LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS
PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS
APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“, XV
ATRANKOS KOMITETO
2017 M. GRUODŽIO 13 D. POSĖDŽIO NR. 2 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2017 m. gruodžio 13 d. Nr. 8D - 622 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, pateiktų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį“, tinkamumo gauti paramą.
NUTARTA. Atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktas projektų vertinimo
ataskaitas, teikti šias rekomendacijas:
1. Skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Siūloma
didžiausia
paramos
suma, Eur

1

2

3

4

Didžiausia
galima
paramos
lyginamoji
dalis iki,
proc.
5

Rekomendacijos
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LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS
KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRIČIŲ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ IR „PARAMA
INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“
1.

20KI-KK-17-1-01161-PR001

Prienų rajono savivaldybės
administracija

188 663

80,00000

Rekomenduoti
įgyvendinti.

skirti

paramą

projektui

2

2.

20KI-KP-17-1-01956-PR001

3.

20KI-KV-17-1-01830-PR001

4.

20KI-KE-17-1-01637-PR001

5.

20KI-KM-17-1-02205-PR001

6.

20KI-KK-17-1-01824-PR001

7.

20KI-KV-17-1-01708-PR001

8.

20KI-KS-17-1-01814-PR001

9.

20KI-KV-17-1-02226-PR001

10.

20KI-KE-17-1-01636-PR001

11.

20KI-KS-17-1-01627-PR001

12.

20KI-KS-17-1-02345-PR001

13.

20KI-KU-17-1-02112-PR001

14.

20KI-KA-17-1-01639-PR001

15.

20KI-KA-17-1-02242-PR001

16.

20KI-KK-17-1-02245-PR001

17.

20KI-KS-17-1-01654-PR001

18.

20KK-KK-17-1-01676-PR001

Kupiškio rajono
savivaldybės administracija
Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija
Rietavo savivaldybės
administracija
Marijampolės savivaldybės
administracija
Birštono savivaldybės
administracija
Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija
Šiaulių rajono savivaldybės
administracija
Vilniaus rajono
savivaldybės administracija
Rietavo savivaldybės
administracija
Šiaulių rajono savivaldybės
administracija
Šiaulių rajono savivaldybės
administracija
Utenos rajono savivaldybės
administracija
Varėnos rajono
savivaldybės administracija
Alytaus rajono savivaldybės
administracija
Kaišiadorių rajono
savivaldybės administracija
Akmenės rajono Akmenės
gimnazija
Kauno rajono savivaldybės
administracija

167 968

80,00000

200 000

80,00000

94 202

80,00000

113 671

80,00000

181 049

80,00000

200 000

80,00000

101 877

80,00000

57 600

80,00000

113 967

80,00000

86 253

80,00000

100 000

80,00000

85 335

80,00000

92 499

80,00000

200 000

80,00000

160 000

80,00000

97 192

80,00000

200 000

80,00000

Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti.
Rekomenduoti
įgyvendinti
Rekomenduoti
įgyvendinti
Rekomenduoti
įgyvendinti

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

3

19.

20KI-KA-17-1-02364-PR001

20.

20KI-KV-17-1-02261-PR001

Lazdijų rajono savivaldybės
administracija
Šalčininkų rajono
savivaldybės administracija
IŠ VISO:

136 000

80,00000

63 236

80,00000

2 639 512

-

Rekomenduoti
įgyvendinti
Rekomenduoti
įgyvendinti

skirti

paramą

projektui

skirti

paramą

projektui

2. Neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

1.

20KI-KP-17-1-02212-PR001

Biržų rajono savivaldybės
administracija

Rekomendacijos

Biržų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Biržų rajono Ramongalių kaimo paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios
infrastruktūros rekonstravimas“ (paraiška pateikta 2017 m. rugpjūčio 1 d.,
registracijos Nr. 20KI-KP-17-1-02212-PR001) (toliau – Projektas) yra
netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėje“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimtis
infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių ,,Parama investicijoms į
visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo
kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), nes Projekto įgyvendinimo
metu numatyta investuoti į žemės sklypus, atliekant melioracijos darbus,
tačiau Pareiškėja nėra užtikrinusi žemės sklypų teisėto valdymo, kaip tai
numatyta Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje.
Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“
(toliau – Administravimo taisyklės), 64.3 papunkčiu atliekant tinkamumo
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skirti paramą vertinimą turi būti įvertinta paramos paraiškos atitiktis
tinkamumo sąlygoms ir reikalavimams gauti paramą.
Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje nustatyta, jog „žemę, pastatus ir
inžinerinius statinius, į kuriuos planuojama investuoti paramos lėšas,
pareiškėjas turi valdyti, naudoti ir disponuoti jais pagal nuomos, panaudos,
patikėjimo sutartis arba kitus teisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo
nekilnojamuoju turtu įrodymo dokumentus, kuriuose, be kita ko, nurodytas
nekilnojamojo turto savininko sutikimas vykdyti projekte numatytas veiklas.
Papildomai taikomi šie reikalavimai:
12.3.1. nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įrodymo
daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ „Registrų centras“ nuo
paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
12.3.2. tais atvejais, kai pareiškėjas numato vykdyti 7.2.2.1–7.2.2.3
papunkčiuose nurodytas veiklas, planuodamas investicijas į infrastruktūrą,
kuri yra sukurta iki 1991 m. sausio 1 d., tačiau neįregistruota Nekilnojamojo
turto registre, pareiškėjas kartu su paraiška pateikia duomenis iš buhalterinės
apskaitos dokumentų ar ekspertinio vertinimo išvadą, įrodančius, kad
planuojama rekonstruoti infrastruktūra buvo sukurta ne vėliau kaip iki 1990 m.
gruodžio 31 d.;
12.3.3. žemės sklypo nuosavybės arba kitą valdymo ar naudojimo teisę
patvirtinantys dokumentai neprivalomi Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 4 priede
nurodytais atvejais (toliau – STR 1.05.01:2017);
12.3.4. tais atvejais, kai žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pritarimas
planuojamai veiklai vykdyti (kai taikoma) ir pateiktas kartu su paraiška. “
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo (toliau –
Melioracijos įstatymas) 2 straipsnio 4 dalimi „Melioracijos sistema – grupė
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melioracijos statinių, kurie yra susiję funkciniais ryšiais ir išsidėstę
konkrečiame melioruotos žemės plote.“
Vadovaujantis Melioracijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi „Melioracijos
darbai – naujų melioracijos statinių statyba, esamų melioracijos statinių
rekonstravimas, remontas, nugriovimas, šių statinių priežiūra, taip pat
kultūrtechninių, agromelioracinių ir agrocheminių dirvos gerinimo priemonių
įgyvendinimas.“
Vadovaujantis Administravimo taisyklių 42 punktu, kuriame nustatyta, jog
„Jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos,
trūkstamų dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos paraiškos,
ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba)
informaciją. <...>“, 2017 m. rugsėjo 6 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas
paklausimas Nr. S-PA-0237007 (toliau – Paklausimas), kuriame buvo
paprašyta pateikti statinio techninį projektą arba projektinį pasiūlymą su
rekonstravimo vertės skaičiavimu, nurodyti žemės sklypų, kuriuose bus
atliekami drenažo rekonstravimo darbai, unikalius numerius bei ištaisyti kitus
netikslumus arba pateikti reikiamus dokumentus. Pareiškėja, atsakydama į
Paklausimą, 2017 m. rugsėjo 21 d. (dokumento registracijos Nr. BR5.113450) pateikė sklypų sąrašą, kuriuose bus atliekami melioracijos darbai, bei
projektinį pasiūlymą su rekonstravimo vertės skaičiavimais. Pateiktame
projektinio pasiūlymo aiškinamajame rašte nurodyta statinio paskirtis –
hidrotechnikos statiniai, todėl 12.3.3 papunktyje nurodyta išimtis dėl žemės
sklypų nuosavybės arba kito valdymo ar naudojimo teisės patvirtinimo
dokumentų neprivalomumo negali būti taikoma, kadangi hidrotechnikos
statinių statyba nėra nurodyta Statybos techninio reglamento STR
1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017
„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 4 priede.
Projektiniame pasiūlyme taip pat nurodyta, jog „Projekto įgyvendinimo metu
bus rekonstruotos drenažo sistemos iki 40 ha asmeninio ūkio, namų valdos,
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valstybinės žemės plotuose, kuriuose vykdoma žemės ūkio veikla.“
Pažymėtina, jog pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis sklypai,
kuriuose numatyta atlikti melioracijos darbus, nėra valdomi Pareiškėjos kaip
to reikalauja Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktis, kadangi jie yra valdomi
privačių fizinių arba juridinių asmenų (sklypų kadastro Nr. 3660/0004:243,
3660/0004:188,
3660/0002:283,
3660/0002:295,
3660/0002:282,
3660/0002:293,
3660/0002:52,
3660/0002:312,
3660/0002:339,
3660/0002:274,
3660/0002:301,
3660/0002:113,
3660/0002:287,
3660/0002:257,
3660/0002:262,
3660/0002:286,
3660/0002:285,
3660/0002:269,
3660/0002:319,
3660/0002:338,
3660/0002:292,
3660/0002:164, 3660/0002:180, 3660/0002:64, 3660/0002:53, 3660/0002:50,
3660/0002:273,
3660/0002:214,
3660/0002:310,
3660/0002:32,
3660/0002:271,
3660/0002:270,
3660/0002:177,
3660/0002:34,
3660/0002:247,
3660/0002:190,
3660/0002:259, 3660/0002:272,
3660/0002:58, 3660/0002:158, 3660/0002:56, 3660/0002:82, 3660/0002:193,
3660/0002:235,
3660/0002:288,
3660/0002:185,
3660/0002:184,
3660/0002:315,
3660/0002:303,
3660/0002:258,
3660/0002:114,
3660/0002:45, 3660/0002:94, 3660/0002:256, 3660/0002:261, 3660/0002:275,
3660/0002:189,
3660/0002:143,
3660/0002:314,
3660/0002:246,
3660/0002:311,
3660/0002:264,
3660/0002:277,
3660/0002:284,
3660/0002:135,
3660/0002:169,
3660/0002:141,
3660/0002:140,
3660/0002:308, 3660/0002:51, 3660/0002:290, 3660/0002:320, 3660/0002:87,
3660/0002:309,
3660/0002:39,
3660/0002:85,
3660/0002:302,
3660/0002:244, 3660/0002:111,
3660/0002:183, 3660/0002:248,
3660/0002:66,
3660/0002:33, 3660/0002:187,
3660/0002:123,
3660/0002:232, 3660/0004:103, 3660/0004:189, 3660/0004:185) arba tai yra
valstybinė žemė (sklypai, kurių kadastro Nr. 3660/0002:340, 3660/0002:51,
3660/002:291, 3660/0002:296 arba valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai, už kurių valdymą atsakinga Nacionalinė žemės tarnyba prie
Žemės ūkio ministerijos).
Atsižvelgiant į tai, jog Pareiškėja neužtikrina teisėto žemės sklypų, kuriuose
bus atliekami melioracijos darbai, valdymo kaip nustatyta Įgyvendinimo
taisyklių 12.3 papunktyje, Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti kaip
neatitinkantis Įgyvendinimo taisyklių 12.3 papunktyje nustatyto tinkamumo
kriterijaus.
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2.

20KI-KU-17-1-02106-PR001

Utenos rajono savivaldybės
administracija

Utenos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Pėsčiųjų ir dviračių tako Narkūnų piliakalnis – Narkūnų autobusų stotelė
infrastruktūros sukūrimas, siekiant pagerinti kultūros paveldo objekto ir
Utenos miesto pasiekiamumą kaimų gyventojams“ (paraiška pateikta 2017 m.
liepos 31 d., registracijos Nr. 20KI-KU-17-1-02106-PR001) (toliau –
Paraiška) yra netinkamas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėje“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimtis infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros
ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403
„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių
,,Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama
investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės), nes Projekto
įgyvendinimo metu visi planuojami atlikti darbai (dviračių – pėsčiųjų tako
įrengimas kartu su bendrosiomis išlaidomis) patenka į Taisyklių 24.7
papunktyje nurodytą neremiamų išlaidų kategoriją. Vadovaujantis Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d.
įsakymu
Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 64.4 papunkčiu, atliekant
tinkamumo skirti paramą vertinimą turi būti įvertintas projekto išlaidų
tinkamumas finansuoti ir viešosios paramos lyginamoji dalis nuo tinkamų
finansuoti išlaidų.
Įgyvendinimo Taisyklių 24.7. papunktyje nustatyta, jog netinkamų finansuoti
išlaidų kategorija yra valstybinių kelių, jų ruožų, kitiems juridiniams ir (ar)
fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, jų padaliniams priklausančių
kelių, apibrėžtų Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, statyba ir (ar)
rekonstravimas.
Kelių įstatymo 2 straipsnio 5 punkte nurodyta, kad „Kelias – inžinerinis
statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra
šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio
grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo
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aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai,
techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio
oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai
su šių elementų užimama žeme.“
Vadovaujantis Kelių įstatymo 3 straipsnio 2 punktu, valstybinės reikšmės
keliai skirstomi į:
1) magistralinius kelius. Tai pagrindiniai Lietuvos keliai ir jų tęsiniai – gatvių
važiuojamoji dalis, kuriais vyksta intensyviausias transporto priemonių
eismas. Jiems priskiriami visi valstybinės reikšmės keliai, įtraukti į Europos
tarptautinį kelių tinklą;
2) krašto kelius. Tai keliai ir jų tęsiniai – gatvių važiuojamoji dalis, kuriais
vyksta intensyvus transporto priemonių eismas tarp Lietuvos Respublikos
teritorijos administracinių vienetų centrų, taip pat tranzitinio ir turistinio
transporto priemonių eismas;
3) rajoninius kelius. Tai keliai, jungiantys miestų ir kaimų gyvenamąsias
vietoves su magistraliniais ir krašto keliais.
Pareiškėja Paraiškoje numato apie 1600 m ilgio dviračių – pėsčiųjų tako
įrengimą. Paraiškos vertinimo metu kilus neaiškumams kas yra žemės sklypo
po dviračių – pėsčiųjų taku savininkas, Pareiškėjai buvo išsiųstas 2017 m.
rugpjūčio 28 d. paklausimas Nr. S-PA-0234969 „Paklausimas dėl reikiamų
dokumentų pateikimo duomenų tikslinimo“. 2017 m. rugsėjo 4 d. buvo gautas
atsakymas iš Pareiškėjos, kuriame nurodyta, jog dviračių – pėsčiųjų takas
įrengiamas šalia valstybinės reikšmės rajoninio kelio (kelias Nr. 4903 Utena –
Pakalniai – Alanta, unikalus daikto Nr. 4400-3919-8080), o žemės sklypo
(unikalus daikto Nr. 4400-4107-3445) savininkas yra Lietuvos Respublika,
tačiau nuo 2017 m. kovo 29 d. turto patikėjimo teisė yra perduota Lietuvos
automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, vadovaujantis 2017
m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 238 „Dėl
Valstybinės reikšmės kelių perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jais
disponuoti Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo
ministerijos“. Su Paraiška taip pat buvo pateiktas VĮ „Utenos regiono keliai“
2017 m. gegužės 5 d. raštas Nr. KB-280 „Dėl pritarimo vykdyti projektavimo
ir įrengimo darbus“. 2017 m. spalio 18 d. Pareiškėjai buvo išsiųstas dar vienas
paklausimas Nr. S-PA-0245357 „Paklausimas dėl reikiamų dokumentų
pateikimo duomenų tikslinimo“, prašant nurodyti, ar įrengtas dviračių –
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pėsčiųjų takas bus įrengiamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio juostos
ribose. 2017 m. lapkričio 7 d. Pareiškėja gautame atsakyme pateikė
patvirtinimą, jog dviračių – pėsčiųjų takas bus įrengiamas valstybinės
reikšmės rajoninio kelio juostos ribose.
Pažymėtina, jog pagal Kelių įstatymo Kelių įstatymo 2 straipsnio 5 punktą,
pėsčiųjų ir dviračių takai yra kelio elementai, todėl, vadovaujantis
Įgyvendinimo taisyklių 24.7. papunkčiu, 1600 m ilgio dviračių – pėsčiųjų tako
statyba ir su tuo susijusios bendrosios išlaidos (projektavimo ir inžinerinės
paslaugos, viešinimas) yra pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis, o
projektas pripažintas netinkamu paramai gauti.
Posėdžio pirmininkas

Rolandas Taraškevičius

Posėdžio sekretorė

Sandra Peškaitytė
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