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VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETAS 

SPRENDIMU PRITARIA IR REKOMENDUOJA PRADĖTI KITĄ VERTINIMO ETAPĄ, SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo 

pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto pavadinimas 

Vietos 

projekto 

pridėtinė vertė 

(kokybė) 

balais 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 

VPS 1 prioriteto priemonė „Vietos ištekliais pagrįstų produktų vertės didinimas ir maisto tiekimo grandinių plėtojimas“, kodas  LEADER-19.2-

SAVA-5 

1. ŠAKI-LEADER-3A-D-7-6-2020 
MB „Modern 

House“ 
Karkasinių namų gamyba 95 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2.  ŠAKI-LEADER-3A-D-7-3-2020 Edgaras  Žilaitis 
Paslaugų verslo steigimas ir plėtra Šakių 

rajone 
80 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

VPS 1 prioriteto priemonė „Verslumo skatinimas kaimo vietovėse“, kodas  LEADER-19.2-SAVA-10 

1. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-5-2020 Nijolė Šalonikienė 
Sulčių spaudyklos įrengimas Šakių 

rajone 
90 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-8-2020 
Indrė 

Kavaliauskienė 
Tvarkymo ir pavėžėjimo paslaugos 85 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

3. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-13-2020 
BĮ Kukarskės globos 

namai 

Terapinės rekreacijos paslaugų teikimas 

Kukarskės globos namuose 
85 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 



 

 

4. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-9-2020 MB „Apolas“ Vandenlenčių parkas Valiulių tvenkinyje 80 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

5. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-4-2020 MB „Hidromelsta“ 
Paslaugų verslo steigimas ir plėtra Šakių 

rajone 
65 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

6. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-1-2020 
Asociacija „Išmanus 

jaunimas“ 

Asociacijos „Išmanus jaunimas“ 

inovatyvaus verslo pradžia kaimo 

vietovėje 

60 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

7. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-7-2020 IĮ  „Modėja“ Kavinės „Modėja“ atnaujinimas ir plėtra 60 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

8. ŠAKI-LEADER-6A-D-7-10-2020 MB „Šlepetija“ MB „Šlepetija“ verslo plėtra 55 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

VPS 2 prioriteto priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas  LEADER-19.2-SAVA-3 

1. ŠAKI-LEADER-1C-M-7-12-2020 

Kidulių jaunimo 

ekologinis klubas 

„Šerenta" 

Vaistažolinkystės raida Suvalkijos 

etnografiniame regione: nuo XIX 

amžiaus etnopaveldo dvaruose iki 

šiuolaikinių inovatyvių vaistinių augalų 

auginimo ir augalinės žaliavos paruošų 

technologijų pritaikymo Kidulių 

bendruomenėje 

55 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

VPS 2 prioriteto 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-7-2-2020 

Griškabūdžio 

bendruomenės 

centras 

Griškabūdžio miestelio kultūros savitumo 

išsaugojimas 2 
60 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

2. ŠAKI-LEADER-6B-K-7-11-2020 
Klubas „Sudargo 

piliakalnių aidai“ 

Sudargo krašto stiprybė gamtos, istorijos, 

literatūros ir muzikos harmonijoje 
60 

Pritarti vietos projektui ir 

rekomenduoti pradėti kitą 

vertinimo etapą 

 

   Posėdžio pirmininkas                                                             Juozas Vytas Dainelis 

                                Posėdžio sekretorė                                                            Alina Baltrušaitienė 

  

Dalyvavę vietos projektų atrankos komiteto nariai: Vaida Brazaitienė, Martynas Mockevičius, Aurimas Staugaitis, Juozas Vytas Dainelis, 

Mindaugas Žindžius, Rima Rauktienė, Redas Juškaitis, Aistė Būdvytienė, Rita Dumbliauskė, Ona Baltrušaitienė.  
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