
 

 

     

 

 

ŠALČININKŲ  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 

KOMITETO 2019 M. GEGUŽĖS 29 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO DĖSTOMOJI DALIS 

 

2020 m. vasario 27 d. Nr. 6 

 

Šalčininkai 

 

 

Posėdis vyko –  2020.02.27. 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas – Anton Bandalevič Šalčininkų r. VVG valdybos pirmininkas 

Posėdžio sekretorius – Jurijus Novoslavskis Šalčininkų r. VVG administratorius 

Dalyvavo: Anton Bandalevič – VV, Regina Kokoškina – PV, Andžej Kulevičius – VR,  

Elvina Obločinska – PV, Henrik Danulevič – PV, Barbara Skarbutovič – VR, Edgar 

Obločinski – VR, Česlav Sokolovič  - VR, Eva Milevska – PV, Violeta Zdanovičienė – PV, 

Renata Stefanovič – VV, Regina Markevič – VV1 

 

 

DARBOTVARKĖ: 

1. Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-

LEADER-6B-J-6-2-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

2. Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centro vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-

LEADER-6B-J-6-4-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

3. Butrimonių bendruomenės centro vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-LEADER-6B-

KS-6-1-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

4. Dieveniškių bendruomenės centro  vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-LEADER-6B-

KS-6-5-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

5. UAB Vudstara vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-LEADER-6A-D-6-3-2020 

svarstymas  ir tvirtinimas. 

 

 

 

Prieš svarstant vietos projektus, posėdžio pirmininkas įsitikina ar yra kvorumas, kadangi 

posėdyje dalyvauja 12 iš 12 valdybos narių t.y. kvorumas yra, posėdį galima pradėti. 

Pirmininkas siūlo visiems pasirašyti PAK nario nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją. 

Valdybos narė Eva Milevska pateikė nusišalino prašymą svarstant vietos projektus pagal 

priemonę „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ veiklos sritį „Parama bendruomenių 

socialinėms partnerystės iniciatyvoms“, kadangi jos motina Teresa Savel yra pareiškėjos 

Butrimonių bendruomenės centro pirmininkė ir dėl to gali kilti interesų konfliktas svarstant 

vietos projektus. Pirmininkas prašymą patenkino. Eva Savel svarstant vietos projektus pagal 

šią priemonę posėdyje nedalyvaus. 

 

1. SVARSTYTA. Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro vietos projekto paraiškos Nr. 

ŠALČ-LEADER-6B-J-6-2-2020 svarstymas  ir tvirtinimas 

 

 

Pranešėja Liana Rybak pristatė Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro vietos projekto paraišką 

Nr. ŠALČ-LEADER-6B-J-6-2-2020, nurodant vietos projekto pavadinimą, tikslus, paramos sumą, 

rodiklius ir kita informaciją nurodytą Projekto vertinimo ataskaitoje.  Taip pat pranešė, kad vietos 

projektas vertinimo metu gavo 60 balų. Balai skirti už tai, kad  Projektas įgyvendinamas kelių kaimo 

bendruomenių ar jaunimo organizacijų partnerystėje ir už tai, kad Projektas įgyvendinamas 

gyvenamojoje vietovėje su didesniu gyventojų skaičiumi. Praeinamasis balas yra 40, o pareiškėjas 

 
1 VV- Vietos valdžia, VR – verslas, PV- pilietinė visuomenė. 
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surinko 60 balų, todėl siūloma pradėti kitą vertinimo etapą. Posėdžio  Pirmininkas paklausė narių 

ar turi klausimų, kadangi klausimų nebuvo, pasiūlė balsuoti. Nariai vienbalsiai nutarė skirti paramą 

Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro vietos projektui įgyvendinti. 

NUTARTA: Pritarti Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro vietos projektui ir pradėti 

kitą vertinimo etapą. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

2. SVARSTYTA. Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centro vietos projekto 

paraiškos Nr. ŠALČ-LEADER-6B-J-6-4-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

 

Pranešėja Liana Rybak pristatė Šalčininkų rajono Kalesninkų bendruomenės centro 

vietos projekto paraišką Nr. ŠALČ-LEADER-6B-J-6-4-2020. Informacija apie projektą pateikta iš 

Projekto vertinimo ataskaitos. Taip pat pranešė, kad vietos projektas vertinimo metu gavo 60 balų. 

Balai skirti už tai, kad  Projektas įgyvendinamas kelių kaimo bendruomenių ar jaunimo organizacijų 

partnerystėje ir už tai, kad Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje su didesniu gyventojų 

skaičiumi. Praeinamasis balas yra 40, o pareiškėjas surinko 60 balų, todėl siūloma pradėti kitą 

vertinimo etapą. Posėdžio  Pirmininkas paklausė narių ar turi klausimų, kadangi klausimų nebuvo, 

pasiūlė balsuoti. Nariai vienbalsiai nutarė skirti paramą Kalesninkų bendruomenės centro 

vietos projekto vietos projektui įgyvendinti. 

 

NUTARTA: Pritarti Kalesninkų bendruomenės centro vietos projekto vietos projektui ir 

pradėti kitą vertinimo etapą. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

3.  SVARSTYTA. Butrimonių bendruomenės centro vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-

LEADER-6B-KS-6-1-2020 svarstymas  ir tvirtinimas 

 

Pranešėja Liana Rybak pristatė Butrimonių bendruomenės centro vietos projekto paraišką Nr. 

ŠALČ-LEADER-6B-KS-6-1-2020. Informacija apie projektą pateikta iš Projekto vertinimo 

ataskaitos. Taip pat pranešė, kad vietos projektas vertinimo metu gavo 90 balų. Balai skirti už tai, 

kad Pareiškėjas numato įgyvendinti projektą partnerystėje su kitų sektorių atstovais (pvz. 

bendruomenė su savivaldybe, NVO su verslu ir pan.); Į projekto veiklas numatyta įtraukti sunkumus 

patiriančių, socialiai pažeidžiamų grupių atstovus; Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje su 

didesniu gyventojų skaičiumi.  Praeinamasis balas yra 40, o pareiškėjas surinko 90 balų, todėl siūloma 

pradėti kitą vertinimo etapą.  Pirmininkas siūlo užduoti klausimus dėl vietos projekto. Kadangi 

klausimų nėra  pirmininkas siūlo balsuoti. Nariai vienbalsiai nutarė skirti paramą Butrimonių 

bendruomenės centro vietos projektui. 

 

NUTARTA: Pritarti Butrimonių bendruomenės centro vietos projektui ir pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

4. SVARSTYTA. Dieveniškių bendruomenės centro  vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-

LEADER-6B-KS-6-5-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

 

 

Pranešėja Liana Rybak pristatė Dieveniškių bendruomenės centro   vietos projekto paraišką Nr. 

ŠALČ-LEADER-6B-KS-6-5-2020. Informacija apie projektą pateikta iš Projekto vertinimo 

ataskaitos. Taip pat pranešė, kad vietos projektas vertinimo metu gavo 90 balų. Balai skirti už tai, 

kad Pareiškėjas numato įgyvendinti projektą partnerystėje su kitų sektorių atstovais (pvz. 

bendruomenė su savivaldybe, NVO su verslu ir pan.); Į projekto veiklas numatyta įtraukti sunkumus 

patiriančių, socialiai pažeidžiamų grupių atstovus; Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje su 

didesniu gyventojų skaičiumi.  Praeinamasis balas yra 40, o pareiškėjas surinko 90 balų, todėl siūloma 

pradėti kitą vertinimo etapą.  Pirmininkas siūlo užduoti klausimus dėl vietos projekto. Kadangi 
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klausimų nėra  pirmininkas siūlo balsuoti. Nariai vienbalsiai nutarė skirti paramą Dieveniškių 

bendruomenės centro   vietos projektui. 

 

NUTARTA: Pritarti Dieveniškių bendruomenės centro vietos projektui ir pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

5. SVARSTYTA. UAB Vudstara vietos projekto paraiškos Nr. ŠALČ-LEADER-6A-D-6-

3-2020 svarstymas  ir tvirtinimas. 

 

Pranešėja Liana Rybak pristatė UAB Vudstara   vietos projekto paraišką Nr. ŠALČ-LEADER-6A-

D-6-3-2020. Informacija apie projektą pateikta iš Projekto vertinimo ataskaitos.  Taip pat pranešė, 

kad vietos projektas vertinimo metu gavo 75 balus. Balai skirti už atrankos kriterijus: Didesnis 

sukurtų naujų darbo vietų skaičius; Pareiškėjas (fizinis asmuo arba įmonės steigėjas) jaunas iki 40 m. 

asmuo; Pareiškėjo prisidėjimas prie projekto įgyvendinimo. Praeinamasis balas yra 40, o pareiškėjas 

surinko 75 balų, todėl siūloma pradėti kitą vertinimo etapą.  Pirmininkas siūlo užduoti klausimus 

dėl vietos projekto. Kadangi klausimų nėra  pirmininkas siūlo balsuoti. Nariai vienbalsiai nutarė 

skirti paramą UAB Vudstara   vietos projektui. 

 

NUTARTA: Pritarti UAB Vudstara   vietos projektui ir pradėti kitą vertinimo etapą. 

Sprendimas priimtas vienbalsiai. 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                 Anton Bandalevič 

 

 

Posėdžio sekretorius     Jurijus Novoslavskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
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ŠALČININKŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS  

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2020 M. VASARIO 27 D. POSĖDŽIO  

PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS 

  

2020 m. vasario 27 d. Nr.6 

Šalčininkai 

 

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros 

strategijos „Šalčininkų rajono vietos plėtros strategija“  priemonės „Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų 

kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos srities „Parama žemės ūkio ir su juo susijusių verslų pradžiai“ kodas LEADER-

19.2-SAVA-5.1, priemonės „Jaunimo laisvalaikio užimtumo ir socialinės integracijos gerinimas“ veiklos 

srities „Parama socialinėms, kultūrinėms jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2- 

SAVA-8.1, priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) veiklos srities 

„Parama bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1) tinkamumo 

gauti paramą. 

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“, 154 punktu bei atsižvelgiant į Šalčininkų rajono vietos veiklos grupės pateiktas vietos 

projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus: 

 

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 

projekt

o 

pridėtin

ė vertė 

(kokybė

) balais 

Prašoma 

paramos suma, 

Eur 

Sprendimas 

1 2 3 4 5 6 7 

VPS II prioriteto priemonės „Jaunimo laisvalaikio užimtumo ir socialinės integracijos gerinimas“ veiklos 

srities „Parama socialinėms, kultūrinėms jaunimo bendradarbiavimo iniciatyvoms“ Nr. LEADER-19.2- 

SAVA-8.1 

1. 

ŠALČ-

LEADER-6B-

J-6-2-2020 

Baltosios 

Vokės krašto 

bendruomenės 

centras 

Tradicinis 

XXXI 

tarptautinis 

bėgimas Baltoji 

Vokė-

Rūdninkai-

Baltoji Vokėje 

60 5000,00 Pritarti Baltosios 

Vokės krašto 

bendruomenės 

centro vietos 

projektui ir 

pradėti kitą 

vertinimo etapą 

1.  

ŠALČ-

LEADER-6B-

J-6-4-2020 

Šalčininkų 

rajono 

Kalesninkų 

bendruomenės 

centras 

Jonių šventė – 

tradicijų 

puoselėjimas 

suartina kartas 

60 4744,00 Pritarti Šalčininkų 

rajono Kalesninkų 

bendruomenės 

centro vietos 

projektui ir 

pradėti kitą 

vertinimo etapą 
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VPS II prioriteto  priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) 

veiklos srities „Parama bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-

SAVA-7.1) 

1. 

ŠALČ-

LEADER-6B-

KS-6-1-2020 

 

Butrimonių 

bendruomenės 

centras 

Tradicijų 

kaleidoskopas 

III 

90 6000,00 Pritarti 

Butrimonių 

bendruomenės 

centro vietos 

projektui ir 

pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

2. 

ŠALČ-

LEADER-6B-

KS-6-5-2020 

Dieveniškių 

bendruomenės 

centras 

Vienybė per 

kultūrą, sportą, 

pažinimą. 

Dieveniškių 

bendruomenės 

renginių ciklas 

90 5500,60 Pritarti 

Dieveniškių 

bendruomenės 

centro vietos 

projektui ir 

pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

VPS I prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio 

verslui kaimo vietovėse pradėti “  

kodas LEADER-19.2-6.2 

1.  

ŠALČ-

LEADER-6A-

D-6-3-2020 

UAB 

VUDSTARA 

UAB 

VUDSTARA 

verslo pradžia 

Šalčininkų 

rajone  

75 30912,00 Pritarti 

UAB Vudstara 

vietos projektui ir 

pradėti kitą 

vertinimo etapą. 

 

 

2. Nepritarti šiems vietos projektams ir nerekomenduoti pradėti kito vertinimo etapo: 

Eil. 

Nr. 

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas 

Pareiškėjo pavadinimas / 

vardas, pavardė 

Vietos projekto 

pavadinimas 
Sprendimas 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                  Anton Bandalevič                                                                                                   

 

Posėdžio sekretorius       Jurijus Novoslavskis 

   

      

Vietos projektų atrankos komiteto nariai: 

 

Anton Bandalevič                                                                                     Henrik Danulevič 

 

Andžej Kulevičius                                                                                    Česlav Sokolovič 

 

Eva Milevska                                                                                           Regina Markevič 

 

Violeta Zdanovičienė                         Elvina Obločinska 

 

Regina Kokoškina                                                                                    Barbara Skarbutovič 

 

Renata Stefanovič                                                                                    Edgar Obločinski 

 


