VPS priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Veiklos sritis „Patalpų bendruomenės reikmėms atnaujinimas ir įrengimas“
Eilės
numeris

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
Pavadinimas

LEADER-10-VILNIUS-01011

Keturiasdešimt totorių kaimo
musulmonų-sunitų
bendruomenė

Keturiasdešimt Totorių kaimo
musulmonų-sunitų
bendruomenės namų statyba

LEADER-10-VILNIUS-01014

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Zujūnų kultūros centro
įrengimas

LEADER-10-VILNIUS-01015

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Mickūnų bendruomenės namų
rekonstrukcija

LEADER-10-VILNIUS-01016

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Juodšilių sen.
Valčiūnų k. Adminstracinio
pastato rekonstrukcijos,

Projekto numeris

1.

2.

3.

4.

Projekto aprašymas
Projekto lėšomis pastatyti ir
įrengti bendruomenės namai,
sukurta materialinė bazė
bendruomenės veiklai vykdyti,
įrengtos sekmadieninės
mokyklos patalpos, Totorių
tradicinių amatų ir kultūros
paveldo dirbtuvių patalpos,
totorių muziejus ir apeiginis
kambarys.
Projekto lėšomis pastatytas ir
įrengtas kultūros centras,
sukurta materialinė bazė
bendruomenės veiklai vykdyti,
sutvarkyta KC aplinka, įrengta
stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų
takai, teritorijos apšvietimas.
Projekto lėšomis rekonstruotas
nenaudojamas buvęs
mokyklos pastatas, ir
pritaikytas bendruomenės
poreikiams. Patalpos
aprūpintos baldais, įrengta
stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų
takai, sutvarkyta aplinka.
BC veikia biblioteka,
nupirktos knygų lentynos ir kt.
Rekonstruotas nenaudojamas
administracinis pastatas,
pritaikant Jaunimo laisvalaikio

Projekto
finansavimas
Projekto Projekto
lėšos
vertė
144.810,01

160.899,85

144.767,75

194.632,20

144.809,40

194.688,19

144.809,75

194.688,66

siekiant pritaikyti jį jaunimo
laisvalaikio ir sporto centro
įkūrimui

LEADER-11-VILNIUS-02024

Zujūnų bendruomenės centras

Zujūnų bendruomenės centro
ir bibliotekos patalpų
atnaujinimas ir įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-04001

Nemėžio totorių bendruomenė

Nemėžio kaimo ir totorių
bendruomenės centro įkūrimas

LEADER-12-VILNIUS-04002

Vilniaus rajono ugniagesių
savanorių draugija

Vilniaus rajono ugniagesių
savanorių draugijos patalpų
bei įrangos atnaujinimas

5.

6.

7.

ir sporto centrui įkurti. Pastate
įrengta treniruoklių salė su
persirengimo patalpomis,
aerobikos ir imtynių salė,
įrengtos meninės veiklos ir
informacinių technologijų
klasės. Centras užtikrina
prasmingą laisvalaikį,
orientuotas į jaunimo
pomėgius, organizuoja
jaunimo užimtumą. Centras
skatina jaunimo iniciatyvą,
įtraukdamas į socialiai
reikšmingą veiklą.
Projekto lėšomis buvo
suremontuotos bibliotekos ir
bendruomenės patalpos, holas
bei sanitarinis mazgas. Taip
pat bibliotekoje įrengtos
naujas lentynos bei įsigyti
baldai, reikalingi bibliotekai ir
bendruomenės patalpoms.
Projekto lėšomis buvo
pakeista defektuoto stogo dalis
ir įrengtas šlaitinis stogas,
įrengti lauko laiptai, atlikta
fasado apdaila, įrengtos
pertvaros ir atlikta vidaus
sienų apdaila, įrengtos grindys
ir lubos, elektros instaliacija,
kanalizacijos sistema, šildymo
sistema, vandentiekis, atlikti
gerbūvio darbai.
Projekto lėšomis buvo
atnaujintos ir įrengtos Vilniaus
r. ugniagesių savanorių
draugijai priklausančios
patalpos esančios Kalvelių k.,
Kalvelių sen. (atnaujintos
grindys, lubos, sienos,

28.962,00

32.180,00

88.407,45

98.230,62

41.443,37

46.048,19

LEADER-12-VILNIUS-04003

Žemaitėlių sentikių religinė
bendruomenė

Sarginės prie šventyklos
įrengimas pritaikant
Žemaitėlių sentikių religinės
bendruomenės reikmėms

LEADER-12-VILNIUS-04004

Riešės bendruomenė

Riešės bendruomenės patalpų
atnaujinimas ir įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-04005

Rukainių šv. Arkangelo
mykolo parapija

Rukainių seniūnijos parapijos
namų atnaujinimas

8.

9.

10.

sutvarkyta elektros
instaliacija, įrengtas sanitarinis
mazgas). Įsigyti baldai
kompiuterinė įranga ir kita
technika teoriniams
užsiėmimas vykdyti
(multimedija, vaizdo kamera,
televizorius ir kt.). Taip pat
nupirkta reikiama techninė
įranga skirta draugijos
praktiniams užsiėmimas ir
tiesioginei veiklai vykdyti
(motosiurblys, žarnos
vandeniui pumpuoti, speciali
ugniagesių apranga bei
avalynė).
Projekto lėšomis buvo
apšildyta sienų išorė ir apkalta
dailylentėmis, įstatyti langai ir
durys, įrengtos vidaus patalpos
(įrengtos grindys,
suremontuotos lubos,
nudažytos ir dailylentėmis
apkaltos sienos, sumontuota
elektros instaliacija), sumūryta
krosnis ir židinys,
suremontuoti monolitiniai
laiptai.
Projekto lėšomis buvo
atnaujintos ir įrengtos
bendruomenės centro
patalpos. Įsigyti baldai ir
buitinė įranga, garso ir šviesos
technika bei sportinis
inventorius.
Projekto lėšomis buvo būvo
pakeistas pastato stogas,
įrengta lietaus nuvedimo
sistema, apšiltintos ir
apdailintos dailylentėmis

23.774,80

26.416,44

116.108,41

134.743,87

31.626,51

35.140,56

LEADER-12-VILNIUS-04006

Vaidotų šv. Apaštalo pauliaus
atsivertimo parapija

Vaidotų parapijos Juodšilių
bažnyčios parapijos namų
įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-04007

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Rukainių
bendruomenės centro statyba

LEADER-12-VILNIUS-04008

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Grigaičių
bibliotekos pastato
rekonstrukcija, siekaint
pritaikyti jį bendruomenės
centro veiklai

11.

12.

13.

pastato sienos, pakeisti langai
ir durys, atnaujintos grindis,
įrengtos pakabinamos lubos,
atliktas vidaus remontas
Projekto lėšomis būvu atliktas
parapijos namų pirmo ir antro
aukšto patalpų remontas.
Nutinkuotos, išglaistytos ir
nudažytos sienos, įrengtos
pakabinamos lubos, atnaujinta
grindų danga (laminuotos
grindys, keraminės plytelės),
įstatytos palangės, įrengtos
vidinės durys ir pertvaros, nuo
pirmo į antrą aukštą įrengti
mediniai laiptai su turėklais,
sutvarkyta visa santechnika,
elektros instaliacija, pakabinti
šviestuvai bei radiatoriai,
atlikti gerbūvio darbai.
Paramos lėšomis nugriautas
senas apdegęs mokyklos
pastatas bei pastatytas naujas
Vilniaus Rukainių
bendruomenės centro pastatas,
pritaikytas bendruomenės
centro veiklai, sutvarkyta
aplinka prie bendruomenės
centro.
Paramos lėšomis atliktas
Vilniaus rajono Grigaičių
bibliotekos pastato kapitalinis
remontas, siekiant pritaikyti jį
bendruomenės centro veiklai
bei sudaryti tinkamas sąlygas
bendruomeninei veiklai
vykdyti ir plėtoti. Sutvarkyta
aplinka prie bendruomenės
centro.

37.649,44

41.832,72

144.810,01

194.689,01

144.810,00

194.689,01

LEADER-13-VILNIUS-05007

Lavoriškių Šv. Krikštytojo
parapija

LEADER-13-VILNIUS-05009

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

14.

15.

Lavoriškių Šv. Krikštytojo
bažnyčios atnaujinimas

Projekto lėšomis buvo
atnaujintas bažnyčios, kurios
bendras plotas siekia 847,48
m² - vidus (sutvarkytas senas
cementinis grindinys,
sumontuoti 4 papildomi
plieniniai radiatoriai),
suremontuoti lauko laiptai
vedantys į bažnyčią.
Vilniaus r. Maišiagalos sen., Paramos lėšomis rekonstruotas
Maišiagalos mstl., Maišiagalos Vilniaus r. Maišiagalos sen.,
buvusios sodybos pastato
Maišiagalos mstl. buvusios
stogo rekonstrukcija
dvaro sodybos pastato stogas,
kurio plotas 200,85 m².

44.200,37

49.111,53

144.810,01

194.689,02

VPS priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Veiklos sritis „Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas“
Eilės
numeris

Projekto numeris
LEADER-10-VILNIUS-01012

1.

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
Pavadinimas

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga mokykla – darželis
„Margaspalvis aitvarėlis“

Vilniaus r. Vaidotų mokyklos
– darželio „Margaspalvis
ativarėlis“ vaikų žaidimo
aikštelių bei želdinių
įrengimas

Projekto aprašymas
Kuriant patrauklią aplinką
gyventi ir dirbti kaimo
vietovėse, projekto lėšomis
sutvarkyta mokyklos-darželio
teritorija, kuria galės naudotis
visi Vaidotų kaimo gyventojai.
Įrengtos naujos vaikų žaidimo
aikštelės, sporto aikštynai su
reikalinga infrastruktūra,
renovuoti seni pėščiųjų takai,
įrengti suoliukai, atliktas

Projekto
finansavimas
Projekto Projekto
lėšos
vertė
45.821,09

60.995,71

apželdinimas.
LEADER-10-VILNIUS-01013

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Rukainių
universalaus daugiafunkcinio
sporto aikštyno įrengimas

LEADER-10-VILNIUS-01017

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Nemėžio sen.,
Nemėžio Šv. Rapolo
Kalinausko gimnazijos
multifunkcinės sporto
aikštelės įrengimas

LEADER-11-VILNIUS-02020

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga Vilniaus r. Kalvelių
vaikų darželis

„Džiaugsmo namai: saugu,
sveika, gražu“ Vilniaus r.
Kalvelių vaikų darželio
teritorijos sutvarkymas

LEADER-11-VILNIUS-02021

Vilniaus rajono savivaldybes
administracija

Vilniaus r. Lavoriškių sen.
Slabados k. Viešosios erdvės
sutvarkymas

2.

3.

4.

5.

Projekto lėšomis įrengta
Rukainių daugiafunkcinė
dirbtinės dangos vietos sporto
aikštelė su aptvėrimu.
Rukainių universalus
daugiafunkcinis sporto
aikštynas, skirtas krepšiniui,
tenisui, tinkliniui ir
badmentonui, mini futbolui
žaisti.
Projekto lėšomis R.
Kalinausko gimnazijos
teritorijoje įrengta
daugiafunkcė dirbtinės dangos
vietos sporto aikštelė su
aptvėrimu, pritaikyta žaisti
tinklinį, krepšinį, mini futbolą
ir pan. Sutvarkyta aplinka.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos trys vaikų žaidimo
aikštelės, atnaujinti teritorijoje
esamų pavėsinių stogai, įrengti
pesčiųjų takeliai, suoliukai,
įrengta darželio pastato lietaus
vandens nuvedimo sistema.
Projekto lėšomis sutvarkyta
visuomenės poreikiams skirta
teritorija. Įrengta poilsio zona
ant upės kranto, žaidimo
aikštelė vaikams, sporto
aikštelė skirta žaisti futbolą
bai krepšinį, renginių
organizavimo zona po atviru
dangumi, pažintinis takas
skritas pasivaikščiojimams it
mažos architektūros
alamentai.

57.924,00

77.875,61

57.924,00

77.875,60

56.832,71

76.408,42

57.924,00

77.875,61

LEADER-12-VILNIUS-03001

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga Vilniaus r.
Maišiagalos vaikų lopšelis darželis

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų
lopšelio – darželio aplinkos
sutvarkymas

LEADER-12-VILNIUS-03002

Kalvelių bendruomenės
centras

Viešųjų erdvių tvarkymas
Kalvelių seniūnijoje, įrengiant
vaikų žaidimo aikšteles

LEADER-12-VILNIUS-03003

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga Vilniaus r. Nemėžio
vaikų lopšelis - darželis

„Ąžuolyno kiemas – visų
vaikų džiaugsmui“

6.

7.

8.

Projekto lėšomis buvo
įrengtos 3 vaikų žaidimo
aikštelės (viena vaikų žaidimo
aikštelė 2,5-4 metų vaikams,
viena 4-6 metų vaikams bei
aikštelė sportinei veiklai).
Suprojektuoti takeliai (įrengti
nauji ir iškloti grindinio
plytelėmis). Atnaujintos
pavesinės (pakeisti esamų
konstrukcijų stogai, atliktas
pavesinių mūro remontas bei
įrengtos naujos grindys).
Sutvarkyta darželio teritorija
(atnaujinti pesčiųjų takeliai ir
vėja, esami krūmynai bei kiti
želdiniai).
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės - Kalvelių k. ir
Šumsko mstl. Kiekvienoje
žaidimų aikštelėje buvo
įrengtas žvirgždo pagrindas
bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,
dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spyruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė.
Projekto lėšomis įrengtos 4
vaikų žaidimo aikštelės (dvi
vaikų žaidimo aikštelės 2,5-4
metų vaikams bei dar dvi 4-6
metų vaikams). Suremontuota
automobilių stovėjimo aikštelė
ir įrengti nauji pėsčiųjų takai
bei buitinių atliekų konteinerių
aikštelė. Sumontuoti varteliai

57.922,09

77.873,03

30.424,53

33.805,03

57.924,00

77.875,61

LEADER-12-VILNIUS-03004

Buivydžių krašto draugija

Buivydžių seniūnijos vaikų
žaidimo aikštelių įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-03006

Asociacija „Karvio
bendruomenė“

Maišiagalos seniūnijos vaikų
žaidimo aikštelių įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-03007

Sudervės bendruomenė

Sudervės seniūnijos vaikų
žaidimo aikštelių įrengimas

9.

10.

11.

bei sutvarkyta vaikų lopšeliodarželio teritorija (veja,
krūmynai bei kiti želdiniai).
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės. Viena – Buivydžių
gimnazijos teritorijoje, antra –
Buivydžių darželio teritorijoje.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
įrengtas žvirgždo pagrindas
bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,
dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spiruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės - Karvio k. ir
Maišiagalos mstl. Kiekvienoje
žaidimų aikštelėje buvo
įrengtas žvirgždo pagrindas
bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,
dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spyruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės - Sudervės k. ir
Kasmiškių k. Kiekvienoje
žaidimų aikštelėje buvo
įrengtas žvirgždo pagrindas
bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,

30.488,39

33.875,98

30.488,39

33.875,98

30.488,39

33.875,98

LEADER-12-VILNIUS-03008

Grigaičių bendruomenė

Viešųjų erdvių tvarkymas
Šatrininkų seniūnijoje,
įrengiant vaikų žaidimo
aikšteles

LEADER-12-VILNIUS-03009

Marijampolio bendruomenė

Viešųjų erdvių tvarkymas
Marijampolio seniūnijoje,
įrengiant vaikų žaidimo
aikšteles

LEADER-12-VILNIUS-03010

Asociacija visalaukės kaimo
bendruomenė

Paberžės seniūnijos vaikų
žaidimo aikštelių įrengimas

12.

13.

14.

dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spyruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės - Grigaičių k. ir
Vėliučionių k. Kiekvienoje
žaidimų aikštelėje buvo
įrengtas žvirgždo pagrindas
bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,
dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spyruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės - Parudaminio k. ir
Marijampolio k. Kiekvienoje
žaidimų aikštelėje buvo
įrengtas žvirgždo pagrindas
bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,
dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spyruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės - Paberžės k. ir
Anavilio k. Kiekvienoje
žaidimų aikštelėje buvo
įrengtas žvirgždo pagrindas

31.148,63

34.609,59

30.523,05

33.914,50

30.488,39

33.875,98

LEADER-12-VILNIUS-03011

Riešės gimnazija

Riešės gimnazijos
universalaus daugiafunkcinio
sporto aikštyno įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-03012

Savičiūnų bendruomenė

Viešųjų erdvių tvarkymas
Rukainių seniūnijoje, įrengiant
vaikų žaidimo aikšteles

LEADER-12-VILNIUS-03013

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Marijampolio sen.
Rakonių k. Mokyklos sporto
aikštelės įrengimas

15.

16.

17.

bei sumontuoti šie įrenginiai:
žaidimų kompleksas, laipynė,
dvivietės sūpuoklės, svertinės
sūpynės, karuselė,
spyruokliukas, smėlio dėžė, 2
suoliukai ir šiukšlių dėžė.
Surengta aikštelių atidarymo
šventė
Projekto lėšomis buvo įrengtas
Riešės gimnazijos universalus
daugiafunkcinis sporto
aikštynas pritaikytas žaisti
krepšinį, tinklinį, kvadratą ir
bandmintoną. Sumontuoti
krepšinio stovai, 1 koplektas
integruotų universalių lauko
stovų tinkliniui, badmintonui
ir kvadratui. Aikštynas
patvertas bei sutvarkyta
aplinka, įrengtas aikštelės
apšvietimas.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos dvi vaikų žaidimo
aikštelės Rukainių k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė. Surengta
aikštelių atidarymo šventė
Projekto lėšomis suremontuota
futbolo aikštelė, atnaujinta
aikštelės veja, įrengta
krepšinio aikštelė, 3 juostų
kietos dangos bėgimo takas.
Prie įrengtų objektų sutvarkyta

52.031,89

69.953,98

32.220,20

35.800,22

45.554,19

61.245,08

LEADER-12-VILNIUS-03014

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Bezdonių Julijaus
Slovackio vidurinės mokyklos
stadiono įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-03015

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Zujūnų vidurinės
mokyklos sporto aikštelės
įrengimas

LEADER-12-VILNIUS-03016

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Maišiagalos sen.
Karvio gyvenvietės kapinių
sutvarkymas

LEADER-12-VILNIUS-03017

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Nemenčinės miesto dirbtinės
dangos mini futbolo, krepšinio
aikštynų, teniso kortų
įrengimas

18.

19.

20.

21.

viešoji erdvė įrengiant
pėsčiųjų takus ir mažos
architektūros elementus.
Projekto lėšomis suremontuota
futbolo aikštelė atnaujinant
aikštelės veją ir įrengiant
stacionarius futbolo vartus,
įrengta krepšinio/ tinklinio
aikštelė su stacionariais
krepšinio stovais, 3 juostų
kietos dangos bėgimo takas.
Prie įrengtų objektų sutvarkyta
viešoji erdvė įrengiant
pėsčiųjų takus ir mažos
architektūros elementus (2
komplektus tipinių suoliukų su
šiukšlių dėžėmis).
Projekto lėšomis įrengta
sintetinės dangos sporto
aikštelė su 3 juostų bėgimo
taku, sumontuotas sporto
aikštelės aptvėrimas. Šalia
įrengtų objektų sutvarkyta
viešoji erdvė, įrengti pėsčiųjų
takai ir mažos architektūros
elementai.
Projekto lėšomis įrengtas
privažiavimas į žemės sklypą
ir automobilių stovėjimo
vietos, suformuotas teritorijos
projektinis paviršius, įrengti
takai, drenažo vandens
šulinys, aptverta ir apželdinta
sklypo teritorija.
Projekto lėšomis įrengta
sintetinės gumos dangos lauko
teniso aikštelė (su sienele
skvošui žaisti), pritaikyta
žaisti mini futbolą ir krepšinį,
automobilių stovėjimo

54.089,34

72.720,11

53.339,46

71.711,94

57.924,00

77.875,61

57.924,00

77.875,61

LEADER-12-VILNIUS-03019

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Paplūdimio ir poilsio zonos
įrengimas Vilniaus r.
Buivydžių 1 k., Bažnyčios g.

LEADER-12-VILNIUS-03020

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vilniaus r. Skaidiškių sporto
aikštelės įrengimas ir aplinkos
sutvarkymas

LEADER-12-VILNIUS-03021

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r. Riešės ir
Avižienių seniūnijose

22.

23.

24.

aikštelė, sporto aikštelės
aptvėrimas bei šalia įrengtų
aikštelių sutvarkyta viešoji
erdvė įrengiant pėsčiųjų takus
ir mažos architektūros
elementus.
Projekto lėšomis įrengta
maudynėms pritaikyta vieta su
lieptu ir žmonių poilsiui skirta
zona. Įrengtas pėsčiųjų takas,
akmenų metinys, teritorija
apželdinta ir apsėta žole,
sumontuoti suoliukai bei
šiukšliadėžės.
Projekto lėšomis įrengtos
futbolo aikštelė, paplūdimio
tinklinio aikštelė, automobilių
stovėjimo aikštelė, šalia
įrengtų aikštelių sutvarkyta
viešoji erdvė įrengiant
pėsčiųjų takus ir mažos
architektūros elementus bei
atnaujinant įvažiavimą į žemės
sklypą.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 4 vaikų žaidimo
aikštelės. Dvi Riešės sen.
Raudondvario k. ir Didžiosios
Riešės k., bei dvi Avižienių
sen. Avižienių k. ir Bukiškio
k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.

20.943,11

28.069,97

42.853,90

57.614,69

46.647,88

62.715,48

LEADER-12-VILNIUS-03022

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r. Mickūnų
ir Bezdonių seniūnijose

LEADER-12-VILNIUS-03023

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r.
Nemenčinės ir Sužionių sen.

LEADER-12-VILNIUS-03024

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r.
Medininkų ir Lavoriškių sen.

25.

26.

27.

Projekto lėšomis buvo
įrengtos 4 vaikų žaidimo
aikštelės. Dvi Mickūnų sen.
Galgių k. ir Skaisterių k., bei
dvi Bezdonių sen. Bezdonių
mstl. ir Arvydų k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 4 vaikų žaidimo
aikštelės. Dvi Nemenčinės
sen. Didžiųjų Kabiškių k. ir
Eitminiškių k., bei dvi
Sužionių sen. Sužionių k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 3 vaikų žaidimo
aikštelės. Viena Medininkų
sen. Medininkų k., bei dvi
Lavoriškių sen. Lavoriškių k.
ir Mostiškių k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų

46.647,88

62.715,48

46.647,88

62.715,48

35.148,55

47.168,39

LEADER-12-VILNIUS-03025

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r. Nemėžio
ir Juodšilių sen.

LEADER-12-VILNIUS-03026

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r.
Rudaminos ir Pagirių sen.

LEADER-12-VILNIUS-03027

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Nemenčinės miesto
seniūnijoje

28.

29.

30.

kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 4 vaikų žaidimo
aikštelės. Dvi Nemėžio sen.
Skaidiškių k. ir Nemėžio k.,
bei dvi Juodšilių sen. Valčiūnų
k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 4 vaikų žaidimo
aikštelės. Dvi Rudaminos sen.
Rudaminos k., bei dvi Pagirių
sen. Pagirių k. ir Vaidotų k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 2 vaikų žaidimo
aikštelės Nemenčinės sen.
Nemenčinės m.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo

48.524,40

65.238,36

47.679,95

64.103,05

23.313,17

31.343,26

LEADER-12-VILNIUS-03028

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Vaikų žaidimo aikštelių
įrengimas Vilniaus r. Zujūnų
ir Dūkštų sen.

31.

pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.
Projekto lėšomis buvo
įrengtos 3 vaikų žaidimo
aikštelės. Viena Dūkštų sen.
Dūkštų k., bei dvi Zujūnų sen.
Čekoniškių k. ir Buivydiškių
k.
Kiekvienoje žaidimų aikštelėje
buvo įrengtas žvirgždo
pagrindas bei sumontuoti šie
įrenginiai: žaidimų
kompleksas, laipynė, dvivietės
sūpuoklės, svertinės sūpynės,
karuselė, spyruokliukas,
smėlio dėžė, 2 suoliukai ir
šiukšlių dėžė.

35.148,55

47.168,39

VPS priemonė „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
Veiklos sritis „Istorinę, etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir
modernizavimas“

Eilės
numeris

Projekto numeris

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
Pavadinimas

Projekto
finansavimas
Projekto aprašymas

Projekto
lėšos

Projekto
vertė

LEADER-10-VILNIUS-01010

Tradicinė religinė
bendruomenė ar bendrija
Dūkštų Šv. Onos parapija

Dūkštų Šv. Onos parapijos
aplinkos sutvarkymas

LEADER-11-VILNIUS-02022

Šumsko šv. Arkangelo
Mykolo parapija

Šumsko Šv. Arkangelo
Mykolo bažnyčios didžiojo
altoriaus tapybos atidengimas

LEADER-12-VILNIUS-03005

Asociacija "Maišiagalos
bendruomenė"

LDK Algirdo piliakalnio
aplinkos sutvarkymas ir
pritaikymas visuomenės
poreikiams

1.

2.

3.

Projekto lėšomis išlaikant
autentiškumą rekonstruota
teritoriją juosianti tvora,
varteliai. Pritaikant žmonėms
su negalia sutvarkyta ir
apželdinta bažnyčios aplinka,
įrengtas teritorijos ir
memorialo apšvietimas.
Projekto lėšomis buvo
atidengtas unikalus, didžiulę
meninę ir istorinę vertę turintis
baroko stiliaus didžiojo
altoriaus retabulas. Projekto
veiklų metu buvo nuimtas
tapybą dengiantis tinko ir dažų
sluoksnis, sutvirtinti
originalios tapybos freskos,
visas darbas užkonservuotas,
atlikti būtini cheminiai
tapybos tyrimai. Tyrimai.
Užfiksuota ir surinkta visa
istorinė dokumentacija. Kitas
darbų etapas – atnaujinimas.
Tokio dydžio centrinių
nutapytų bažnyčios altorių
mūsų šalyje daugiau nėra
išlikę.
Projekto lėšomis prieš
pradedant piliakalnio
teritorijos tvarkybos darbus
buvo atliekami archeologiniai
tyrimai, atliekant
kraštovaizdžio tvarkybos
darbus buvo vykdomi
specialieji kirtimai ~ 1,8 ha
teritorijoje, sutvarkyti šlaitai,
užpiltos susiformavusios

57.730,62

64.118,01

57.924,00

64.360,00

57.924,00

64.360,00

LEADER-12-VILNIUS-03018

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Pikeliškių dvaro parko
sutvarkymas

4.

duobės bei prie šulinio
esančioje teritorijoje įrengta
brasta (1 vnt.). Įrengtas 1,5 m.
pločio ir 365 m. ilgio pėsčiųjų
takas ir aikštelė prie
piliakalnio. Įrengti 30 metrų
ilgio laiptai į piliakalnio
viršūnę, informacinis stendas,
2 kelio ženklai su nuorodomis
ir 1 komplektas lauko baldų (
1 stalas ir 2 suolai).
Projekto lėšomis parko
teritorijoje buvo įrengta atsijų
važiuojamoji danga,
sustiprinta Žolinė danga
renginių aikštelėje, gruntinio
vandens surinkimo sistemos
sodo kelio tako ir
privažiavimo prie sodo kelio
trasose, atkurta žolės danga
paviršiaus planiravimo
vietose, įrengta atsijų kelio
danga ant esamo gruntinio
kelio, skirto privažiuoti prie
sodo bei terasos.

57.732,52

77.618,16

VPS priemonė „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“
Veiklos sritis „Kaimo gyventojų dalyvavimo bendruomenės veikloje rėmimas“
Eilės
numeris
1.

Projekto numeris
LEADER-10-VILNIUS-01001

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
Pavadinimas

Projekto aprašymas

Asociacija "Bokstas"

Aktyvus laisvalaikis-pažintis
su estradine muzika ir menų
pristatymas

Projekto lėšomis įrengta
muzikinė studija su muzikos
įranga. Sukurti 3 estradinės

Projekto
finansavimas
Projekto Projekto
lėšos
vertė
23.737,26

29.671,57

LEADER-10-VILNIUS-01005

2.

Sužonių bendruomenė

Fizinis aktyvumas ir sportas –
sveikatos ir gyvybės šaltinis

muzikos kolektyvai, įkurti 3
būreliai – klavišinių
instrumentų, gitarų ir
mušamųjų. Surengta 108
būrelių užsiėmimai bei 108
estrados grupių repeticijos bei
4 Masterclass užsiėmimai.
Surengtas festivalis „Jaunimas
– jaunimui Open Air“,
kuriame dalyvavo 35
atlikėjai/kolektyvai iš kurių 4
profesionalūs atlikėjai.
Festivalio metu įkurtos 3
kūrybinės dirbtuvės bei 5
galerijos skirtos informacijos
sklaidai bei aktyvaus
laisvalaikio praleidimo
populiarinimui jaunimo tarpe.
Įrašyta kompaktinė plokštelė
su jaunimo atlikėjų/grupių
mizikiniais įrašais (300 vnt.).
Festivalis įamžintas video
medžiagoje (100 DVD vnt.).
Projekto lėšomis buvo įkurtas
sporto klubas, kuriame veikia
5 sporto šakų užsiėmimai
(Dviračių, baidarių,
slidinėjimo, čiuožimo bei
rogučių sporto). Sukurta
turistinė trasa. Surengtos 144
išvykos po 2 val. bei 24
turistinės išvykos po 4 val.
Surengtos 48 baidarių sporto
treniruotės bei 48 turistinės
išvykos, 12 varžybų bei 6
baidarių ir dviračių mišrios
išvykos. Surengtos 34
slidinėjimo treniruotės bei 17
turistinių išvykų su slidėmis.
Surengtos 34 čiuožimo

36.548,66

LEADER-11-VILNIUS-02001

Maišiagalos bendruomenės
centras

Maišiagalos bendruomenės
centro rėmimas kultūrinėje
socialinėje laisvalaikio
veikloje

LEADER-11-VILNIUS-02003

Vilniaus krašto etnografinis
muziejus

Menų karavanas

LEADER-11-VILNIUS-02004

Mykoliškių bendruomenė

Bendruomeniškumo ir
bendradarbiavimo stiprinimas
Mykoliškių bendruomenėje

3.

4.

5.

treniruotės bei 8 ledo ritulio
varžybos. Surengta 17 rogučių
sporto užsiėmimų.
Suorganizuotos 3 vasaros ir 1
žiemos šventės skirtos
bendruomenės sutelktumui ir
aktyvinimui bei sporto šakų
populiarinimui.
Projekto lėšomis buvo įkurti
du užimtumą skatinantys
interesų klubai –
„Šeimininkių“ ir meninės
saviraiškos“. Įsigytos
priemonės reikalingos klubų
veiklai vykdyti (molbertai su
tapymo bei piešimo priedais).
Bendruomenės patalpose
įrengta virtuvė, sudaryta
bendruomenės receptų knyga.
Įsigyta renginių organizavimo
įranga, įkurta internetinė
svetainė.
Projekto lėšomis sukurtas
inovatyvus produktas „Menų
karavanas“ – mėgėjų meno
susivienijimas bendrai veiklai
– naujos artistinės produkcijos
kūrimas, koncertinė veikla
Vilniaus r. Kaimo vietovėse.
Įsigyta mobili koncertinė
bazė: įsigyta mobili scena ant
ratų, įgarsinimo ir apšvietimo
įranga, sukurtos koncertinės
programos, organizuojami
koncertai Vilniaus r.
teritorijose.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
aplinkos tvarkymui reikalinga
technika ir įranga: traktorius ir
jo agregatai (krautuvas,

53.599,68

66.999,61

57.094,19

86.273,46

57.924,00

72.405,00

LEADER-11-VILNIUS-02007

Juodšilių seniūnijos kaimų
bendruomenė

Bendruomeniškumo
skatinimas puoselėjant šeimos
vertybes

LEADER-11-VILNIUS-02009

Zujūnų bendruomenės centras

Bendruomeniškumo
stiprinimas, iniciatyvos
skatinimas Zujūnų
bendruomenėje

6.

7.

žoliapjovė, žolės
smulkintuvas, priekaba,
pakabinimo sistema, padangų
komplektas, verstuvas, sniego
rotorius). Suorganizuota 12
aplinkos tvarkymo talkų,
siekiant sutvarkyti Rukainių
vidurinės mokyklos sporto
aikštelę, Sirokomlės
muziejaus aplinką ir parapijos
teritoriją. Surengta gyventojus
vienijanti, socialinę bei
kultūrinę saviraišką skatinanti
„Aviečių šventė“.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
garso ir vaizdo aparatūra,
skirta užsiėmimams,
paskaitoms bei šventėms
organizuoti (kolonėlės,
mikrofonai, CD grotuvas,
spinta įrangai laikyti,
fotoaparatas, vaizdo kamera ir
kt.). Taip pat – multimedijos
komplektas (nešiojamas
kompiuteris, projektorius,
ekranas. Surengta 11 paskaitų
apie šeimą ir jos vertybes, 12
šeimos vakaronių, bei 12
vakarų senjorams. Surengtos 2
šventės skirtos atgaivinti
šeimos vertybes, kuriančios
palankią socialinę-kultūrinę
aplinką ir kt.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
viešų erdvių, sporto aikštyno
tvarkymo ir priežiūros
technika ir įranga – traktorius
su agregatais (krautuvas,
žoliapjovė, priekaba, verstuvas
ir pakabinimo sistema).

29.454,94

36.818,50

57.924,00

72.405,00

LEADER-11-VILNIUS-02011

Gudelių kaimo bendruomenė
„Gudelių Slėnis“

Draugiškas Gudelių kaimas

LEADER-11-VILNIUS-02012

Rudaminos seniūnijos
bendruomenės centras

Rudaminos seniūnijos
bendruomeniškumo
skatinimas

8.

9.

Suorganizuota 12 aplinkos
tvarkymo talkų siekiant
sutvarkyti Zujūnų vidurinės,
Čekoniškių vidurinės,
Platiniškių pagrindinės,
Buivydiškių pagrindinės
mokyklų teritorijas bei aplinką
ir jų teritorijose esančius
sporto stadionus.
Surengtas bendruomenę
telkiantis renginys – Derliaus
šventė.
Projekto lėšomis buvo įsigytas
sporto inventorius (futbolo bei
tinklinio rinkiniai, 10
slidinėjimo komplektų).
Suburtos dvi sporto komandos
– futbolo ir tinklinio, surengta
30 sporto
užsiėmimų/treniruočių – 10
futbolo, 10 tinklinio, 10
slidinėjimo.
Įsigyta bendruomenės
renginiams ir šventėms
organizuoti reikalinga įranga
(apšvietimo ir įgarsinimo
sistemos, generatorius,
palapinės-pavėsinės, lauko
baldai, maisto gaminimo
rinkinys pritaikytas gamybai
lauko sąlygomis. Surengti 7
įvairaus pobūdžio renginiai (4
šventės, 1 aplinkos tvarkymo
akcija, 2 sporto varžybos).
Projekto lėšomis parengtas 6
asmenų kvalifikuotas
personalas (treneriai),
koordinuojantys aktyvaus
laisvalaikio ir sporto mėgėjų
klubo veiklą, taip pat parengti

16.536,72

20.670,90

54.788,25

69.913,50

LEADER-11-VILNIUS-02013

Mickūnų bendruomenė

Aktyvi Mickūnų bendruomenė
– graži aplinka

LEADER-11-VILNIUS-02014

Visuomeninė organizacija
„Nemėžio kaimo
bendruomenė“

Tvarkingos ir patrauklios
gyventojams Nemėžio sen.
Teritorijos aplinkos kūrimas

10.

11.

4 kvalifikuoti treneriai
koordinuojantys orientacinio
sporto klubą. Įkurti du
aktyvaus laisvalaikio bei
sporto klubai.
Nupirktas sporto ir aktyvaus
laisvalaikio klubų veiklai
reikalingas inventorius.
Rengiamos tradicinės
„Rudaminos sporto šventės“,
kur pristatoma klubų veikla
bei dalyvių pasiekimai.
Projekto lėšomis įsigyta
erdvių tvarkymo ir priežiūros
technika ir įranga – traktorius
su priedais (krautuvas, augalų
ir šakų smulkintuvai, priekaba,
verstuvas, pakabinimo
sistema. Suorganizuota 12
aplinkos tvarkymo talkų, kurių
metu buvo sutvarkyti –
Mickūnų sporto stadionas,
visuomeninės paskirties aikštė
prie upės Mickūnuose, vaikų
žaidimų aikštelės Galgių ir
Skaisterių kaimuose,
Paliuliškių kaimo kapinės.
Surengti du gyventojus
aktyvinantys ir vienijantys
tradiciniai renginiai –
Užgavėnių ir Derliaus šventės.
Projekto lėšomis įsigyta
aplinkos tvarkymui reikalinga
technika ir įranga – traktorius
su priedais (krautuvas, augalų
smulkintuvas, žolės
smulkintuvas-rinktuvas,
priekaba, verstuvas,
pakabinimo sistema, šepetys,
smėlio barstytuvas, ratai).

57.924,00

72.405,00

57.924,00

72.405,00

LEADER-11-VILNIUS-02017

12.

Vilniaus rajono savivaldybės
sporto mokykla

Aktyvaus laisvalaikio leidimo
formų, susijusių su
sveikatingumu, užsiėmimų
organizavimas Mostiškių
kaime

Suorganizuota 12 aplinkos
tvarkymo talkų, kurios kas
mėnesį vyks sutvarkant
Nemėžio gimnazijos, Nemėžio
Šv. Rapolo Kalinausko
bažnyčios, Skaidiškių parko
aplinkas bei pagrindinę
Nemėžio V. Sirokomlės gatvę.
Surengti 2 vietos gyventojus
aktyvinantys ir vienijantys
renginiai – Vasaros šventė ir
Sveikatingumo diena.
Projekto lėšomis įsigyta 20
vnt. dviračių, 25 vnt.
riedslidžių (15 vnt. Classic
tipo ir 10 vnt. Freestyle tipo),
25 vnt. slidžių (15 vnt. Classic
tipo ir 10 vnt. Freestyle tipo),
5 vnt. pneumatinių šautuvų
(sportinio šaudymo
užsiėmimams, biatlonui), 5
vnt. širdies ritmo matuoklių,
starto-finišo arka su
generatoriumi, priekaba su
užvažiavimais ir keturratis su
vikšrais (įrangos
transportavimui, sportininkų
palydai žygių metu, trasų
maršrutų priežiūrai, įranga
skirta paruošti slidinėjimo
trasoms.
Įrengtos trys trasos-maršrutai
– slidinėjimo trasa, dviračių
maršrutas, šiaurietiško
ėjimo/bėgiojimo maršrutas.
Organizuota 110 grupinių
sporto užsiėmimų, kurių
viename dalyvavo ne mažiau
20 žmonių – 30 dviratininkų
užsiėmimų, 25 riedslidžių

54.464,22

79.442,34

LEADER-13-VILNIUS-05003

Visuomeninė organizacija
„Sporto klubas RUSVA“

Rūkainių seniūnijos
bendruomenės telkimas
sportinei veiklai ir aktyviam
laisvalaikiui

LEADER-13-VILNIUS-05005

ASO Tarakonių gamtotyrinė –
kraštotvarkinė bandruomenė

Gyvenk linksmiau ir aktyviau

13.

14.

užsiėmimų, 20 šiaurietiško
ėjimo ir 20 šaudymo
užsiėmimų. Surengtos 6
sezoninės sporto šventės.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
įranga ir kitas inventorius
reikalingi vykdyti krepšinio,
futbolo bei teniso sporto
užsiėmimams (apavas,
apranga, kamuoliai, teniso
raketės, vartai su tinklais ir
kt.). Sukurtos 2 naujos
krepšinio ir teniso komandos.
Organizuotos 2 sporto šventės
skirtos ne tik Rukainių bet ir
aplinkinių kaimų gyventojams
taip skatinant
bendruomeniškumą per
sportinę veiklą. Vykdytos
nuolatinės sportinės
treniruotės, įtraukiant į
sportinę veiklą skirtingas
vietinių bendruomenių
socialines ir amžiaus grupes. –
ne mažiau kaip 10 futbolo
treniruočių, ne mažiau kaip 4
teniso treniruotės bei
nemažiau 5 futbolo treniruočių
per mėnesį. Parengti 2 sporto
veiklų straipsniai, kurie buvo
paviešinti Vilniaus r. sav.
internetinėje svetainėje.
Projekto lėšomis buvo įsigytas
traktorius su priedais (pjovimo
dėka, žolės ir lapų surinktuvas,
priekaba, smėlio barstytuvas,
grėblys, ranpa, šienavimo
peilių komplektas). Motorinis
pjūklas medžių ir krūmų
genėjimui. Palapinė ir elektros

14.734,71

18.418,39

14.481,00

18.101,25

LEADER-13-VILNIUS-05006

15.

Kelmytės bendruomenė

Kaimo tradicijų puoselėjimas
ir vietos gyventojų laisvalaikio
užimtumo gerinimas
Kelmytėje

generatorius renginiams lauko
sąlygomis organizuoti bei
video kamera, kurios pagalba
buvo parengtas mėgėjiškas
filmas apie bendruomenių
gyvenimą (100 vnt. DVD
diskų). Surengtos dvi
visuotinės talkos skirtos
viešosioms erdvėms,
istorinių/kultūrinių paminklų
aplinką, sporto aikštynams ir
tvenkinio pakrantėms.
Surengtos 2 bendruomeninės
šventės stiprinantis dviejų
bendruomenių partnerystę,
aktyvumą ir sutelktumą.
Projekto lėšomis buvo
sukurtas dažasvydžio mėgėjų
būrelis ir įsigytas įrangos
komplektas 2 komandoms po
5 asmenis (apranga, apsaugos,
dažų kulkų komplektai, dažais
šaudantys šautuvai). Įkurtas
neformalus sporto mėgėjų
klubas Valčiūnų sporto centre.
Įsigyta šiam klubui veikti
reikalinga įranga bei
treniruokliai (jėgos staklės
įvairių grupių raumenims,
treniruoklis stuburo ir nugaros
raumenims, dviratis
treniruoklis, bėgimo takelis,
spaudimo suolai, lenktas,
tiesus ir trumpas grifai,
plieniniai svoriai, hanteliai,
stovai įrangai suoliukas ir kt.).
Įranga renginiams lauko
sąlygomis rengti (palapinė, 4
komplektai sulankstomų stalų
su 2 suolais), įgarsinimo

23.169,60

28.962,00

aparatūra (garso kolonėlės,
garso pultas, belaidė sistema
su mikrofonais, stovas,
grotuvas), kilnojamas elektros
generatorius. Surengta
10dažasvydžio atvirų pratybų
bei surengta 1 sporto šventė
Juodšilių seniūnijoje sutelkusi
bendruomenę aktyvumui ir
bendradarbiavimui.

VPS priemonė „Kaimo gyventojų aktyvumo, bendruomeniškumo skatinimas“
Veiklos sritis „Vietovės patrauklumą, žinomumą didinančios priemonės“
Eilės
numeris

Projekto numeris
LEADER-10-VILNIUS-01002

1.

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
Pavadinimas

Slabados kaimo bendruomenė

Slabados kaimo istorijos ir
tradicijų puoselėjimas

Projekto aprašymas
Projekto lėšomis buvo
parengta 300 knygos
egzapliorių apie Slabados k. ir
jo apylinkes (lietuvių, lenkų,
rusų k.) ir 150 vnt. metinio
kalendoriaus egzepliorių
(lietuvių, lenkų, rusų k.),
kuriose yra įamžintos senosios
Slabados kaimo tradicijos ir
papročiai, pristatytas
kraštovaizdis, patalpintos senų
istorinių nuotraukų
reprodukcijos, istoriniai
Slabados kaimo faktai ir
įamžintas kultūrinis paveldas.
Įkurtas ir apmokytas Slabados
kaimo 15 asmenų meninismuzikinis kolektyvas. Kurio
prisistatymas vyko surengtų 3

Projekto
finansavimas
Projekto Projekto
lėšos
vertė
21.095,63

26.369,67

LEADER-10-VILNIUS-01007

2.

Asociacija "Hobby Folk"

Nemenčinės bendruomenės
tradicijos

Slabados kaimo švenčių metu
– „Perseidų meteoritų srauto
stebėjimo šventė“, Užgavėnių
šventė bei Gegužinės.
Pasiruošimo šventėms metu
buvo atstatytas sakralinis
statinys – Slabados kaimo
pagrindinis kryžius,
sutvarkytos viešosios
paskirties vietos bei Vilnelės
upės pakrantės. Renginių
viešinimui ir tęstinumui
užtikrinti, visi renginiai buvo
nufilmuoti ir vaizdinės
medžiagos pagrindu buvo
paruošti DVD diskai (90 vnt.).
Siekiant padidinti Slabados
kaimo patrauklumą ir
žinomumą įkurta internetinė
svetainė.
Projekto lėšomis buvo
suburtos 2 folklorinio šokio
grupės. Šokėjams apmokyti pasikviesti 3 aukštos
kvalifikacijos choreografai –
lietuvių liaudies šokių,
pasaulio tautų šokių ir
klasikinių šokių specialistai.
Suorganizuoti 4 mokymų
etapai (I etapas – 3 sav., II
etapas – 1 sav., III etapas – 4
sav. Ir IV etapas – 4 sav.
trukmės). Mokymų etapų metu
surengtos 104 mokomosios
repeticijos, kurių metų šokėjai
išmoko 8 tradicinius lietuvių
bei įvairių tautų šokius, o trys
vietos choreografai turėjo
galimybę pasikleti savo
kvalifikaciją, kad toliau galėtų

23.818,35

29.772,94

LEADER-10-VILNIUS-01008

3.

Karinės technikos mėgėjų
klubas "Vilniaus Vilkas"

Medininkų vietovės
patrauklumo didinimo
projektas

tęsti folkloro klubų šokėjų
mokymus. Įsigyti 26 tautinių
kostiumų komplektai. Surengti
2 tradicinio folkloro šokių
koncertai (pirmasis – įpusėjus
mokymams, antrasis –
pasibaigus mokymams). Abu
koncertai buvo nufilmuoti ir
vaizdinės medžiagos pagrindu
buvo sukurtas DVD formato
filmas skirtas skleisti
informaciją apie vykdomą
veiklą ir taip ją populiarinti.
Visas projekto ciklas
įamžintas foto medžiagoje,
kuri buvo pristatyta foto
parodoje. Sukurta internetinė
svetainė.
Projekto lėšomis buvo sukurta
8 Medininkų apylinkė kultūros
paveldo objektus pristatanti
turistinė trasa. 3 vietos
gyventojai buvo apmokyti
gido amato, kad galėtų teikti
paslaugos Medininkų
svečiams bei turistinėms
grupėms. Įkurtas Medininkų
riterių-lankininkų klubas,
įsigyta autentiška ginkluotė
bei apranga skirta klubo
nariams. Surengtos 33 riteriųlankininkų pratybos ir 6
turnyrai skirti turistams ir
Medininkų svečiams.
Suorganizuotos 2 dviejų dienų
Žalgirio mūšio minėjimo
šventė. Sukurtas profesionalus
60 min. Trukmės filmas DVD
formate, kuriame įamžintos
istorinės žinios apie

26.055,38

32.569,22

LEADER-11-VILNIUS-02002

4.

Švietimo ir raidos centras

Slabados observatorija

Medininkus ir vietovės
kultūrinis paveldas. Išleisti
Medininkų apylinkes ir
turistinę trasą pristatantys
lankstinukai (1000 vnt.).
Sukurtas daugiakalbis
interneto puslapis, kuriame
talpinama informacija apie
Medininkuose vykstančią
istorinę, kultūrinę, turistinę,
pramoginę veiklą.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
astronominiams stebėjimams
skirta įranga. Įrengta Slabados
observatorija, įsteigtas jaunųjų
astronomų mėgėjų būrelis,
surengti 42 užsiėmimai su
vaikais. Vietos gyventojams,
Vilniaus r. moksleiviams,
aplinkinių kaimų gyventojams
surengta 40
informacinių/pažintinių
ekskursijų po observatoriją.
Išleista 2000 vnt. lankstinukų
ir 1000 vnt. skirtukų knygoms
pristatančių observatorijos
veiklą, kurie buvo išplatinti
Vilniaus r. mokyklose.
Parengtas 30 min. trukmės
filmas apie projekto metu
įsigytą įrangą ir astronominių
stebėjimų vykdymą, kuris
buvo patalpintas internete.
Atrinkta ir pagaminta 30
geriausių astronominių
objektų ir reiškinių nuotraukų,
kurios buvo įrėmintos ir
paruoštos eksponavimui
kilnojamų parodu metu.
Nuotraukų paroda „Visata

28.955,80

36.194,75

LEADER-11-VILNIUS-02005

5.

Šumsko bendruomenės
sąjunga

„Šumskas – angelų miestas“

matoma iš Slabados“
išeksponuota 10-yje
kilnojamųjų parodų vykusių
Vilniaus r. teritorijoje.
Parengta 10 filmų apie
kilnojamas parodas ir mokinių
ekskursijas į observatoriją,
parengta 10 straipsnių apie
astronominių stebėjimų
aktualijas. Įrengta internetinė
svetainė.
Projekto lėšomis buvo
surengti 2 plenerai – dvi
vasaras iš eilės, po 2 mėn.
tukusios atviros kūrybinės
dirbtuvės, kurių metu buvo
sukurtos monumentalios 8
angelų skulptūros,
papuošusios viešąsias miesto
erdves. Surengtos dvi dieninės
vasaros kūrybinės stovyklos
(kiekvienos iš jų trukmė 30
dienų), kurių metu Šumsko ir
jo apylinkių jaunimas
dalyvavo kūrybinėse veiklose
ir gamino angelus įsisavinant
molio minkymo ir raižymo,
medžio drožybos, tradicinių
karpinių, vilnos vėlimo
technikas. Išleistas 4 kalbomis
parengtas lankstinukas
„Šumskas – angelų miestas“
(4000 vnt.).
Surengtos, tradicija tapusios, 2
gyventojus vienijančios ir
aktyvinančios „Šumskas –
angelų miestas“ šventės, kurių
metu buvo atidengtos projekto
metu sukurtos angelų
skulptūros.

26.847,78

33.559,72

LEADER-11-VILNIUS-02006

6.

Vilniaus r. Rudaminos meno
mokykla

Rudaminos akordeono mėgėjų
orkestras

Projekto lėšomis buvo įkurtas
meno kolektyvas – Rudaminos
akordeono mėgėjų orkestras.
Įsigytas orkestro įrangos
komplektas (10 vnt.
standartinių akordeonų, 1
akordeonas su chromatine
klaviatūra, 1 bosinis
akordeonas su bosine
kolonėle, instrumentų dėklai ir
8 natų stovai). Įsigytas garso
aparatūros komplektas (4
mikrofonai su stovais ir
laidais, garso pultas – mikseris
su stiprintuvu ir laidais, 2
pasyvios garso kolonėlė su
stovais ir laidais, daugiagyslis
kabelis visai garso aparatūrai
sujungti). Sudarytas muzikos
kūrinių rinkinys, kuris buvo
specialiai pritaikytas
Rudaminos akordeono mėgėjų
orkestrui (t.y. partitūra,
aranžuotė, instrumentuotė).
Surengta 18 orkestro
repeticijų. Mėgėjų orkestrui
pasirengus, Rudaminoje
suorganizuotos 5 šventės,
kuriuose pasirodė orkestras –
Rudens spalvos, Žiemos
akordai (tradicinė), Velykinis
koncertas, Šeimos šventė
(tradicinė), Orkestrų ir
ansamblių šventė (tradicinė).
Projektinė veikla sulaukė
didelio susidomėjimo ir
aktyvumo, o Rudaminos
akordeono mėgėjų orkestras
sėkmingai koncertuoja iki šių
dienų.

28.935,78

42.929,69

LEADER-11-VILNIUS-02010

7.

Nemenčinės sporto klubas
„Nemenčinė“

Nemenčinės veidas – patraukli
sportuojanti bendruomenė

Projekto lėšomis buvo
pagerintos 6 sporto komandų
sąlygos – 2 krepšinio
komandų (12 žm.), 1 futbolo
komandos (20 žm.), 2
aerobikos grupių (15 žm.),
sukurta 1 nauja naujo teniso
sporto šakos grupė (20 žm.).
Įsigytas sporto inventorius
(aerobikos užsiėmimo
rinkinys, lauko teniso žaidimo
rinkinys, futbolo žaidimo
rinkinys, krepšinio stovai,
kamuoliai lauko krepšiniui bei
kamuoliai salės krepšiniui).
Įsigyta sporto apranga ( 20
vnt. krepšinio ir 20 vnt.
futbolo). Surengtos 135
treniruotės/užsiėmimai – 25
krepšinio treniruotės, 25
futbolo treniruotės, 25 teniso
treniruotės, 60 aerobikos
užsiėmimų. Parengtas
bėgiojimo trasos aprašas.
Parengta ir išplatinta
informacija apie Nemenčinėje
vykstančias sportines veiklas –
8 informaciniai plakatai,
informaciniai bukletai (1000
vnt.) informacinis DVD diskas
(100 vnt.). Surengti 5 sporto
renginiai – krepšinio
čempionatas (dalyvavo 15
komandų), futbolo
čempionatas (dalyvavo 7
komandos), teniso
čempionatas (15 dalyvių) ir
aerobikos čempionatas
(dalyvavo 20 dayvių).

28.934,49

36.168,11

LEADER-11-VILNIUS-02018

Zujūnų bendruomenės centras

Zujūnų apylinkių garsinimas,
įrengiant pažintinę turistinę
trasą

LEADER-11-VILNIUS-02019

Visuomeninė organizacija
„Vilniaus rajono Nemėžio
kaimo bendruomenė“

Pietrytinės Vilniaus rajono
dalies garsinimas, įrengiant
pažintinę turistinę trasą "V.

8.

9.

Projekto lėšomis sukurta
pažintinė-turistinė trasa
„Zujūnų apylinkių sakralinis,
gamtos ir kultūros paveldas“,
sudaryta iš dviejų
informacinių stendų ir 8
nuorodomis paženklintų
objektų – Šilėnų k. Ir Šilėnų
Švč. Mergelės Marijos
bažnyčia, Šilėnų mitologiniai
šaltiniai. Griovių koplyčia,
Mozūriškių dvaras, Naujosios
Rėvos piliakalnis, Sviliškių
kraštovaizdžio draustinio
regykla, Kriaučiūnų istorinis
paminklas, Čekoniškių verbų
ir buities seklyčia.
Išleista 1000 vnt. lankstinukų
apie pažintinę-turistinę trasą.
Surengta foto paroda,
pristatanti sakralinius, kultūros
ir gamtos paveldo objektus bei
žmones, kurie jais rūpinasi
(nuotraukos buvo eksponuotos
Zujūnų seniūnijoje, Zujūnų
bibliotekoje bei teritorijoje
esančiose mokyklose). Įkurtas
dviratininkų klubas,
vienijantis ir aktyvinantis
vietos gyventojus. Surengtas
turistinės trasos pristatymo
renginys – Zujūnų vietovės
amatininkų gaminių parodą,
koncertas. Sukurtas tinklalapis
su informacija apie pažintinęturistinę trasą, organizuojamas
keliones bei renginius.
Projekto lėšomis sukurta
pažintinė turistinė trasa „V.
Sirokomlės kelias“. Sudaryta

28.962,00

36.202,50

28.962,00

36.202,50

Sirokomlės kelias"

LEADER-13-VILNIUS-05001

10.

ASO „Lietuvai pagražinti“
Vilniaus r. draugija

Pagražinkime Lietuvą

iš keturių informacinių stendų
su trasos schema (1 –
Nemėžyje, prie Struvės
geodezinio lanko punkto, 2 –
prie V. Sirokomlės muziejaus
Medininkuose) ir 7
nuorodomis paženklintų
objektų (Nemėžio mečetė,
Nemėžio dvaras, Skaidiškių k.
Šv. Faustinos Kovalevskos
koplyčia, Sruvės lankas,
Bareikiškių V. Sirokomlės
muziejus, Rukainių k.
bažnyčia ir F. Bochuševskio
muziejus). Išleista knyga apie
trasą ir kitas istorines,
pažintines Nemėžio apylinkių
vietas (800 vnt.).
Įkurtas dviratininkų klubas,
vienijantis vietinius
gyventojus.
Surengta 16 išvykų
turistine/pažintine Nemėžio
apylinkių trasa.
Surengtas pažintinės turistinės
trasos pristatymo renginys.
Įkurtas internetinis tinklalapis.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
technika reikalinga prižiūrėti
sporto stadionui - traktorius su
priedais (pjovimo dėka, žolės
ir lapų surinktuvas, priekaba
traktoriuko gabenimui, smėlio
barstytuvas, grėblys
velkamasis, rampa
traktoriukui užvažiuoti ant
priekabos, peilių komplektas)
ir krūmapjovė. Įsigytas sporto
inventorius (mobilūs mini
futbolo vartai – 1 kompletas,

14.481,00

18.101,25

LEADER-13-VILNIUS-05011

Vilniaus r. Rudaminos
Ferdinando Ruščio gimnazija

Vilniaus r. Rudaminos k. Ir jo
apylinkių patrauklumo
didinimas

LEADER-13-VILNIUS-05012

Vilniaus r. Mickūnų vidurinė
mokykla

Palankios aplinkos,
bendruomenės veiklai vykdyti,
kūrimas Mickūnų miestelyje

11.

12.

15 futbolo kamuolių, 30 vnt.
žymėjimo bokštelių, 40 vnt.
skiriamųjų marškinių).
Surengta 15 futbolo
treniruočių, suorganizuotos 2
futbolo varžybos tarp vietos ir
aplinkinių gyvenviečių
komandų, parengti 2 sportinę
veiklą viešinantys straipsniai,
kurie buvo patalpinti Vilniaus
r. sav. tinklalapyje bei vietinės
spaudos laikraštyje.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
technika reikalinga prižiūrėti
Rudaminos gyvenamųjų
vietovių teritorijai ir sporto
stadionui – traktoriukas su
priedais (pjovimo agregatas,
sniego peilis, barstytuvas,
priekaba). Stadiono
kasdieninei priežiūrai
reikalingos priemonės ir
įranga (aukšto slėgio plovimo
prietaisas, oro pūtiklis,
dirbtinės žolės šukavimo
šepetys, stadiono apsaugos
sistema). Surengta 200 įvairių
sporto šakų (žolės riedulio,
krepšinio, futbolo) užsiėmimų
bendruomenei. Suorganizuoti
2 sporto renginiai – žolės
riedulio varžybos.
Projekto lėšomis įrengta
virtuvė Mickūnų
bendruomenės centre (baldai
su buitine technika). Įsigyta
mokymams, seminarams,
teminiams renginiams vesti
reikalinga įranga multimedijos komplektas

14.481,00

21.902,51

14.481,00

21.902,52

LEADER-13-VILNIUS-05013
13.

Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo
Moniuškos gimnazija

Vilniaus r. Kalvelių kaimo ir
apylinkių patrauklumo
didinimas

(projektorius, nešiojamas
kompiuteris, vaizdo kamera,
atminties kortelė, ekranas
projektoriui, spausdintuvas,
kabeliai ir garso sistema).
Surengti 5 seminarai tema
„Kulinarinis paveldas“ su
profesionaliu virėju, kurių
metu dalyviai buvo
supažindinti su vietovės
istorija ir tradicijomis,
apmokyti tradicinių patiekalų
gaminimo ir reprezentavimo.
Paruošta daugiau kaip 10
kulinarinio paveldo maisto
gaminimo receptų. Įsigyta
garso įranga vietos folklorinių
ir kt. meno kolektyvų
koncertinei veiklai. Gerinant
esamiems folkloro ir kt.
saviraiškos kolektyvams
veiklos sąlygas –
bendruomenės centre įrengtas
persirengimo kambarys, įgyti
baldai, žaliuzės, įrengta scenos
uždanga, elektrinis šildytuvas.
Išleista 100 sieninių
kalendorių ir 100 kulinarinių
receptų atvirukų komplektų,
kurie iliustruoti nuotraukomis
kulinarinio ir kultūrinio
paveldo tema. Surengti 3
renginiai populiarinantys
kultūrinio ir kulinarinio
paveldo išsaugojimą.
Projekto lėšomis buvo įsigyta
technika reikalinga prižiūrėti
Kalvelių sen. gyvenamųjų
vietovių teritorijai ir sporto
stadionui – traktoriukas su

14.481,00

21.902,51

priedais (pjovimo agregatas,
sniego peilis, barstytuvas,
priekaba). Stadiono
kasdieninei priežiūrai
reikalingos priemonės ir
įranga (aukšto slėgio plovimo
prietaisas, oro pūtiklis,
dirbtinės žolės šukavimo
šepetys, stadiono apsaugos
sistema). Surengta 180 įvairių
sporto šakų (žolės riedulio,
krepšinio, futbolo) užsiėmimų
bendruomenei. Parengta ir
išplatinta informacija apie
Kalveliuose vykdomas sporto
veiklas – 2 informaciniai
straipsniai. Suorganizuoti 2
sporto renginiai – futbolo
varžybos.

VPS priemonė „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo didinimas“

Eilės
numeris

Projekto numeris
LEADER-11-VILNIUS-02015

1.

Pareiškėjo
pavadinimas

Projekto
Pavadinimas

Vilniaus rajono savivaldybės
administracija

Verslo vektorius

Projekto aprašymas
2012 m. rugpjūčio 7 d.
pasirašyta projekto paramos
sutartis, o šių metų kovo 21 d.
pradėtas vietos projekto veiklų
įgyvendinimas. Europos parko
konferencijų ir renginių
komplekse įvyko informacinis
projekto pradžios renginys.

Projekto
finansavimas
Projekto Projekto
lėšos
vertė
31.858,20

48.098,64

Vietos projekto įgyvendinimo
metu Vilniaus rajono
smulkaus ir vidutinio verslo
ūkio subjektams ir (ar) jų
atstovams, siekiant tobulinti
Vilniaus rajono verslininkų ir
kitų ūkio subjektų žinias bei
įgūdžius, buvo organizuojami
įvairių kompetencijų mokymai
ir informaciniai renginiai:
„Klientų aptarnavimas“,
„Derybos”, „Pardavimai”,
„Susirinkimų valdymas”,
„Streso valdymas”,
„Lyderystė ir vadovavimas“,
„Asmeninis efektyvumas”,
„Klientų pažinimas”,
„Mokesčiai ir teisės
pagrindai“, „Finansai ne
finansininkams“, kurie
sulaukė itin gero projekto
dalyvių įvertinimo. Mokymų
metu verslininkai turėjo
galimybę aptarti kaip
efektyviai integruotis į darbo
rinką, užduoti rūpimus
klausimus bei konsultuotis su
mokymų programos lektoriais
ir gauti kvalifikuotus
atsakymus, taip pat galimybę
integruotis su kitais
pradedančiaisiais
verslininkais.
Projekto tikslinė grupė –
Vilniaus rajono savivaldybės
teritorijoje registruoti
smulkaus ir vidutinio verslo
ūkio subjektai. Iš viso
projekte dalyvavo virš 30
smulkaus ir vidutinio verslo

ūkio subjektų ir (ar) jų atstovų,
dalyvių skaičius – virš 200.
LEADER-13-VILNIUS-05004

2.

Bendruomenė "Paberžės
santara"

Verslumo skatinimas
Paberžėje atgaivinant
senovinius ir kuriant naujus
amatus

Projekto lėšomis buvo įsigyta
technika, reikalinga amatų
vykdymui, renginių
organizavimui, bendruomenės
narių apmokymams ir amatų
pristatymui (žiedimo staklės,
krosnis su priedais molio
žiedimo darbams, elektroninė
siuvimo mašina ir krašto
apmėtimo siuvimo mašinos su
priedais, lauko palapinė, 2
kopmlektai stalų su suolais,
kompiuterinė įranga –
nešiojamas kompiuteris,
spausdintuvas, multimedija,
vaizdo kamera, fotoaparatas su
atminties kortele). Pasamdyti
senųjų amatų mokymo
specialistai. Surengta 15
vienos dienos trukmės
mokymų (5 molio žiedimo, 5
vilnos vėlimo bei 5 siuvimo ir
dekupažo). Parengta vaizdinė
mokymų medžiaga, skirta
amatų pristatymui ir
informacijos sklaidai. Surengti
2 tradicinių amatų
populiarinimo renginiai.

23.169,60

28.962,00

