
KELMĖS KRAŠTO PARTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ  

 

INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO REZULTATUS 

Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2017 m. vasario 1 d. 8.00 val. iki 2017 m. vasario 28 d. 16.30 val.  

  

Eil. 

Nr. 

Pareiškėjas 
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atpažinties 

(registracijos) 
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Galutinės vietos projekto paraiškos tinkamumo 

finansuoti vertinimo rezultatas 

 
Pavadinimas 

Registracijos 

kodas (pagal VĮ 

Registrų centro 

Juridinių 

asmenų registro 

duomenis) 

1. VPS priemonė „ Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ kodas LEADER-19.2-SAVA-9 

1.1. 

Kelmės rajono Liolių 

pagrindinė mokykla 
290096550 

KELM-LEADER-

6B-I-1-1 

Rekreacinės zonos 

sukūrimas Liolių miestelyje 

Tinkamumo finansuoti vertinimo išvada neigiama.  

Vietos projektas yra netinkamas gauti paramą, 

kadangi neatitinka Vietos projektų finansavimo sąlygų 

aprašo, patvirtinto Kelmės krašto partnerystės vietos 

veiklos grupės valdybos  2017 m. sausio 23 d. posėdžio 

protokolu Nr. 1 (toliau – FSA) 15.3.7.2 papunktyje 

nurodytos tinkamumo gauti paramą sąlygos.   

FSA 15.3.7.2 papunktyje nurodyta, kad jeigu vietos 

projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą ir 

jis „nuosavybės teise priklauso valstybei arba 

savivaldybei, jos yra tinkamos finansuoti iš paramos 

VPS įgyvendinti lėšų, jeigu VP paraišką teikia ir VP 

įgyvendina asmuo, kuriam suteikta teisė valdyti, 

naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal 

nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba kitus teisėtą 

valdymą, naudojimą ir disponavimą nekilnojamuoju 

turtu įrodančius dokumentus, kuriuose, be kita ko, 

nurodytas leidimas atlikti VP numatytas investicijas. 

Teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir 

disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai 

faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne 

trumpesniam kaip 7 (septynerių) metų laikotarpiui nuo 

VP paraiškos pateikimo dienos“. 

Kartu su galutine paraiška pareiškėjas pateikė VĮ 

Registro centro Nekilnojamojo turto registro duomenų 



2 

 
banko išrašą, kuriuo remiantis nustatyta, kad VP 

paraišką teikia asmuo, kuriam nesuteikta teisė valdyti, 

naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal 

nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba kitus teisėtą 

valdymą, naudojimą ir disponavimą nekilnojamuoju 

turtu įrodančius dokumentus ir (ar) dokumentuose nėra 

nurodytas leidimas atlikti VP numatytas investicijas ir 

(ar) teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir 

disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai 

faktai  nėra įregistruoti VĮ Registrų centre ne 

trumpesniam nei 7 metų laikotarpiui nuo VP paraiškos 

pateikimo dienos. 

Remiantis VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto 

registro duomenimis, nustatyta, kad nesilaikyta FSA 

15.3.7.2 papunktyje nurodytos tinkamumo sąlygos, 

kadangi sklypas, į kurį planuojama investuoti, nėra 

valdomas pareiškėjo. VĮ Registro centro 

Nekilnojamojo turto registro duomenimis sklypas, 

kurio unikalus Nr. 4400-1467-5380, Paraiškos 

pateikimo dienai yra panaudos teise valdomas ne 

Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos. 

Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas neatitinka FSA 

15.3.7.2 papunktyje nurodytos tinkamumo gauti 

paramą sąlygos, VP yra netinkamas paramai gauti. 

 


