
 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

PIRMININKAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ 

ATRANKOS KOMITETO SPRENDIMO, TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ, DĖL 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS REZULTATŲ PATVIRTINIMO 

 

 

2021 m. gruodžio 27 d. Nr. A17 

Vilniaus r. 

 

Vadovaudamasis 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“ 26 punktu bei atsižvelgdamas į Vilniaus rajono vietos veiklos 

grupės vertintojų parengtas vietos projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir į Vilniaus rajono vietos 

veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 2021 m. gruodžio 27 d. posėdžio rašytinės 

procedūros tvarkos protokolą Nr. 2021-PAK-2  (pridedama),  

t v i r t i n u Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto 

sprendimo rezultatus dėl vietos projektų atrankos (sąrašas pridedamas). 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                          Violeta Jankauskienė 



Pavyzdinės įsakymo dėl vietos veiklos grupės vietos projektų 

atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, dėl vietos 

projektų atrankos rezultatų patvirtinimo formos 

1 priedas 

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko 

2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A17 

1 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS VILNIAUS RAJONO 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 priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 

34 kvietimas 

1. 
VILN-LEADER-1A-

DI-34-5-2021 

Asociacija 

bendruomenė 

„Ašmenos  kelias“ 

Edukacijos ir laisvalaikio 

erdvės įrengimas 62 

Pritarti pradėti kitą vertinimo etapą 

2. 
VILN-LEADER-1A-

DI-34-2-2021 

Šatrininkų kaimo 

bendruomenė 

„Šatrininkų kaimo 

bendruomenės verslo 

pradžia“ 

 

58 

 

Pritarti pradėti kitą vertinimo etapą 

3. VILN-LEADER-1A- Asociacija „Kalino „Kalino sporto klubas“ 50 Pritarti pradėti kitą vertinimo etapą 
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DI-34-1-2021 sporto klubas“ 

4. 

VILN-LEADER-1A-

DI-34-4-2021 

Sudervės krašto 

bendruomenė 

Verslumo ir 

bendradarbiavimo tarp 

skirtingų subjektų 

skatinimas. Įkuriant 

maitinimo ir turizmo 

paslaugų verslą Sudervės 

krašte, Vilniaus r. 

47 

Pritarti pradėti kitą vertinimo etapą 

5.  

VILN-LEADER-1A-

DI-34-3-2021 

Asociacija „Melkio 

moterų kūrybos 

namai“ 

Asociacijos „Melkio 

Moterų Kūrybos Namai“ 

socialinio verslo kūrimas 

46 

Pritarti pradėti kitą vertinimo etapą 

 

_________________________



Pavyzdinės įsakymo dėl vietos veiklos grupės 

vietos projektų atrankos komiteto sprendimo, 

taikant rašytinę procedūrą, dėl vietos projektų 

atrankos rezultatų patvirtinimo formos 

5 priedas 
 
 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 
KOMITETO POSĖDŽIO RAŠYTINĖS PROCEDŪROS TVARKA  

PROTOKOLAS 
 
 

2021 m. gruodžio 27 d. Nr. 2021-PAK-3 

Vilniaus r. 

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis rašytinės 

procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2021 m. gruodžio 20 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2021 m. gruodžio 24  d. 15 val. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: elektroninių paštu 

Vietos projektų tvirtinimo dokumentai buvo siųsti šiems adresatams 
 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Atstovaujama 

organizacija 

Kontaktinė informacija 

1.  Anton Feliks Stankevič Vilniaus rajono savivaldybės 

Tarybos narys 

naujasisafas@gmail.com  

2.  Renata Mickevič Mickūnų seniūnijos seniūnė renata-mic@mail.ru  

3.  Liucina Kotlovska Vilniaus rajono savivaldybės 

administracijos direktorė 

liucina.kotlovska@vrsa.lt 

4.  Aleksandr Liachovič Vilniaus rajono savivaldybės 

Viešųjų pirkimų skyriaus 

vedėjas 

aleksandr.liachovic@vrsa.lt  

5.  Vladislav Kondratovič Visuomeninė organizacija 

Nemėžio kaimo 

bendruomenė 

vlakon@icloud.com 

6.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo 

bendruomenė 

cezadr@gmail.com  

7.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė suzionys@gmail.com 

8.  Loreta Pozlevič Slabados kaimo 

bendruomenė 

lopozlevic@gmail.com 

9.  Agnė Semionova Juodšilių seniūnijos kaimų 

bendruomenė 

agne.semionova@vrsa.lt 
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Darbotvarkė: 
 

1. Dėl 34 kvietimo VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir 

partnerystės skatinimas “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos projektų paraiškų kokybės atrankos 

vertinimo rezultatų svarstymo: 

1.1. Asociacijos „Kalino sporto klubas“ Vietos projektas „Kalino sporto klubas“ (vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-1-2021); 

1.2. Šatrininkų kaimo bendruomenės Vietos projektas „Šatrininkų kaimo bendruomenės verslo 

pradžia“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-

34-2-2021); 

1.3. Asociacijos „Melkio moterų kūrybos namai“ Vietos projektas „Asociacijos „Melkio Moterų 

Kūrybos Namai“ socialinio verslo kūrimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) 

kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-3-2021) 

1.4. Sudervės krašto bendruomenės Vietos projektas „Verslumo ir bendradarbiavimo tarp skirtingų 

subjektų skatinimas. Įkuriant maitinimo ir turizmo paslaugų verslą Sudervės krašte, Vilniaus r.“ 

(vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-4-

2021); 

1.5. Asociacija bendruomenė „Ašmenos  kelias“ Vietos projektas „Edukacijos ir laisvalaikio 

erdvės įrengimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-

LEADER-1A-DI-34-5-2021) 

 

 

 

10.  Joana Šekštelienė Čekoniškių 

bendruomenės atstovė 

sekstelo@gmail.com 

11.  Eva Kanaškova Mickūnų bendruomenė eva.kanaskova@gmail.com 

12.  Tadeušas Žygis UAB „Anvitus“ vadovas anvitusfasavimas@gmail.co

m 

13.  Jelena Polujanska UAB Vestimenta  

14.  Kamilia Borkovska MB Kamilės projektai kamilladecor@gmail.com 

15.  Roman Tomaševski UAB Rojasa roman@rojasa.lt  

16.  Jovita Stelmokaitienė 

(vietos projektų 

atrankos komiteto 

narys-stebėtojas) 

NMA specialistė jovita.stelmokaitiene@nma.l

t 

17.  Ilona Javičienė (vietos 

projektų atrankos 

komiteto narys-

stebėtojas) 

ŽŪM specialistė Ilona.Javiciene@zum.lt 
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Dalyvavo: 

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės Vietos projektų atrankos komiteto pastabos. 

 

2021-12-20 Jovita Stelmokaitienė, vietos projektų atrankos komiteto narė-stebėtoja, pateikė 

pastabas dėl pateiktų Vietos projektų vertinimo ataskaitų (17 priedas), prašydama nurodyti 

vietos projektų pateiktų dokumentų datas ir numerius. 

 

VPS administratorė atsakinga už Vietos projektų vertinimo ataskaitų (17 priedas) sudarymą, 

atsižvelgė į pastabas ir 2021-12-20 d. pateikė pataisytus dokumentus. 

 

1. SVARSTYTA Dėl 34 kvietimo VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas “ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 vietos projektų 

paraiškų kokybės atrankos vertinimo: 

1.1. Dėl Asociacijos „Kalino sporto klubas“ Vietos projekto „Kalino sporto klubas“ (vietos 

projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-1-2021) 

kokybės atrankos vertinimo rezultatų; 

 

NUTARTA: Pritarti ir pradėti Asociacijos „Kalino sporto klubas“ Vietos projekto „Kalino sporto 

klubas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-

1-2021) tinkamumo vertinimo etapą. 

 

Balsavimo rezultatai: 11 (vienuolika) komiteto narių pritarė.  

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, pavardė Atstovaujama organizacija 

1.  Renata Mickevič Mickūnų seniūnijos seniūnė 

2.  Liucina Kotlovska Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 

direktorė 

3.  Aleksandr Liachovič Vilniaus rajono savivaldybės Viešųjų pirkimų 

skyriaus vedėjas 

4.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo bendruomenė 

5.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė 

6.  Agnė Semionova Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė 

7.  Joana Šekštelienė Čekoniškių bendruomenės atstovė 

8.  Tadeušas Žygis UAB „Anvitus“ vadovas 

9.  Jelena Polujanska UAB Vestimenta 

10.  Kamilia Borkovska MB Kamilės projektai 

11.  Roman Tomaševski UAB Rojasa 

12.  Jovita Stelmokaitienė (vietos 

projektų atrankos komiteto 

narys-stebėtojas) 

NMA specialistė 
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1.2. Dėl Šatrininkų kaimo bendruomenės Vietos projekto „Šatrininkų kaimo bendruomenės 

verslo pradžia“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-

1A-DI-34-2-2021) kokybės atrankos vertinimo rezultatų; 

 

NUTARTA: Pritarti ir pradėti kitą Šatrininkų kaimo bendruomenės Vietos projekto „Šatrininkų 

kaimo bendruomenės verslo pradžia“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. 

VILN-LEADER-1A-DI-34-2-2021) vertinimo etapą. 

 

Balsavimo rezultatai: 11 (vienuolika) komiteto narių pritarė.  

 

1.3.  Dėl Asociacijos „Melkio moterų kūrybos namai“ Vietos projekto „Asociacijos „Melkio 

Moterų Kūrybos Namai“ socialinio verslo kūrimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-3-2021) kokybės atrankos vertinimo 

rezultatų; 

 

NUTARTA: Pritarti ir pradėti kitą Asociacijos „Melkio moterų kūrybos namai“ Vietos projekto 

„Asociacijos „Melkio Moterų Kūrybos Namai“ socialinio verslo kūrimas“ (vietos projekto 

paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-3-2021) vertinimo etapą. 

 

Balsavimo rezultatai: 11 (vienuolika) komiteto narių pritarė. 

 

1.4. Dėl Sudervės krašto bendruomenės Vietos projekto „Verslumo ir bendradarbiavimo tarp 

skirtingų subjektų skatinimas. Įkuriant maitinimo ir turizmo paslaugų verslą Sudervės krašte, 

Vilniaus r.“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-

DI-34-4-2021)  kokybės atrankos vertinimo rezultatų; 

 

NUTARTA: Pritarti ir pradėti kitą Sudervės krašto bendruomenės Vietos projektui „Verslumo 

ir bendradarbiavimo tarp skirtingų subjektų skatinimas. Įkuriant maitinimo ir turizmo paslaugų 

verslą Sudervės krašte, Vilniaus r.“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. 

VILN-LEADER-1A-DI-34-4-2021) vertinimo etapą. 

 

Balsavimo rezultatai: 11 (vienuolika) komiteto narių pritarė. 

 

1.5. Dėl Asociacija bendruomenė „Ašmenos  kelias“ Vietos projektui „Edukacijos ir 

laisvalaikio erdvės įrengimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas Nr. 

VILN-LEADER-1A-DI-34-5-2021) kokybės atrankos vertinimo rezultatų; 

 

NUTARTA: Pritarti ir pradėti kitą Asociacijos bendruomenės „Ašmenos  kelias“ Vietos 

projektui „Edukacijos ir laisvalaikio erdvės įrengimas“ (vietos projekto paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas Nr. VILN-LEADER-1A-DI-34-5-2021) vertinimo etapą. 

 

Balsavimo rezultatai: 11 (vienuolika) komiteto narių pritarė. 

 

 

Atsižvelgiant į tai, kad balsavime dėl vietos projektų paraiškų patvirtinimo taikant rašytinę 

procedūrą dalyvavo 11 vietos projektų atrankos komiteto narių (t. y. 11 nariai iš 15 narių, ne 

mažesnis nei 2/3, kvorumas susidarė). 

 

Posėdžio pirmininkė               Violeta Jankauskienė 

 

Posėdžio sekretorė                      Anželika Kerbed 


