
 

 

 

 
 

 

 

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. 

VšĮ „Šešupės 

euroregiono 

turizmo 

informacijos 

centras“ 

ŠAKI-LEADER-IC-M-8-4-2020 
Šakių krašto gidų 

rengimo kursai 

Projekto tikslas: Šakių krašto VVG strategijos 

vykdymo teritorijoje gyvenančių asmenų 

įtraukimas į krašto pažinimo ir profesionalaus 

pristatymo procesą. Profesionalios gido 

paslaugos teikimo skatinimas ir plėtojimas 

turizmo srityje, žinių suteikimas, naujų įgūdžių 

vedant ekskursijas ir edukacijas anglų kalba 

kompetencijų, būtinų sėkmingam projekto 

įgyvendinimui, formavimas. Šakių rajone dar 

neturėtos naujos paslaugos įvedimas – 

gidas/personažas. Šakių rajono bei atskirų 

lankytinų objektų  populiarinimas ir 

gaivinimas, perspektyvos vietos turizmui 

augti. 

Projekto metu bus suorganizuoti Šakių krašto 

VVG teritorijos gyventojų profesionalių gidų 

mokymų lietuvių -anglų kalbomis ciklas iš 

dalies nuotoliniu būdu (naudojantis nuotolinio  

vaizdo ir garso konferencijų programa), kurį 

sudarys 19 temų ir 5 išvykstamosios 

netaikoma 

7 122,00 

100% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-155 

2021-05-06 



ekskursijos. Sukurtas personažas (ir į juos 

įsikūnyti galintys projekto metu paruošti gidai) 

galėtų supažindinti su gamtos ir kultūriniu 

paveldu, skatintų turistą aplankytą teritoriją 

pažinti išsamiau. Baigus gidų mokymų kursus 

dalyviai gautų agentūros, vykdančios 

mokymus, „Gidų kursų baigimo 

pažymėjimus“. Šie pažymėjimai būtini norint 

gauti oficialius „Gidų pažymėjimus“, kuriuos 

išduoda VTAT besikreipiantiems fiziniams 

asmenims, turintiems „Gidų kursų baigimo 

pažymėjimus“. Visi pageidaujantys ir 

lankantys gidų kursus, būtų įtraukti į veiklą 

turizmo srityje, įgytų kompetenciją patraukliai 

pristatyti savo kraštą, jo kultūrą, istoriją, 

tradicijas tiek vietos gyventojams, moksleivių 

grupėms, tiek rajono svečiams iš Lietuvos ir iš 

užsienio. 

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

1. 
Ernesta 

Šiuikienė 
ŠAKI-LEADER-6A-D-8-3-2020 Pušynas  

Projekto tikslas: sukurti unikalią 

apgyvendinimo paslaugą Šakių rajono 

teritorijoje – moderniuose nameliuose 

medžiuose.  

Projektu bus pastatyti 2 nameliai medžiuose su 

pilna vidaus ir išorės apdaila. Siūlomi nameliai 

medžiuose bus modernūs, šiuolaikiški. 

Įgyvendinus projektą bus skatinimas turizmas 

Šakių rajone, bus patenkintas turizmo ir krašto 

žinomumo skatinimo poreikis. Paslauga bus 

teikiama visus metus, turistams pagal poreikį 

bus organizuojamos ekskursijos po Šakių 

rajono lankomas vietas, o taip bus skatinama 

pažinti aplinką, Šakių rajono dvarus.  

2 (2 etatai) 

40 000,00 

70% 

NMA 

direktoriaus 

pavaduotojo 

įsakymas Nr. 

BR1-203 

2021-06-22 

 

 

 

 


