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SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Šakių krašto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šakių krašto vietos 

veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija priemones: „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros 

savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-4; „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo 

grandinių plėtojimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5; „Zanavykų krašto produktų ir tradicinių amatų integravimas į turizmo plėtrą“, kodas Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-6; „Aplinkos priežiūros paslaugų ir atsinaujinančių energijos išteklių gamyba“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7; „Gyventojų 

ir bendruomenės įsitraukimas į viešųjų paslaugų teikimą“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-8  ir „Bendruomeninio verslumo ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės veiklą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-9 atrankos. 

NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių 

inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų 

atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į Šakių krašto vietos veiklos 

grupės pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 
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1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti pradėti kitą vertinimo etapą: 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, 

pavardė 

Vietos projekto pavadinimas Vietos 

projekto 

pridėtinė 

vertė 

(kokybė) 

balais 

Prašoma 

paramos 

suma, Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS priemonė „Vietos bendruomenių aktyvinimas ir telkimas per Zanavykų krašto kultūros savitumo išsaugojimą ir tradicijų tęstinumą“, kodas 

LEADER-19.2-SAVA-4: 

1. ŠAKI-

LEADER-6B-

KV-6-15-2020 

Kidulių 

bendruomenės 

centras 

„Vinkšnupis“ 

Kidulių miestelio kultūrinis 

paveldas 

40 3400,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

 

2. ŠAKI-

LEADER-6B-

KV-6-2-2020 

VšĮ „PRIC“ Zanavykų krašto kultūros savitumo 

ir tradicijų išsaugojimas, kuriant 

dokumentinius filmus 

90 9975,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

Viso: 13375,00 *** 

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

1. ŠAKI-

LEADER-3A-

D-6-14-2020 

Dainius 

Venckūnas 

Inovatyvių sveikatingumo 

paslaugų komplekso sukūrimas 

poilsiavietėje „Paliekys“ 

60 45000,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

2. ŠAKI-

LEADER-3A-

D-6-12-2020 

Jonas 

Abromavičius 

Jono Abromavičiaus verslo plėtra 55 30000,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. ŠAKI-

LEADER-3A-

D-6-6-2020 

MB „Jo jo 

pramogos 

vaikams“ 

Zanavykų krašto kulinarinio 

paveldo pritaikymas greitojo 

maitinimo veiklai, maksimaliai 

išnaudojant vietos išteklius 

65 52499,30 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

4. ŠAKI-

LEADER-3A-

D-6-4-2020 

MB Greitos 

bitės 

MB Greitos bitės verslo plėtra, 

kuriant naujas paslaugas ir darbo 

vietas 

60 44466,28 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

  Viso: 171965,58 *** 



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

1. ŠAKI-

LEADER-1A-

D-6-13-2020 

Kidulių jaunimo 

ekologinis 

klubas „Šerenta“ 

Zanavykiškų žolelių nauda 65 33420,13 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

  Viso: 33420,13 *** 

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

1. ŠAKI-

LEADER-6A-

D-6-16-2020 

Kidulių 

bendruomenės 

centras 

„Vinkšnupis“ 

Aplinkos priežiūros paslaugų 

teikimas Kiduliuose 

50 39900,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

  Viso: 39900,00 *** 

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

1. ŠAKI-

LEADER-6B-

D-6-10-2020 

Veršių 

bendruomenės 

centras 

Veršių bendruomenės verslo 

inkubatoriaus kūrimas 

70 60000,00 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

2. ŠAKI-

LEADER-6B-

D-6-8-2020 

Kriūkų 

bendruomenės 

centras 

Kriūkų bendruomenės verslo 

pradžia 

55 59994,46 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. ŠAKI-

LEADER-6B-

D-6-5-2020 

Voniškių kaimo 

bendruomenės 

centras 

Maitinimo paslaugų teikimas 40 37985,48 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

  Viso: 157979,94 *** 

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

1. ŠAKI-

LEADER-1A-

J-6-17-2020 

Griškabūdžio 

bendruomenės 

centras 

Degtukai. Sienų meno festivalis. 60 7197,75 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

2. ŠAKI-

LEADER-1A-

J-6-11-2020 

Šakių atviras 

jaunimo centras 

Atrask verslumą savyje 65 9490,50 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

3. ŠAKI-

LEADER-1A-

J-6-9-2020 

Kriūkų 

bendruomenės 

centras 

Ateities lyderis – verslus ir 

kūrybiškas 

60 9992,53 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

4. ŠAKI- Panovių kaimo Bendruomeninio verslumo 45 9974,21 Pritarti vietos projektui ir 



LEADER-1A-

J-6-7-2020 

bendruomenės 

centras 

ugdymas ir jaunimo įtraukimas į 

Panovių kaimo bendruomenės 

veiklą 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

5. ŠAKI-

LEADER-1A-

J-6-3-2020 

Gerdžiūnų 

bendruomenė 

Gerdžiūnų bendruomeninio 

verslumo ugdymas ir jaunimo 

įtraukimas į vietos bendruomenės 

veiklą II 

50 8939,16 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

6. ŠAKI-

LEADER-1A-

J-6-1-2020 

Lekėčių 

bendruomenės 

asociacija 

Žemės meno pleneras – verslumo 

edukacija Paliekio parke 

55 9496,20 Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą vertinimo 

etapą. 

  Viso: 55090,35 *** 

  Iš viso: 471731,00 *** 
 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                          Juozas Vytas Dainelis 

 Posėdžio sekretorė                                                                           Alina Baltrušaitienė   

 

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Juozas Vytas Dainelis                                                                                                                           Rima Rauktienė 

Redas Juškaitis                                                                                                                                      Vaida Brazaitienė 

Mindaugas Žindžius                                                                                                                              Aistė Būdvytienė                        

Aurimas Staugaitis                                                                                                                                Rita Dumbliauskė     

                     Tadas Bybartas                                                                                                                                       


