
 
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 

 

 

2022 m. balandžio 27 d.  Nr. 6A 

Vilnius 

 

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 2022 m. balandžio 20 d. posėdžio rašytinės procedūros 

tvarka protokolą Nr. 2022-PAK-1 (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). 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                           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 

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 6 A  

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 „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ prioriteto priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. 

VILN- EURI -

6A-DJ-36-10-

2022 

Milda Marija 

Jakubauskaitė 

Aparatinės 

kosmetologijos 

paslaugų plėtra 

 

100 

 

Pritarti (UŽ – 12, PRIEŠ – 0) 

2. 

VILN- EURI -

6A-DJ-36-13-

2022 

Gintarė Šepetytė 

Pavadinimas 

neįrašytas 

 

100 

 

Pritarti (UŽ – 12, PRIEŠ – 0) 

3. 

VILN- EURI -

6A-DJ-36-5-

2022 

Darius Aškelianec 

Skaitmeninio dizaino 

frezavimo centras 

 

100 

 

Pritarti (UŽ – 12, PRIEŠ – 0) 

4. 

VILN- EURI -

6A-DJ-36-15-

2022 

MB Salako 

projektas 

Verslo plėtros 

projektas 

 

100 

 

Pritarti (UŽ – 12, PRIEŠ – 0) 

 

 

_________________________



Pavyzdinės įsakymo dėl vietos veiklos grupės vietos projektų 

atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę procedūrą, dėl vietos 

projektų atrankos rezultatų patvirtinimo formos 

2 priedas 

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko 

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 6A 

2 priedas 

 

VIETOS PROJEKTŲ, KURIEMS VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 

SPRENDIMU NEPRITARIAMA IR NEREKOMENDUOJAMA PRADĖTI KITĄ VERTINIMO ETAPĄ, SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) 

kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

VPS „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ prioriteto priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. VILN-EURI-6A-DJ-36-4-2022 MB „Fotoverslas“ 

MB 

„Fotoverslas“ 

veiklos plėtra  

 

Nepritarti (UŽ – 12, PRIEŠ – 0) 

 

______________________



Pavyzdinės įsakymo dėl vietos veiklos grupės vietos 

projektų atrankos komiteto sprendimo, taikant rašytinę 

procedūrą, dėl vietos projektų atrankos rezultatų 

patvirtinimo formos 

4 priedas 

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko 

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 6A 

3 priedas 

 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SPRENDIMU PATVIRTINTAS 

VIETOS PROJEKTŲ PRELIMINARUS PRIORITETINIS SĄRAŠAS IR REZERVINIŲ VIETOS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

 

1. Rezervinių vietos projektų sąrašas: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės 

vertės 

(kokybės) 

balas 

Prašoma paramos 

suma, Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ prioriteto priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. VILN- EURI -6A-DJ-36-12-2022 UAB „Bravopasta“ UAB „Bravopasta“ 

Verslo plėtra 

 

98 

 

 

100 613,00 

2. VILN- EURI -6A-DJ-36-8-2022 MB „Marktek“ MB „Marktek“ ekonominio 

aktyvumo ir konkurencingumo 

didinimas skatinant inovatyvių 

technologijų diegimą  

 

 

98 

 

100 613,00 

3. VILN- EURI -6A-DJ-36-18-2022 UAB „Geo-Master“ UAB „GEO-MASTER“ verslo 

plėtra 

 

 

81 

 

99092,00 

4. VILN- EURI -6A-DJ-36-11-2022 Silvester Stankevič Verslo plėtra Vilniaus rajone  80 42 423,91 

5. VILN- EURI -6A-DJ-36-16-2022 Andrius Norkus Sodybos „AV Rezidencija“ 

plėtra 

80 100 613,00 
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6. VILN- EURI -6A-DJ-36-17-2022 MB „Damcata“ Investicijos statybinės veiklos 

plėtrai 

78 100 613,00 

7. VILN-EURI-6A-DJ-36-1-2022 MB „Franta“ MB Franta verslo plėtra  

 

76 100 558,29 

8. VILN- EURI -6A-DJ-36-6-2022 Regina Žemaitienė R. Žemaitienės verslo plėtra  

 

74 100 585,75 

 IŠ VISO: 745 111,95 
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Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininko 

2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 6A 

4 priedas 

 

VILNIAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO SPRENDIMU PATVIRTINTAS 

VIETOS PROJEKTŲ SĄRAŠAS, KURIAM NEUŽTENKA KVIETIMO BIUDŽETO LĖŠŲ IR TOLIAU SIŪLOMA NEADMINISTRUOTI 

 

1. Pritarti vietos projektų kokybės vertinimui, tačiau siūloma vietos projektų neadministruoti, kadangi nepakanka kvietimo biudžeto lėšų. 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / vardas 

ir pavardė  

Vietos projekto pavadinimas 

 

 

Pridėtinės vertės 

(kokybės) balas 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

1 2 3 4 5 6 

VPS „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ prioriteto priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui plėtoti“, kodas „LEADER-19.2-6.4“ 

1. VILN- EURI -6A-DJ-36-3-2022 

 

UAB „Sladera“ 

 

Metalo gaminių gamybos 

organizavimas Vilniaus rajone  

61 

 

94 766,00 

 

2. VILN- EURI -6A-DJ-36-9-2022 UAB Agrita Įmonės plėtra 56 

 

100 599,00 

 

3. VILN- EURI -6A-DJ-36-2-2022 UAB „Eko apdaila“ UAB „Eko apdaila“ techninės 

bazės atnaujinimas 

 

48 

 

44 989,36 

 

4. VILN- EURI -6A-DJ-36-7-2022 MB „Aplinkošvara“ MB „Aplinkošvara“ plėtra  

 

45 100 613,00 

5. VILN- EURI -6A-DJ-36-14-2022 UAB „Justana“ UAB „Justana“ paslaugų plėtra  42 100 613,00 



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 
 
 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 2022-PAK-1 

 

Vilniaus rajono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis rašytinės 

procedūros tvarka vyko: 

rašytinės procedūros pradžia – 2022 m. balandžio 11 d. 

rašytinės procedūros pabaiga – 2022 m. balandžio 20 d. 

Taikytas susirašinėjimo būdas: elektroniniu 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 

vlakon1972@gmail.com 

6.  Česlava Zadranovič Mickūnų jaunimo 

bendruomenė 

cezadr@gmail.com 

7.  Vladyslav Maliuk Sužionių bendruomenė vladislavmaliuk@gmail.com 

8.  Loreta Falčik Slabados kaimo bendruomenė lopozlevic@gmail.com 

9.  Agnė Semionova Juodšilių seniūnijos kaimų 

bendruomenė 

agne.semionova@vrsa.lt 

10.  Joana Šekštelienė Čekoniškių bendruomenės 

atstovė 

sekstelo@gmail.com 
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Darbotvarkė: 

1. 36 kvietimo VPS priemonės „VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama 

ne žemės ūkio verslui plėtoti“ dokumentai: 

• Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (19 priedas); 

• Vietos projektų vertinimo ataskaitos (17 priedas), 18 vnt.; 

• Vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašas, 1 vnt. 

 

 

2. 34 kvietimo VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų 

verslumo ir partnerystės skatinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) asociacijos „Ašmenos 

kelias“ vietos projekto „Edukacijos ir laisvalaikio erdvės įrengimas“ (VILN-LEADER-1A-DI-

34-5-2021) 17 priedo rezultatų patikslinimas: 

• Asociacijos „Ašmenos kelias“ vietos projekto „Edukacijos ir laisvalaikio erdvės įrengimas“ 

(VILN-LEADER-1A-DI-34-5-2021) vertinimo ataskaita (17 priedas), 1 vnt. 

 

 

Dalyvavo: 

 

1. Joana Šekštelienė, pilietinės visuomenės atstovas, Čekoniškių bendruomenė 

2. Aleksandras Liachovič, valdžios atstovas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija 

3. Anton Feliks Stankevič, valdžios atstovas, UAB „Naujasis afas“ 

4. Česlava Zadranovič, pilietinės visuomenės atstovas, Mickūnų jaunimo bendruomenė 

5. Jelena Polujanska, verslo atstovė, UAB „Vestimenta“ 

6. Kamilia Borkovska, verslo atstovė, MB Kamilės projektai 

7. Loreta Falčik, pilietinės visuomenės atstovas, Slabados kaimo bendruomenė 

8. Renata Mickevič, valdžios atstovas, Kalvelių bendruomenė 

9. Roman Tomaševski, verslo atstovas, UAB „Rojasa“ 

10. Tadeušas Žygis, verslo atstovas, UAB „Anvitus“ 

11. Vladislav Maliuk, pilietinės visuomenės atstovas, Siužionių bendruomenė 

12. Vladislav Kondratovič, pilietinės visuomenės atstovas, Nemėžio kaimų bendruomenė 

 

Valdybos narė, Agnė Semionova, nedalyvavo, nes pateikė Nusišalinimo prašymą. 

 

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

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

13.  Jelena Polujanska UAB Vestimenta info@vestimenta.lt 

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  LEADER priemonių 

skyriaus patarėja 

jovita.stelmokaitiene@nma.lt 

17.  Ilona Javičienė Programos LEADER ir kaimo 

plėtros skyriaus vedėja 

ilona.javiciene@zum.lt 
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1. SVARSTYTA. 36 kvietimo VPS priemonės „VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ 

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ projektų atrankos dokumentai: 

• Vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatų suvestinė (19 priedas); 

• Vietos projektų vertinimo ataskaitos (17 priedas), 18 vnt.; 

• Vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašas, 1 vnt. 

  

Kadangi buvo didelis kiekis paraiškų, valdybos nariams buvo pateiktas 36 kvietimo vietos 

projektų paraiškos pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašas, kuriame buvo 

pateiktos „Paraiškos, surinkusios ne mažiau 40 balų ir rekomenduojama pradėti sekantį jų 

tinkamumo vertinimo etapą“, „Paraiškos, kurios surinko 40 balų, tačiau nepakanka biudžeto 

lėšų ir rekomenduojama perkelti į rezervinių paraiškų sąrašą“, „Paraiškos, kurios surinko ne 

mažiau 40 balų, tačiau planuojama, kad nepakaks biudžeto lėšų ir rekomenduojama jas toliau 

neadministruoti“, „Paraiškos, kurios surinko mažiau nei 40 balų ir rekomenduojama jas 

atmesti“. Paraiškų vertinimo anketoje, kurioje valdybos narys pritaria aukščiau minėtam sąrašui 

nurodo pritarimą prie punkto „Pritariu ir rekomenduoju pradėti kitą vertinimo etapą“, tai reiškia, 

kad valdybos narys sutinka su pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatų sąrašu ir 

rekomenduoja VVG pereiti į sekantį patvirtintų paraiškų vertinimo etapą, o rezervines paraiškas 

vertinti atsiradus pakankamam kiekiui paramos lėšų. Rezervinių paraiškų terminą 

reglamentuoja aktualios VP administravimo taisyklės. 

 

Valdybos narė Česlava Zadranovič 2022 balandžio 19 d. elektroniniu paštu pateikė pastabas 

dėl projektų paraiškų tikslų ir numatomų veiklų detalesnio formavimo. 

 

1. NUTARTA:  

Pritarti 36 kvietimo VPS priemonės „VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis 

„Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti“ vietos projektų rezultatų sąrašui ir rekomenduoti 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

 

Balsavo „už“:  12 

Balsavo „prieš“: 0 

 

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

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) 

asociacijos „Ašmenos kelias“ vietos projekto „Edukacijos ir laisvalaikio erdvės įrengimas“ 

(VILN-LEADER-1A-DI-34-5-2021) 17 priedo rezultatų patikslinimas. 

 

2. NUTARTA: 

Pritarti  34 kvietimo VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių 

organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5) 

asociacijos „Ašmenos kelias“ vietos projekto „Edukacijos ir laisvalaikio erdvės įrengimas“ 

(VILN-LEADER-1A-DI-34-5-2021) 17 priedo rezultatų patikslinimui.  

 

BALSAVIMO REZULTATAI: 

 

Balsavo „už“: 12 

Balsavo „prieš“: 0 

 

 

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

procedūrą dalyvavo 12 vietos projektų atrankos komiteto narių (t. y. 12 narių iš 15 narių, ne mažesnis 
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nei 2/3 kvorumas susidarė), taip pat į tai, kad gautas vietos projektų atrankos komiteto nario-stebėtojo 

– Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) LEADER 

priemonių skyriaus patarėjos Jovitos Stelmokaitienės 2022 m. balandžio 19 d. elektroniniu paštu buvo 

gautos pastabos, į kurias buvo atsižvelgta, todėl laikoma, kad balsavimas yra įvykęs. 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė                                          Violeta Jankauskienė 

 

 

Posėdžio sekretorė                               Simona Daukantienė 


