 

patiriantiems žmonėms, kuriems reikia 

maisto pristatymo į namus paslaugos. Iš 

anksto pasirašytas ketinimų protokolas su 

mišrių socialinių paslaugų centru VšĮ „Vilties 

žiedas“. Bus gaminama naminė kaimiška 

ruginė duona, konditeriniai grybukai bei 

naminiai sūriai, kuriais bus prekiaujama. 

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

1. 
Šakių atviras 

jaunimo centras 
ŠAKI-LEADER-1A-J-6-11-2020 Atrask verslumą savyje 

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas jaunimui 

atrasti individualias savybes, kurios suteiktų 

galimybę ugdytis verslumą, savitarpio 

pasitikėjimą ir užimti aktyvią poziciją vietos 

bendruomenėje. 

Projekto metu projekto savanoriams bus 

suorganizuoti 2 dienų informaciniai seminarai  

apie savanoriškos veiklos principus, 

komandinį darbą, savanorystės naudą ir 

patirtinio mokymosi stažuotė. Suorganizuota 

3 dienų jaunimo verslumo skatinimo ir savęs 

pažinimo dirbtuvės „Atrask verslumą 

savyje“, kurių metu bus organizuoti vienos 

dienos profesionalūs psichologiniai ir 

verslumo orientavimo testai bei jų analizės, 

apžvelgiant individualius asmenybės ir 

profesijos suderinimo planus bei įvertinant 

asmenines  stiprybes ir verslumo augimo 

galimybes, vienos dienos viešojo kalbėjimo, 

lyderystės ir savęs pažinimo savybes 

ugdantys praktiniai užsiėmimai (workshop), 

sudarantys sąlygas formuotis patirtinėms 

žinioms ir vienos dienos užsiėmimai, 

ugdantys komandinio darbo įgūdžius, 

netaikomas 

8 850,00 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-506 

2020-12-09 

 



bendruomeniškumą, aktyvumą, lyderystę ir 

siekį spręsti aplinkoje egzistuojančias 

problemas. 

2. 

Griškabūdžio 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-1A-J-6-17-2020 
Degtukai. Sienų meno 

festivalis. 

Projekto tikslas: skatinti jaunimo verslumą, 

savanorystę, lavinti meno suvokimą ir 

savitarpio pasitikėjimą, pažvelgiant į krašto 

istoriją jaunimo akimis per meno prizmę. 

Projekto metu bus suorganizuotas 7 dienų 

festivalis 21 jaunam asmeniui. Šis 7 dienų 

festivalis skatins jaunimą mąstyti kūrybiškai, 

tobulins socialinius įgūdžius, bendravimą ir 

veiklą komandoje, lavins meno suvokimą,  

vaizduotę. Vakarinių diskusijų metu dalyviai 

susipažins su Lietuvių kalbininko Jono 

Jablonskio biografija, veikla, aplankys jo 

tėviškę, vyks įvairios diskusijos apie 

profesijas, jaunimo siekius, lūkesčius. 

Festivalio veiklos susijusios su menu, todėl 

diskusijose daugiau dėmesio bus skiriama 

menų įvairovės, su menu susijusių profesijų, 

verslų nagrinėjimu. Festivalio dalyviai 

pastato sienas padengs neryškiais žemės 

spalvų piešiniais, kuriuose atsispindės 

kalbininko Jono Jablonskio sugalvoti žodžiai, 

tokie kaip degtukai ir atitinkamos frazės, taip 

pat kai kurie daiktai bus atvaizduojami 

stilizuotuose piešiniuose. Kadangi pastatas 

yra nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritorijoje (jų apsaugos zonoje), tai suderinus 

su LR Kultūros paveldo departamentu 

piešinių eskizus, jie bus perkelti ant paruoštų 

pastato sienų ir išdažyti kokybiškais dažais. 

netaikomas 

5 989,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-522 

2020-12-18 

 

3. 

Kriūkų 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-1A-J-6-9-2020 
Ateities lyderis – verslus ir 

kūrybiškas 

Projekto tikslas: ugdyti jaunų žmonių 

verslumo įgūdžius, skatinti iniciatyvumą, 

kūrybiškumą ir savarankiškumą. 

Projekto metu bus suorganizuota 5 dienų 

verslumo stovyklą 5 dienų verslumo ir 

netaikomas 

8 621,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 



inovacijų stovykla – tai intensyvių veiklų, 

per kurias projekto dalyviai kurs verslo 

idėjas, spręs įvairias problemas, mokysis 

bendradarbiauti ir dirbti komandoje bei 

susitiks su žmonėmis iš verslo pasaulio. Ši 

stovykla ne tik supažindins su verslo kūrimo 

pagrindais, bet ir sustiprins tikėjimą savimi 

bei savo jėgomis. Stovyklos programos ašis 

– verslo plano kūrimas. Stovyklos dalyviai 

generuos ir pristatys idėjas, tirs rinką bei 

analizuos konkurentus, kurs ir pristatys 

rinkodaros planą, veiklos strategiją, bei 

galiausiai pristatys išsamų savo idėjos verslo 

planą. Stovyklos metu dalyviai bus 

supažindinami su inovatyviomis darbo 

priemonėmis – lazerinėmis graviravimo – 

pjovimo staklėmis bei 3D spausdintuvu. 

Dalyviai bus supažindinami su jų 

produkcijos gamybos galimybėmis bei 

apmokomi dirbti su šia įranga. Dalyviai 

turės galimybę kurdami verslo planus ir 

sukūrę gaminių eskizus juos iš karto 

pasigaminti įsigytos įrangos (lazerinių 

graviravimo – pjovimo staklių, 3D 

spausdintuvo, ženkliukų gamybos preso) 

pagalba. 

įsakymas 

Nr. BR1-522 

2020-12-18 

 

4. 

Lekėčių 

bendruomenės 

asociacija 

ŠAKI-LEADER-1A-J-6-1-2020 

Žemės meno pleneras – 

verslumo edukacija 

Paliekio parke 

Projekto tikslas: skatinti Lekėčių 

bendruomenės verslumą ir savitarpio 

pasitikėjimą, kartų bendradarbiavimą per 

novatoriškas  Žemės meno plenero veiklas. 

Plenero metu   vyks 5 dienų pleneras „Žemės 

menas Paliekio parke“, kurio metu vyks 

verslumo, floristikos meno pažinimo, darbo 

komandoje edukacijos ir praktiniai 

užsiėmimai temomis:  „Žemės menas – 

galimybė išreikšti savo verslumą“, „Žemės 

meno specifika, novatoriškumas ir galimybės 

netaikomas 

9 496,20 

95% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-506 

2020-12-09 

 



saviraiškai“, „Floristo profesija: mitai, 

tikrovė, galimybės“,   „Menininkas ir 

komanda. Kaip sėkmingai bendrauti ir keisti 

gyvenamąją aplinką?“, „Žemės menas:  kaip 

prognozuoti skulptūrų kaitą einant laikui“. 

Baigiamosios plenero šventės metu plenero 

darbus vertins tiek iš bendruomenės narių  

sudaryta vertinimo komisija, tiek visi šventės 

dalyviai – žiūrovai. Visoje plenero kūrybos 

erdvėje vyks fotosesija šventės dalyviams,  

žiūrovams. 

5. 
Gerdžiūnų 

bendruomenė 
ŠAKI-LEADER-1A-J-6-3-2020 

Gerdžiūnų 

bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos 

bendruomenės veiklą II 

Projekto tikslas: nuošalioje kaimo vietovėje 

skatinti verslumą ir savitarpio pasitikėjimą, 

bendruomenės gebėjimą įtraukiant jaunimą 

priimti ir įgyvendinti novatoriškus 

sprendimus, savanorišką veiklą. 

Projekto metu bus organizuojamos kūrybinės 

dirbtuvės „Verslumo ugdymas“, 2 dienų 

socialinės atskirties prevencijos ir socialinės 

integracijos stovykla Birštone ir 4  

neformalaus ugdymo renginiai Vilkijoje, 

Kauno r. sav. Akademijoje, Pelėdnagių k. 

(Kėdainių r.), Mindūnų bendruomenėje, 

Palūšės bendruomnėje. 

netaikomas 

8 695,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-522 

2020-12-18 

 

6. 

Panovių kaimo 

bendruomenės 

centras 

ŠAKI-LEADER-1A-J-6-7-2020 

Bendruomeninio verslumo 

ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į Panovių kaimo 

bendruomenės veiklą 

Projekto tikslas: skatinti bendruomeninį  

verslumą ir bendruomenės gebėjimus įtraukti 

jaunimą  į sprendimų priėmimą ir gebėjimą 

įgyvendinti novatoriškus sprendimus 

teritoriniams pokyčiams įgyvendinti. 

Projektu metu bus įsigyjama įranga 

savaitgalinių forumų organizavimui, kurių 

metų bus diskutuojama, vykdoma įvairi 

praktinė veikla. Dalyviai, ypač jaunimas,  

mokinsis   pažinti save, tobulins socialinius 

įgūdžius, mokysis veikti ir dirbti komandose,  

susipažins su vietiniu kulinariniu paveldu ir 

mokysis gaminti įvairų maistą, bendraus su 

netaikomas 

9 973,00 

80% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas 

Nr. BR1-506 

2020-12-09 



įvairių profesijų žmonėmis, verslo atstovais, 

ūkininkais. Atsižvelgiant į laikotarpį, kai 

kurie forumai bus skirti šventinių akcentų 

kūrimui ir jų pristatymui bendruomenei. Bus 

organizuojamos trijų  vienos dienos 

išvažiuojamojo patirtinio mokymosi 

stažuotės į skirtingus Lietuvos regionus. 

Pasirinktos savivaldybės atsižvelgiant į tai, 

kuriose kaimo bendruomenėse vykdoma 

aktyvi turizmo paslaugų plėtra ir kaimo 

bendruomenės vykdo maitinimo paslaugas 

bei vykdo įvairias edukacines programas.   

 

 


