PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. birželio 7 d.
įsakymu Nr. 3D-353
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. birželio 23 d.
įsakymo Nr. 3D-385 redakcija)

PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA VALSTYBĖS PARAMA PAGAL 2016 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO
PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (01 01) PRIEMONĘ ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ (01 001 01 03 09), SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Pareiškėja

Rajonas
(savivaldybė)

Paramos
paraiškos
registracijos Nr.

Paramos neskyrimo priežastis

Projekto pavadinimas

1. Pagal veiklos sritį ,,Tradicinių renginių organizavimas“:

1.1.

Varnių senolių
bendruomenė

Telšių r.

PKB-202

Varnių kermošius 2016

Projektas netinkamas gauti paramą pagal 2016 metų Nacionalinės
paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 3 d. įsakymu
Nr. 3D-101 ,,Dėl 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių
veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nes
pareiškėja neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų,
įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei,
todėl nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip
apibrėžia Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai. Atsižvelgiant į tai, kas
išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos paraiška
atmesta.
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1.2.

1.3.

Dzūkijos kaimo
plėtros partnerių
asociacija
(Dzūkijos VVG)
(toliau-Dzūkijos
VVG)

Kretingos rajono
Padvarių kaimo
bendruomenės
centras „Trys
tvenkiniai“

Lazdijų r.

Kretingos r.

PKB-145

PKB-170

Ką pasėsi, tą ir pjausi

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja nėra
tinkama gauti paramą, neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir
reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 8.2, 18.2 ir 18.3 papunkčiuose, t. y.:
pareiškėja jungia ne tik kaimo bendruomenes, bet ir vietos valdžios bei
verslo sektorių; pareiškėja yra vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kuri
atstovauja trims sektoriams: pilietinei visuomenei, verslui ir vietos
valdžiai (jos įstatuose nurodyta, jog VVG – tai ,,savivaldybės teritorijoje
veikiančių ir kaimo gyventojams atstovaujančių nevyriausybinių
organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų
savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis kaimo gyventojų interesams
ir besirūpinantis kaimo plėtra)“. Be to, 50 proc. VVG narių yra ne tik
kaimo bendruomenės, bet, kaip įtvirtinta VVG apibrėžime ir įstatuose,
ir kiti pilietinės visuomenės atstovai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta,
ir vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu paramos paraiška atmesta.

Tradicinė vasaros šventė
„Trys tvenkiniai“

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: pareiškėja neįvykdė Taisyklių 39 punkto reikalavimo, nes:
kartu su paramos paraiška nepateikė projekte numatytų išlaidų vertės
patvirtinimo dokumentų, (Taisyklių 23 punkte įtvirtintas reikalavimas);
nepateiktas visuotinio susirinkimo, kuriame buvo svarstomas projekto
poreikis (neatitiktis Taisyklių 17.6 papunktyje įvardytai tinkamumo
sąlygai); nepateikta paramos paraiškos elektroninė versija (Taisyklių 36
punkte įvardytas reikalavimas); nepateiktas Valstybinės mokesčių
inspekcijos išduotas dokumentas, kuriame būtų patvirtinta, jog
pareiškėja neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos
valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į kuriuos
mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija
(neatitiktis Taisyklių 17.3 papunktyje įvardytam reikalavimui);
nepateiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas
dokumentas, kuriame būtų patvirtinta, jog pareiškėja šiam fondui
neskolinga (neatitiktis Taisyklių 17.3 papunktyje įvardytam
reikalavimui); nepateikta VVG rašto, kuriuo patvirtinama, kad projekte
numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Gudkaimio kaimo
bendruomenė

Obelių
bendruomenės
centras

Kretingos rajono
Nausėdų kaimo
bendruomenės
centras

Dusetų seniūnijos
ir parapijos
bendruomenės
santalka

Vilkaviškio r.

Rokiškio r.

Kretingos r.

Zarasų r.

PKB-8

PKB-275

PKB-295

PKB-312

Buvo naktys švento Jono

VVG įgyvendinamos vietos plėtros strategijos lėšų, kopija (neatitiktis
Taisyklių 17.4 papunktyje įvardytam reikalavimui).
Trūkumams pašalinti pareiškėjai 2016-04-26 buvo siųstas paklausimas
Nr. IP-103. Per nustatytą terminą dokumentai nepateikti. Atsižvelgiant į
tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 papunkčiu, paramos
paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėjos
projektas neatitinka remiamos veiklos. Taisyklių 10.2 papunktyje
įtvirtinta, jog Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės.
Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja pagal projektą numato įgyvendinti
Joninių renginį, kuris yra valstybinė šventė, ir remiantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Obelinė

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
laikoma kaimo bendruomenė ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir
vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Joninių šventė Nausėdų
kaime

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėjos
projektas neatitinka remiamos veiklos. Taisyklių 10.2 papunktyje
įtvirtinta, jog Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės.
Atsižvelgiant į tai, jog pareiškėja pagal projektą numato įgyvendinti
Joninių renginį, kuris yra valstybinė šventė, ir remiantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Dvyliktasis Dusetų kraštiečių
suėjimas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir
vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
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1.8.

2.1.

Visuomeninė
organizacija
Radžiūnų kaimo
bendruomenė

Alytaus r.

PKB-373

Radžiūnų kaimo
bendruomenės telkimas
skatinant švietėjišką,
pažintinę bei kultūrinę veiklą

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė dokumentų,
kuriuose būtų patvirtinta, jog pareiškėja tvarko buhalterinę apskaitą
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus
(Taisyklių 17.2 papunktyje ir 39 punkte įvardytas reikalavimas); visos
projekte numatytos išlaidos (skulptūros gamyba, renginio organizavimo
išlaidos, herbo gaminimas) nepatenka į tinkamų finansuoti išlaidų
sąrašą, nurodytą Taisyklių 27.2 papunktyje. Atsižvelgiant į tai, kas
išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 26 punktu ir 49.3 papunkčiu,
paramos paraiška atmesta.

2. Pagal veiklos sritį ,,Kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas“:
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes didžioji dalis
projekte numatytų išlaidų, t. y. programa Nidoje, delfinų šou Smiltynėje,
gido paslaugos, organizacinės paslaugos, yra netinkamos finansuoti
Kaimo vaikų bei jaunimo
pagal Taisyklių 27.3 papunktyje nurodytą tinkamų finansuoti išlaidų
Skuodo rajono
bendruomeniškumo ir
sąrašą. Tinkamomis finansuoti išlaidos yra tik autobuso nuomos ir kelto
Nausėdų kaimo
Skuodo r.
PKB-54
pilietiškumo ugdymas
išlaidos (452 Eur iš 950 Eur). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir
bendruomenė
pažintinės kelionės metu
vadovaujantis Taisyklių 26 punktu, kuriame įtvirtinta, jog parama
projektui neskiriama, kai netinkamos finansuoti išlaidos sudaro daugiau
kaip 50 proc., bei vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos
paraiška atmesta.
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2.2.

Baisogalos
bendruomenė

Radviliškio r.

PKB-112

Vaikas kaip medis turi augti
tiesus

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: visos projekte numatytos išlaidos, t. y. trijų medžio drožėjų
atlygis už darbą savaitės plenere, yra netinkamos finansuoti pagal
Taisyklių 27.3 papunktyje nurodytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą;
pareiškėja neįvykdė Taisyklių 39 punkto reikalavimo, nes: kartu su
paramos paraiška nepateikė juridinio asmens steigimo dokumentų
kopijos (Taisyklių 17.1 papunktyje įvardyta tinkamumo sąlyga),
ataskaitinių finansinių metų veiklos balanso kopijos (Taisyklių 17.2
papunktyje įvardyta tinkamumo sąlyga), Valstybinio socialinio
draudimo fondo prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išduoto dokumento, kuriame būtų patvirtinta, jog pareiškėja
šiam fondui neskolinga (Taisyklių 17.3 papunktyje įvardyta tinkamumo
sąlyga), projekto poreikio patvirtinimo dokumentų kopijos (Taisyklių
17.6 papunktyje įvardyta tinkamumo sąlyga), išlaidų vertės patvirtinimo
dokumentų kopijos (Taisyklių 23 punkte įvardytas reikalavimas);
dokumento, kuriuo įrodoma juridinio asmens vadovo ar kito įgalioto
asmens atstovavimo kaimo bendruomenei arba kaimo bendruomenes
vienijančiai organizacijai teisinis pagrindas kopijos (Taisyklių 39 punkte
ir 1 priedo 8 lentelės ,,Pridedama“ 8 punkte įvardytas reikalavimas),
nepagrįsta, kad renginyje bus skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo
pilietiškumas ir (arba) bendruomeniškumas (Taisyklių 20.4.1
papunktyje įvardytas reikalavimas), nepateikti dokumentai, kuriuose
būtų pagrindžiama, jog renginiui organizuoti paskirtas kompetentingas
renginio vadovas ir (arba) vadovai (Taisyklių 20.4.5 papunktyje
įvardytas reikalavimas); pateikta preliminari renginio programa
neatitinka Taisyklių 20.4.6 papunktyje nustatytų reikalavimų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
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2.3.

Sendvario
seniūnijos kaimų
jungtinė
bendruomenė

Klaipėdos r.

PKB-229

Tradiciniai šokiai Sendvario
seniūnijoje

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: didžioji dalis projekte numatytų išlaidų, t. y. tradicinių
šokių mokytojo, specialisto paslaugos, folkloro kolektyvų paslaugos,
afišų, skrajučių maketavimas yra netinkamos finansuoti pagal Taisyklių
27.3 papunktyje įvardytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Tinkamomis
finansuoti išlaidomis pripažinti tik prizai ir kanceliarinės prekės (200
Eur iš 1500 Eur); pareiškėja neįvykdė Taisyklių 39 punkto reikalavimo,
nes: nepateikta ataskaitinių finansinių metų veiklos balanso kopija
(Taisyklių 17.2 papunktyje įtvirtinta tinkamumo sąlyga); nepateiktas
Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas, kuriame būtų
patvirtinta, jog pareiškėja neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams, fondams, į
kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių
inspekcija, ir nepateiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotas
dokumentas, kuriame būtų patvirtinta, jog pareiškėja šiam fondui
neskolinga (Taisyklių 17.3 papunktyje įtvirtinta tinkamumo sąlyga);
nepateikta projekto poreikio patvirtinimo dokumentų kopija (Taisyklių
17.6 papunktyje įtvirtinta tinkamumo sąlyga); nepateikta informacija
apie socialinės rizikos šeimų ir jose gyvenančių vaikų skaičių (Taisyklių
1 priedo 1 lentelėje ,,Pareiškėjos duomenys“ reikalavimas), nepateikta
informacija, kaip vaikai ir (arba) jaunimas bus atrenkami dalyvauti
renginiuose, ir pagrįsta, kaip bus užtikrintas atrankos viešumas
(Taisyklių 20.4.3 papunktyje įtvirtinta tinkamumo sąlyga); nepateikta
preliminari renginio programa arba renginio nuostatai (Taisyklių 20.4.6
papunktyje įtvirtinta tinkamumo sąlyga); pateiktos ne visų projekte
numatytų išlaidų vertės patvirtinimo dokumentų kopijos (Taisyklių 23
įtvirtintas reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 26 punktu,
kuriame įtvirtinta, jog parama projektui neskiriama, kai netinkamos
finansuoti išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. bei 49.3 papunkčiu,
paramos paraiška atmesta.
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2.4.

2.5.

Saugų seniūnijos
šeimos klubas

Antašavos
miestelio
bendruomenė

Šilutės r.

Kupiškio r.

PKB-376

PKB-302

Uždraustų knygų keliais

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl
nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai. Taip pat Taisyklių 9 punkte
įtvirtinta, jog netinkama pareiškėja – organizacija, vienijanti atskiras
gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz.
lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Mūsų žingsniai istorijos
tėkmėje

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: didžioji dalis projekte numatytų išlaidų, t. y., mediniai
suoleliai, šiukšliadėžės yra netinkamos finansuoti pagal Taisyklių 27.3
papunktyje įvardytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą (netinkamos
išlaidos sudaro 828,92 Eur iš 1497,23 Eur). Vadovaujantis Taisyklių 26
punktu, kuriame įtvirtinta, jog parama projektui neskiriama, kai
netinkamos finansuoti išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc., bei
vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
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2.6.

2.7.

Dieveniškių
bendruomenės
centras

Šalčininkų r.

PKB-309

Šeimos židinys

Pociūnų kaimo
bendruomenė

Radviliškio r.

PKB-377

Padovanokime vasaros
džiaugsmą vaikams

Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja kartu su paramos
paraiška pateikė ne visus dokumentus, kurie yra būtini projekto atitikčiai
tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams įvertinti (Taisyklių 39 punktas).
Pareiškėjai 2016-04-26 buvo siųstas paklausimas Nr. IP-96 dėl
trūkstamų dokumentų pateikimo. Per paklausime nustatytą terminą
pareiškėja nepateikė: juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos
(Taisyklių 17.1 papunktyje nurodyta tinkamumo sąlyga); ataskaitinių
finansinių metų veiklos balanso kopijos (Taisyklių 17.2 papunktyje
nurodyta tinkamumo sąlyga), Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto
dokumento, kuriame būtų patvirtinta, jog pareiškėja neturi mokestinės
nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių
biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja
Valstybinė mokesčių inspekcija, ir Valstybinio socialinio draudimo
fondo prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos išduotas dokumento, kuriame būtų patvirtinta, jog
pareiškėja šiam fondui neskolinga (Taisyklių 17.3 papunktyje nurodyta
tinkamumo sąlyga), projekto poreikio patvirtinimo dokumentų kopijos
(Taisyklių 17.6 papunktyje nurodyta tinkamumo sąlyga), dokumentų,
kuriuose būtų pagrįsta, jog renginiui organizuoti paskirtas
kompetentingas renginio vadovas ir (arba) vadovai (Taisyklių 20.4.5
papunktyje nurodyta tinkamumo sąlyga); preliminarios renginio
programos arba renginio nuostatų (Taisyklių 20.4.6. papunktyje
nurodyta tinkamumo sąlyga). Taip pat pareiškėja neužpildė paramos
paraiškos 4 lentelės ,,Projekto aprašas“ 4.8 papunkčio ,,Informacija apie
organizuojamo renginio pobūdį“ dalies.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja kartu su paramos
paraiška pateikė ne visus dokumentus, kurie yra būtini projekto atitikčiai
tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams įvertinti (Taisyklių 39 punktas).
Pareiškėjai 2016-05-05 buvo siųstas paklausimas Nr. IP-196 dėl
trūkstamų dokumentų pateikimo. Per paklausime nustatytą terminą
pareiškėja nepateikė: dokumentų, kuriuose būtų patvirtinta, jog
pareiškėja įregistruota juridinių asmenų registre, ir nepateikė juridinio
asmens steigimo dokumentų, kopijos (Taisyklių 17.1 papunktyje
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nurodyta tinkamumo sąlyga); ataskaitinių finansinių metų veiklos
balanso kopijos (Taisyklių 17.2 papunktyje nurodyta tinkamumo
sąlyga); rajono, kuriame registruota ir veikia pareiškėja, VVG rašto,
kuriuo patvirtinama, kad projekte numatytos veiklos nebuvo
finansuojamos ir nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos
vietos plėtros strategijos lėšų, kopijos (Taisyklių 17.4 papunktyje
nurodyta tinkamumo sąlyga); projekto poreikio patvirtinimo dokumentų
kopijos (Taisyklių 17.6 papunktyje nurodyta tinkamumo sąlyga);
pareiškėjos narių sąrašo, patvirtinto pareiškėjos vadovo parašu
(dokumentas būtinas tinkamumo sąlygai, nurodytai, Taisyklių 17.8
papunktyje, įvertinti); dokumentų, kuriuose būtų patvirtinta projekte
numatytų išlaidų vertė (Taisyklių 23 punkte įvardytas reikalavimas);
dokumentų, kuriuose būtų pagrįsta, jog renginiui organizuoti paskirtas
kompetentingas renginio vadovas ir (arba) vadovai (Taisyklių 20.4.5
papunktyje nurodyta tinkamumo sąlyga); projekto tikslą atitinkančios
preliminarios renginio programos arba sąskrydžio, varžybų nuostatų
(Taisyklių 20.4.6 papunktyje nurodyta tinkamumo sąlyga); paramos
paraiškos elektroninės formos (Taisyklių 36 punkto reikalavimas). Taip
pat paramos paraiška buvo nepasirašyta (Taisyklių 38 punkto
reikalavimas). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis
Taisyklių 49.1 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
3. Pagal veiklos sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas“:

3.1.

3.2.

Žalgirio
bendruomenė

Skakų kaimo
bendruomenė

Pakruojo r.

Joniškio r.

PKB-2

PKB-3

Žalgirio bendruomenės
materialinės bazės stiprinimas

Projektas netinkamas gauti paramą, nes visos projekte numatytos
išlaidos, t. y. užuolaidos, yra netinkamos finansuoti pagal Taisyklių 27.1
papunktyje nurodytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Atsižvelgiant į
tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos
paraiška atmesta.

Skakų kaimo kultūros lygio
kilimas

Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. nekilnojamasis turtas, kurį panaudos
teise teisėtai valdo pareiškėja, nuosavybės teise priklauso fiziniam
asmeniui (neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje nurodytam
reikalavimui).
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3.3.

Linkuvos
bendruomenė

Pakruojo r.

PKB-10

Materialinės bazės gerinimas

3.4.

Ignalinos rajono
Linkmenų kaimo
bendruomenė

Ignalinos r.

PKB-21

Linkmenų kaimo
bendruomenės materialinės
bazės stiprinimas

3.5.

Valpainių kaimo
bendruomenė

Kelmės r.

PKB-63

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje,
t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo
bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia Taisyklių 6.4, 6.5 ir
8.1 papunkčiai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 49.4 papunktyje,
t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,98
proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.4
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Turiningas laisvalaikis – prieš
gatvės gyvenimą

Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. teisė į nekilnojamąjį turtą galioja
trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo
dienos (neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje nurodytam
reikalavimui). Pareiškėjos panaudos sutartis galioja iki 2016-11-20.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

3.6.

Asociacija
„Venecijos
bendruomenė“

Jonavos r.

PKB-109

Bendruomenės materialinės
bazės stiprinimas

Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. nekilnojamasis turtas, kurį panaudos
teise teisėtai valdo pareiškėja, nuosavybės teise priklauso fiziniam
asmeniui (neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje nurodytam
reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

3.7.

Asociacija
Ruklos

Jonavos r.

PKB-110

Bendruomenės materialinės
bazės stiprinimas

Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. nekilnojamasis turtas, kurį panaudos
teise teisėtai valdo pareiškėja, nuosavybės teise priklauso fiziniam
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bendruomenė
„Ruklietis“

3.8.

Siponių krašto
bendruomenė

3.9.

Asociacija
„Šventorkalnis“

3.10.

Sodeliškių kaimo
bendruomenė

asmeniui (neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje nurodytam
reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

PKB-171

Materialinės bazės stiprinimas
– bendruomenės sutelktumo
garantas

Plungės r.

PKB-194

Platelių asociacijos
„Šventorkalnis“ materialinės
bazės stiprinimas

Biržų r.

PKB-195

Saviveiklai stiprinti

Birštono

Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. pareiškėja yra gavusi paramą 2015 m.
(2015-07-02 paramos sutartis Nr. KB-15-58) pagal Nacionalinės
paramos teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13
d. įsakymu Nr. 3D-171 ,,Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais
kaimo bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo“ (neatitiktis
Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytam reikalavimui). Atsižvelgiant į tai,
kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos
paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: pareiškėja įregistruota viešuoju juridiniu asmeniu trumpiau
nei prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo įregistravimo
dienos (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre įregistruota
2015-09-29) (neatitiktis Taisyklių 17.1 papunktyje įtvirtintam
reikalavimui); didžioji dalis projekte numatytų išlaidų, t. y. nešiojamas
kompiuteris su priedais, marškinėliai, džemperiai, puodeliai, užrašų
knygelės, logotipo sukūrimas, yra netinkamos finansuoti pagal Taisyklių
27.1 papunktyje įvardytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Tinkama
finansuoti pripažinta tik vėliavos įsigijimo išlaida (40 Eur iš 1889,85
Eur) neatitiktis Taisyklių 26 punkte nurodytam reikalavimui t. y.
netinkamos finansuoti išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. viso
projekto lėšų); nepateikti dokumentai dėl pareiškėjos teisės į
nekilnojamąjį turtą iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
(neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje įtvirtintam reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: pareiškėja įregistruota trumpiau nei prieš vienerius metus,
t. y. 2015-04-14 (neatitiktis Taisyklių 17.1 papunktyje įtvirtintam
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reikalavimui); nekilnojamasis turtas, kurį panaudos teise teisėtai valdo
pareiškėja, nuosavybės teise priklauso privačiam juridiniam asmeniui
(neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje nurodytam reikalavimui);
nepateiktos pareiškėjos visuotinio narių susirinkimo protokolo ir
susirinkimo dalyvių sąrašo kopijos (pateiktos bendruomenės tarybos
narių posėdžio protokolo ir dalyvių sąrašo kopijos) - šie dokumentai
reikalingi įvertinti pareiškėjos atitikčiai Taisyklių 17.6 papunktyje
įtvirtintam reikalavimui (projekto poreikiui patvirtinti); paramos
paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,08 %) pareiškėjos
prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neatitiktis
Taisyklių 49.4 papunkčio reikalavimui). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta
ir vadovaujantis Taisyklių 49.3 ir 49.4 papunkčiais, paramos paraiška
atmesta.

3.11.

Juostaviečių
bendruomenė

Biržų r.

PKB-199

Gera kartu

3.12.

Pašvitinio kaimo
bendruomenė

Pakruojo r.

PKB-213

Būkime ir aukime

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: nekilnojamasis turtas yra valdomas pareiškėjos teisėtais
pagrindais, tačiau sudaryta panaudos sutartis galioja iki 2016-04-19
(neatitiktis Taisyklių 20.2.2. papunktyje nurodytam reikalavimui, jog
teisė į nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį
nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos);
paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,09 %)
pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų
(neatitiktis Taisyklių 49.4 papunkčio reikalavimui);. paramos paraiškos
puslapiai nesunumeruoti, pateiktas tuščias diskas (neatitiktis Taisyklių
36, 37 punktuose nurodytiems reikalavimams); nepateiktos pareiškėjos
visuotinio narių susirinkimo protokolo ir susirinkimo dalyvių sąrašo
kopijos - šie dokumentai reikalingi įvertinti pareiškėjos atitikčiai
Taisyklių 17.6 papunktyje įtvirtintam reikalavimui (projekto poreikiui
patvirtinti). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių
49.3 ir 49.4 papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja yra gavusi paramą
2014 m. (2014 m. paramos sutartis Nr. KB-14-118) pagal Paramos
kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisykles,
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m.
balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 ,,Dėl Paramos kaimo
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3.13.

3.14.

3.15.

Lebeniškių kaimo
bendruomenė

Mitkaičių kaimo
bendruomenė

Rūdiškių
seniūnijos
bendruomenės
centras

Biržų r.

Telšių r.

Trakų r.

PKB-218

Geresniam bendruomenes
gyvenimui

PKB-233

Mitkaičių kaimo
bendruomenės organizacijos
materialinės bazės stiprinimas
pritaikant bendruomenės
poreikiams

PKB-254

Lai tautiniai raštai liejasi
laisvai

bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“
(neatitiktis Taisyklių 17.9 papunktyje nurodytam reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: nepateiktos projekto poreikio patvirtinimo dokumentų
(pareiškėjos visuotinio narių susirinkimo protokolo (arba jo išrašo) ir
susirinkimo dalyvių sąrašo) kopijos (Taisyklių 17.6 papunktyje
įtvirtintas reikalavimas); nepateiktos dokumentų, kuriais patvirtinama
pareiškėjos teisė į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar
tvarkyti prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų, kopijos (Taisyklių
20.2.2 papunktyje įtvirtintas reikalavimas); paramos paraiškoje
numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,09 proc.) pareiškėjos
prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų (Taisyklių 49.4
papunkčio reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3 ir 49.4
papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: nepateiktos dokumentų, kuriais patvirtinama pareiškėjos
teisė į nekilnojamąjį turtą, kuriam remontuoti, įrengti ar tvarkyti
prašoma paramos iš valstybės biudžeto lėšų, kopijos (Taisyklių 20.2.2
papunktyje įtvirtintas reikalavimas); paramos paraiškoje numatytas
mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,09 proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie
tinkamų finansuoti projekto išlaidų (neatitiktis Taisyklių 49.4 papunkčio
reikalavimui). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis
Taisyklių 49.3 ir 49.4 papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje,
t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo
bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia Taisyklių 6.4, 6.5 ir
8.1 papunkčiai. Taip pat paramos paraiškoje prašoma finansuoti suma,
skirta įsigyti tautiniams rūbams, viršija Taisyklių 27.1.1 papunktyje
nurodytą įkainį (ne daigiau kaip 300 Eur; iš viso iki 1500 Eur). Be to,
komercinis pasiūlymas tautiniams rūbams įsigyti pateiktas iš tiekėjo,
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3.16.

3.17.

3.18.

Vaiguvos
jaunimo
bendruomenė
,,Lyderiai”

Kelmės r.

PKB-276

Aktyvaus laisvalaikio
praleidimo sąlygų gerinimas

Vaisodžių kamo
bendruomenė VO
„Vaisodžiai“

Alytaus r.

PKB-307

„Tėviškėje“ prasideda žmogus

Deglėnų
bendruomenė

Pasvalio r.

PKB-321

Atvira, kūrybinga ir
atsakinga bendruomenė

kuriam tai nėra įprasta komercinė ūkinė veikla (automobilių remontu
užsiimanti įmonė) (neatitiktis Taisyklių 23 punkto reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai. Taip pat Taisyklių 9 punkte
įtvirtinta, jog netinkama pareiškėja – organizacija, vienijanti atskiras
gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz.
lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.). Pareiškėja vienija atskiras
gyventojų grupes (jaunimą) kitais nei gyvenimo kaimynystėje
pagrindais.
Taip pat buvo nepateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjos teisę į
nekilnojamąjį turtą ir patvirtinantys, jog nekilnojamasis turtas iki
paramos paraiškos pateikimo dienos yra registruotas Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto registre ir teisė į šį turtą galioja ne
trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo
dienos (Taisyklių 20.2.2 papunktyje įtvirtintas reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 49.4 papunktyje,
t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,09
proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.4
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 49.4 papunktyje,
t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,97
proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.4
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
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3.19.

3.20.

3.21.

Budraičių
bendruomenė

Turmanto rusų
bendruomenė

Žlibinų
bendruomenė

Kelmės r.

Zarasų r.

Plungės r.

PKB-336

PKB-378

PKB-79

Bendruomenės salė veiklos ir
poilsiui

Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 49.4 papunktyje,
t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,91
proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.4
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Turmanto rusų bendruomenės
materialinės bazės stiprinimas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai. Taip pat Taisyklių 9 punkte
įtvirtinta, jog netinkama pareiškėja – organizacija, vienijanti atskiras
gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz.
lyties, amžiaus, religijos, tautybės ir kt.). Pareiškėja vienija atskiras
gyventojų grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais, t. y.
atstovauja rusų bendruomenę vietos savivaldoje, saugoja ir puoselėja
rusų tautybės gyventojų kultūrinį paveldą ir tapatumą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

Mėgėjų menas Žlibinų
bendruomenės ateitis

Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto registro išrašo kopijos, kuriame
patvirtinama pareiškėjos teisė į nekilnojamąjį turtą. (Taisyklių 20.2.2
papunktyje įtvirtintas reikalavimas). Trūkstamiems dokumentams
pateikti 2016-04-22 pareiškėjai siųstas paklausimas Nr. IP-40.
Pareiškėja per paklausime nustatytą terminą trūkstamų dokumentų
nepateikė. Atsižvelgiant į tai, muzikos instrumentų įsigijimo išlaidos
(1212,00 Eur) pripažintos netinkamomis finansuoti (Taisyklių 49.1
papunktis). Pareiškėja projekto įgyvendinimo metu suplanavo įsigyti
tautinius rūbus. Šios išlaidos sudaro 1138,00 Eur ir yra tinkamos
finansuoti išlaidos. Tačiau, vadovaujantis Taisyklių 26 punkte įtvirtinta
nuostata, jog jei netinkamos finansuoti projekto išlaidos sudaro daugiau
kaip 50 proc. (šiuo atveju – muzikos instrumentai) – parama neskiriama.
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3.22.

3.23.

3.24.

Gražiškių
seniūnijos kaimo
bendruomenė

Vilkaviškio r.

PKB-181

Į bendruomeniečių širdis per
maistą

Dūkšto krašto
bendruomenė

Ignalinos r.

PKB-201

Kuriame jaukumą

Lomių kaimo
bendruomenė
„Lomiai“

Tauragės r.

PKB-216

Mažas kaimelis - didelė dvasia

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiškas atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 20.2.2 papunktyje, t. y. nepateikti dokumentai, patvirtinantys
pareiškėjos teisę į nekilnojamąjį turtą ir patvirtinantys, jog
nekilnojamasis turtas iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra
registruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ir teisė į
šį turtą galioja ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos
galutinio išmokėjimo dienos.
Trūkstamiems dokumentams pateikti 2016-04-25 ir 2016-05-12
pareiškėjai buvo siųsti paklausimai Nr. IP-206 ir IP-207. Iš pateiktų
dokumentų matyti, jog nekilnojamasis turtas priklauso Gražiškių Šv.
Arkangelo Mykolo parapijai, kuri 2006-02-22 yra sudariusi su
pareiškėja negyvenamosios patalpos panaudos sutartį, tačiau ji nėra
įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre iki
paramos paraiškos pateikimo. Taigi, nekilnojamasis turtas nėra
pareiškėjos valdomas teisėtais pagrindais (neatitiktis Taisyklių 20.2.2
papunkčio reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.7 papunktyje,
t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra laikoma kaimo
bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia Taisyklių 6.4, 6.5 ir
8.1 papunkčiai. Dūkšto krašto bendruomenė atstovauja Dūkšto miesto ir
aplinkinių kaimų gyventojus.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 20.2.2 papunktyje, t. y. nepateikti dokumentai, patvirtinantys
pareiškėjos teisę į nekilnojamąjį turtą ir patvirtinantys, jog
nekilnojamasis turtas iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra
registruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ir teisė į
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šį turtą galioja ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos
galutinio išmokėjimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti
2016-04-27 pareiškėjai siųstas paklausimas Nr. IP-162. Pareiškėja per
paklausime nustatytą terminą trūkstamų dokumentų nepateikė.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 bei 49.3
papunkčiais, paramos paraiška atmesta.

Gorainių
bendruomenė

Šilutės r.

PKB-84

3.26.

Asociacija
„Margionių
kaimo
bendruomenė“

Varėnos r.

PKB-341

3.27.

Panemuninkų
kaimo
bendruomenės
visuomeninė

3.25.

Alytaus r.

PKB-46

Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. teisė į nekilnojamąjį turtą galioja
Gorainių bendruomenės buities trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo
ir renginių organizavimo
dienos (neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje nurodytam
lengvinimas
reikalavimui). Pareiškėjos panaudos sutartis galioja iki 2018-07-31.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 20.2.2 papunktyje, t. y. nepateikti dokumentai, patvirtinantys
pareiškėjos teisę į nekilnojamąjį turtą ir patvirtinantys, jog
nekilnojamasis turtas iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra
registruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ir teisė į
Materialinės bazės stiprinimas šį turtą galioja ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos
bendruomeniškumui skatinti
galutinio išmokėjimo dienos. Trūkstamiems dokumentams pateikti
Margionių kaime
2016-04-20 pareiškėjai siųstas paklausimas Nr. IP-2. Pareiškėja per
paklausime nustatytą terminą trūkstamų dokumentų nepateikė. Taip pat
nepateikė ir komercinių pasiūlymų išlaidų (viešinimo išlaidoms,
tautiniams drabužiams) vertei pagrįsti (Taisyklių 23 punkto
reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 bei 49.3
papunkčiais, paramos paraiška atmesta.

Vieningas kaimas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 20.2.2 papunktyje, t. y. nepateikti dokumentai, patvirtinantys
pareiškėjos teisę į nekilnojamąjį turtą ir patvirtinantys, jog
nekilnojamasis turtas iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra
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organizacija
„Panemuninkai“

3.28.

Šarnelės kaimo
bendruomenė

Plungės r.

PKB-58

Šarnelės bendruomenės
materialinės bazės stiprinimas

3.29.

Kisinių kaimo
bendruomenė

Klaipėdos r.

PKB-121

Kisinių kaimo bendruomenės
materialios bazės stiprinimas

registruotas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre ir teisė į
šį turtą galioja ne trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos
galutinio išmokėjimo dienos. Taip pat pareiškėja nepateikė projekte
numatytų išlaidų vertės patvirtinimo dokumentų (Taisyklių 23 punkto
reikalavimas) bei dokumento, įrodančio pirmininko atstovavimo kaimo
bendruomenei teisinį pagrindą (Taisyklių 39 punkte ir 8 lentelės
,,Pridedama“ 8 punkte nurodytas reikalavimas).
Trūkstamiems dokumentams pateikti 2016-04-21 pareiškėjai siųstas
paklausimas Nr. IP-22. Pareiškėja per paklausime nustatytą terminą
trūkstamų dokumentų nepateikė.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 bei 49.3
papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes nustatytos šios neatitiktys
Taisyklėms: Paramos paraiškos vertinime nustatyta, jog dalis
pareiškėjos išlaidų viršija išlaidų įkainius, nustatytus Taisyklių 27.1.2
papunktyje (vaizdo, garso ir foto technikai leistina 600 Eur riba, o
pareiškėja įgarsinimo aparatūrai, fotoaparatui bei šviesos efektui prašo
kompensuoti 1399 Eur). Be to, kitos išlaidos, t .y. ketaus keptuvė, ketaus
puodas su trikoju, laužavietė su stovu ir griliumi, marškinėliai, ekranas
ir stovai, magnetinė lenta, multifunkcinis įrenginys (spausdintuvas),
kanceliarinės ir ūkinės prekės yra netinkamos finansuoti, nes nepatenka
į Taisyklių 27.1 papunktyje nurodytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 26 punktu,
kuriame įtvirtinta nuostata, jog jei netinkamos finansuoti projekto
išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc. (šiuo atveju tinkamos išlaidos
sudaro tik 30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų) ir vadovaujantis
Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 20.2.2 papunktyje, t. y. sutartys, kurių pagrindu valdomas
nekilnojamasis turtas, įstatymų nustatyta tvarka iki paramos paraiškos
pateikimo dienos turi būti registruotos Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registre (Taisyklių 20.2.2 papunkčio reikalavimas),
pareiškėjos sutartis nekilnojamojo turto registre įregistruota po paramos
paraiškos pateikimo.
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Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

Petrališkės
gyvenvietės
bendruomenė

Kelmės r.

PKB-151

Petrališkės gyvenvietės
bendruomenės materialinės
bazės stiprinimas

Asociacija
„Naisių
bendruomenė“

Šiaulių r.

PKB-257

Naisių bendruomenės
materialinės bazės
atnaujinimas

Riešės
bendruomenė

Vilniaus r.

PKB-214

Veikli Riešės bendruomenė

Turgelių
seniūnijos
bendruomenės
centras

Šalčininkų r.

PKB-262

Turgelių bendruomenės
būstinės įrengimas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes nustatyti tokie
neatitikimai: nustatyta, jog teisė į nekilnojamąjį turtą galioja trumpesnį
kaip 3 metų laikotarpį nuo paramos galutinio išmokėjimo dienos (t. y.
iki 2018-06-05) (neatitiktis Taisyklių 20.2.2 papunktyje įtvirtintam
reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes nustatyti tokie
neatitikimai: nekilnojamasis turtas, kurį panaudos teise teisėtai valdo
pareiškėja, nuosavybės teise priklauso privačiam juridiniam asmeniui.
Tai prieštarauja Taisyklių 20.2.2 papunktyje įtvirtintam reikalavimui.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja po jai
2016-04-29 siųsto paklausimo Nr. IP-168 pateikė ne visus prašomus
pateikti dokumentus: nepateikė dokumento, kuriuo įrodomas juridinio
asmens vadovo ar kito įgalioto asmens atstovavimo kaimo
bendruomenei teisinis pagrindas (Taisyklių 39 punkto ir 1 priedo 8
lentelės ,,Pridedama“ 8 punkte įvardytas reikalavimas); nepateikė
dokumento, kuriuo įrodoma pareiškėjos teisė į nekilnojamąjį turtą
(Taisyklių 20.2.2 papunkčio reikalavimas); pateikti dokumentai
nepagrindžia informacinės lentos ir iškabos vertės (Taisyklių 23 punkto
reikalavimas) bei projekto poreikio patvirtinimo dokumentai (Taisyklių
17.6 papunkčio reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 ir 49.3
papunkčiais, paramos atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes nustatyti šie
neatitikimai: pareiškėja kartu su paramos paraiška nepateikė dokumento,
patvirtinančio, jog pareiškėja registruota juridinių asmenų registre ir
juridinio asmens steigimo dokumentų kopijos (Taisyklių 17.1
papunkčio reikalavimas), nepateikė dokumentų, patvirtinančių
pareiškėjos teisę į nekilnojamąjį turtą (Taisyklių 20.2.2 papunkčio
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reikalavimas), nepateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos išduoto
dokumento, patvirtinančio, jog
pareiškėja neturi mokestinės
nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių
biudžetams, fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja
Valstybinė mokesčių inspekcija (Taisyklių 17.3 papunkčio, 39 punkto ir
1 priedo 8 lentelės ,,Pridedama“ 13 punkto reikalavimas), nepateikė
projekto poreikio patvirtinimo dokumentų (Taisyklių 17.6 papunkčio
reikalavimas).
Trūkstamiems dokumentams pateikti 2016-04-27 pareiškėjai siųstas
paklausimas Nr. IP-163. Pareiškėja per paklausime nustatytą terminą
trūkstamų dokumentų nepateikė.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 ir 49.3
papunkčiais, paramos paraiška atmesta.

3.34.

1.

4.1.

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes nustatyti šie
neatitikimai: iš pareiškėjos pateiktų dokumentų, kurių buvo prašoma
2016-04-21 siųstu paklausimu Nr. IP-21, matyti, pareiškėjos teisė į
Bendruomenė
Šilutės r.
PKB-383
Kai užgrojam, šoka kojos
nekilnojamąjį turtą galioja trumpesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo
„Saugų artuma“
paramos galutinio išmokėjimo dienos, t. y. iki 2017-02-26.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
4. Pagal veiklos sritį ,,Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“:
2.

3.

4.

5.

6.

Visuomeninė
organizacija
„Gabšių kaimo
bendruomenė“

Raseinių r.

PKB-100

Vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas Gabšių kaime

Parama neskiriama remiantis pareiškėjos Žemės ūkio ministerijai 201605-31 pateiktu raštu Nr. 16/0531-1, kuriuo ji atsisako paramos pagal
Taisykles.
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Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes vertinimo metu
nustatyta, jog pareiškėja numato įgyvendinti projektą fizinio asmens
nekilnojamame turte, taip pat sutartis, kurios pagrindu valdomas
4.2.

Asociacija
„Padvarnių
bendruomenė“

Molėtų r.

PKB-26

Istorinio paveldo atgaivinimas

nekilnojamasis turtas, įstatymų nustatyta tvarka nėra registruota
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre iki paramos
paraiškos pateikimo dienos (neatitiktis Taisyklių 20.5.1
papunktyje nurodytiems reikalavimams).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

4.3.

Nemėžio totorių
bendruomenė

Vilniaus r.

PKB-57

Laisvalaikio ir poilsio zonos
įrengimas Nemėžio kaime

4.4.

Pavandenės
bendruomenė

Telšių r.

PKB-67

Pavandenės bendruomenės
viešųjų erdvių sutvarkymas,
pritaikant jas kaimo gyventojų
poreikiams

4.5.

Motiejūnų kaimo
bendruomenė

Širvintų r.

PKB-87

Vaikų žaidimų aikštelės
įrengimas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl
nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4 ir 8.1 papunkčiai. Taip pat Taisyklių 9 punkte įtvirtinta,
jog netinkama pareiškėja – organizacija, vienijanti atskiras gyventojų
grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz.: lyties,
amžiaus, religijos, tautybės ir kt.). Pareiškėja vienija Nemėžio
apylinkėje gyvenančius totorius bei kitų apylinkių bei tautybių žmones,
besidominčius totorių kalba, kultūra, religija ir istorija.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 49.4 papunktyje,
t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,08
proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.4
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes pareiškėja neatitinka tinkamumo
gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 49.4 papunktyje,
t. y. paramos paraiškoje numatytas mažesnis nei 10 proc. (t. y. 9,27
proc.) pareiškėjos prisidėjimas prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.4
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
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4.6.

Mickūnų jaunimo
bendruomenė

Vilniaus r.

PKB-131

Viešųjų erdvių sutvarkymas
Mickūnų miestelyje

4.7.

Kudirkos
Naumiesčio
bendruomenės
centras „Santaka“

Šakių r.

PKB-160

Kudirkos Naumiesčio
bendruomenės dienos
užimtumo centro pastato
teritorijos atnaujinimas

4.8.

Kaimo
bendruomenė
„Baltaragis“

Marijampolės

PKB-165

Baltaragio bendruomenės
viešųjų erdvių sutvarkymas

4.9.

Salantų miesto
bendruomenė

Kretingos r.

PKB-179

Salantų miesto riboženklis

4.10.

Kruopių
bendruomenė

Akmenės r.

PKB-197

Kruopių paminklo genocido
aukoms atminti ir jo teritorijos
sutvarkymas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl
nėra laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4 ir 8.1 papunkčiai. Taip pat Taisyklių 9 punkte įtvirtinta,
jog netinkama pareiškėja – organizacija, vienijanti atskiras gyventojų
grupes kitais nei gyvenimo kaimynystėje pagrindais (pvz.: lyties,
amžiaus, religijos, tautybės ir kt.). Pareiškėjos įstatuose įtvirtinta, jog 2/3
jos narių yra jaunimas iki 29 metų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes vertinimo metu
nustatyta, jog pareiškėja numato įgyvendinti projektą fizinio asmens
(bendruomenės pirmininko) nekilnojamame turte (neatitiktis Taisyklių
20.5.1 papunktyje nurodytiems reikalavimams).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, t. y. pareiškėja yra gavusi paramą 2015 m.
(2015-07-02 paramos sutartis Nr. KB-15-2) pagal Nacionalinės paramos
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4.11.

Girsūdų krašto
bendruomenė

Pasvalio r.

PKB-290

Poilsis ir laisvalaikis Girsūdų
kaime

4.12.

Jonų kaimo
bendruomenė

Kalvarijos

PKB-365

Jonų kaimo bendruomenės
aplinkos tvarkymas

4.13.

Vilkiškių
bendruomenė

Pasvalio r.

PKB-379

Tvarkingas ir jaukus kaimas

teikimo 2015 metais kaimo bendruomenių veiklai taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu
Nr. 3D-171 ,,Dėl Nacionalinės paramos teikimo 2015 metais kaimo
bendruomenių veiklai taisyklių patvirtinimo“ (neatitiktis Taisyklių 17.9
papunktyje nurodytam reikalavimui).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes didžioji dalis
projekte numatytų išlaidų, t. y. apšvietimo ir elektros valdymo –
reguliavimo įtaisų įrengimas, yra netinkamos finansuoti pagal Taisyklių
27.4 papunktyje įvardytą tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Tinkamomis
finansuoti išlaidomis pripažintos tik inventoriaus įsigijimo ir projekto
viešinimo (521,18 Eur iš 5510,31 Eur) išlaidos.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 26 punktu,
kuriame įtvirtinta, jog parama projektui neskiriama, kai netinkamos
finansuoti išlaidos sudaro daugiau kaip 50 proc., bei vadovaujantis
Taisyklių 49.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.8 papunktyje, jog pareiškėja turi vienyti ne mažiau kaip 30
narių (pareiškėja vienija 25 narius).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes paramos
paraiška pateikta pasibaigus paramos paraiškų priėmimo terminui.
Paramos paraiškos išsiuntimo paštu data 2016-04-09, o paramos
paraiškos buvo priimamos iki 2016-04-08.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1
papunkčiu, kuriame įtvirtinta, jog paramos paraiška ir pridedami
dokumentai, gauti praleidus galutinį paramos paraiškų pateikimo
terminą, yra nevertinami, paramos paraiška atmesta.
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4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

Telšių r.
Nevarėnų
bendruomenė
„Ratas“

Telšių r.

PKB-9

Sveiki vaikai – sveika
bendruomenė

Narvaišių kaimo
bendruomenė

Plungės r.

PKB-70

Patraukli aplinka – jaukus
gyvenimas

Žaslių
geležinkelio
stoties
bendruomenė

Kaišiadorių r.

PKB-314

Aktyvaus laisvalaikio ir poilsio
infrastruktūros kūrimas Žaslių
geležinkelio stoties kaime

Sedos
bendruomenė

Mažeikių r.

PKB-333

Bendruomenės veiklos sąlygų
gerinimas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja po jai
2016-04-27 siųsto paklausimo Nr. IP-151 nepateikė dokumento, kuriuo
įrodoma pareiškėjos teisė į nekilnojamąjį turtą (Taisyklių 20.5.1
papunkčio reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 ir 49.3
papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą, nes neatitinka tinkamumo gauti
paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų Taisyklių 17.5 papunktyje, t. y.
pareiškėja neturi būti gavusi paramos projekte numatytoms išlaidoms
finansuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau – SADM) koordinuojamą Bendruomeninės veiklos
stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkursą, kurio
nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-805 ,,Dėl
Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo 2016 metais
atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir projektų
atrankos komisijos sudarymo“. Vertinimo metu nustatyta, jog
pareiškėjai SADM kanclerio 2016 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A353 yra skirta parama projekte numatytoms išlaidoms finansuoti pagal
minėtą SADM konkursą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja po jai
2016-04-22 siųsto paklausimo Nr. IP-78 nepateikė dokumentų, kuriais
įrodoma pareiškėjos teisė į nekilnojamąjį turtą (Taisyklių 20.5.1
papunkčio reikalavimas), ir nepateikė žemės sklypo dokumentų su
nurodyta tikslia projekto įgyvendinimo vieta (Taisyklių 20.5.2
papunkčio reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja
neatitinka tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, įtvirtintų
Taisyklių 17.7 papunktyje, t. y. ji neatstovauja kaimo vietovei, todėl nėra
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laikoma kaimo bendruomene ir tinkama pareiškėja, kaip apibrėžia
Taisyklių 6.4, 6.5 ir 8.1 papunkčiai.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.3
papunkčiu, paramos paraiška atmesta.

4.18.

4.19.

4.20.

Skapiškio
bendruomenė

Kupiškio r.

PKB-260

Turiningas ir aktyvus
laisvalaikis visiems

Okainių
bendruomenės
centras

Kėdainių r.

PKB-281

Viešųjų erdvių priežiūra
Okainių kaime

Neravų kaimo
bendruomenė

Druskininkų

PKB-382

Neravų kaimo bendruomenės
viešųjų erdvių sutvarkymas

Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja po jai
2016-04-26 siųsto paklausimo Nr. IP-138 nepateikė: VVG rašto, kuriuo
patvirtinama, jog projekte numatytos veiklos nebuvo finansuojamos ir
nėra numatytos finansuoti iš VVG įgyvendinamos vietos plėtros
strategijos lėšų, kopijos (Taisyklių 17.4 papunkčio reikalavimas);
visuotinio susirinkimo, kuriame buvo svarstomas projekto poreikis,
dalyvių sąrašo kopijos (Taisyklių 17.6 papunkčio reikalavimas);
dokumentų, patvirtinančių projekte numatytų išlaidų vertę (Taisyklių 23
punkto reikalavimas); projekto planinių dokumentų, kuriuose pažymėta
konkreti projekto įgyvendinimo vieta (Taisyklių 20.5.2 papunkčio
reikalavimas); dokumento, kuriuo įrodomas juridinio asmens vadovo ar
kito įgalioto asmens atstovavimo kaimo bendruomenei arba kaimo
bendruomenes vienijančiai organizacijai teisinis pagrindas, kopijos
(Taisyklių 39 punkte ir 1 priedo 8 lentelės ,,Pridedama“ 8 punkte
įvardytas reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 punktu
ir 49.3 papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles. Po pareiškėjai
siųstų paklausimų (2016-04-22 Nr. IP-71, 2016-05-03 Nr. IP-194)
nepateikti dokumentai, įrodantys projekto atitiktį specialiosioms
sąlygoms ir reikalavimams, įtvirtintiems Taisyklių 20.5.1 ir 20.5.2
papunkčiuose (nekilnojamasis turtas (žemė), kuriam tvarkyti prašoma
paramos, iki paramos paraiškos pateikimo dienos pareiškėjos turi būti
valdomas teisėtais pagrindais ir turi būti pateikti žemės sklypo
dokumentai su nurodyta tikslia projekto įgyvendinimo vieta).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 49.1 punktu
ir 49.3 papunkčiais, paramos paraiška atmesta.
Projektas netinkamas gauti paramą pagal Taisykles, nes pareiškėja po jai
2016-05-10 siųsto paklausimo Nr. IP-202 nepateikė: projekto poreikio
patvirtinimo dokumentų
kopijų (Taisyklių 17.6 papunkčio
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reikalavimas); nekilnojamojo turto teisėto valdymo dokumentų kopijų
(Taisyklių 20.5.1 papunkčio reikalavimas); dokumentų, patvirtinančių
projekte numatytų išlaidų vertę, kopijų (Taisyklių 23 punkto
reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir vadovaujantis Taisyklių 48 punktu ir
49.3 papunkčiu, paramos paraiška atmesta.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai arba
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.
____________________________________

