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
2018 M. SAUSIO 25 D. POSĖDŽIO NR. 3 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2018 m. sausio 25 d. Nr. 8D - 32 (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

6

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-KE-17-1-01832-PR001

2.

20KI-KP-17-1-01811-PR001

3.

20KI-KK-17-1-02333-PR001

Telšių rajono savivaldybės
administracija
Biržų rajono savivaldybės
administracija
Raseinių rajono savivaldybės
administracija

194 077

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

200 000

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

40 878

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
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4.

20KI-KK-17-1-02694-PR001

5.

20KI-KK-17-1-02332-PR001

6.

20KI-KT-17-1-01828-PR001

7.

20KI-KT-17-1-01827-PR001

8.

20KI-KT-17-1-02201-PR001

9.

20KI-KT-17-1-02202-PR001

10.

20KI-KA-17-1-01666-PR001

11.

20KI-KA-17-1-01647-PR001

12.

20KI-KM-17-1-02683-PR001

13.

20KI-KM-17-1-02670-PR001

14.

20KI-KS-17-1-01656-PR001

15.

20KI-KU-17-1-02478-PR001

16.

20KI-KP-17-1-02252-PR001

17.

Raseinių rajono savivaldybės
administracija
Raseinių rajono savivaldybės
administracija
Šilalės rajono savivaldybės
administracija
Šilalės rajono savivaldybės
administracija
Tauragės rajono savivaldybės
administracija
Tauragės rajono savivaldybės
administracija

32 440

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

115 660

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

179 975

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

118 365

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

69 875

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

165 046

80,00000

200 000

80,00000

172 500

80,00000

20 708

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

65 148

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
+

97 192

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

150 956

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

Pasvalio rajono savivaldybės
administracija

117 751

80,00000

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

20KI-KU-17-1-01742-PR001

UAB „Utenos vandenys“

165 288

80,00000

18.

20KI-KP-17-1-01795-PR001

UAB „Rokiškio vandenys“

161 376

80,00000

19.

20KI-KS-17-1-01801-PR001

UAB „Pakruojo vandentiekis“

46 362

80,00000

20.

20KI-KS-17-1-01807-PR001

UAB „Pakruojo vandentiekis“

62 119

80,00000

Varėnos kultūros centras
Varėnos rajono savivaldybės
administracija
Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija
Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracija
Akmenės rajono Kruopių
pagrindinė mokykla
UAB „Anykščių vandenys“

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.

Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
Rekomenduoti skirti paramą projektui įgyvendinti.
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IŠ VISO:

2 375 716

-

2. Neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

1.

20KI-KT-17-1-02203-PR001

Tauragės rajono savivaldybės
administracija

Rekomendacijos
Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas
„Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Mažonų seniūnijoje, Norkaičių kaimo
gyvenvietėje“ (paraiška pateikta 2017 m. liepos 31 d., registracijos Nr. 20KI-KT-171-02203-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 tuo susijusiomis
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“ (2017-06-30 įsakymo Nr.
3D-447 redakcija), 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 dalyje 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 aikštelės, poilsio
aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo

4

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 dalimi, 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.
Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 4.6. papunkčiu projekto bendrosios išlaidos –
atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas
aplinkosauginiais ir ekonominiais projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, ir
kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su
nekilnojamojo turto statyba ir (arba) gerinimu, įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų
kultūros paveldo objektų tvarkybą, naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimu, taip pat
viešinimo išlaidos. Taip pat, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 22.3. papunkčiu
finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų
finansuoti nekilnojamojo turto statybos ir (arba) ir gerinimo, įskaitant teritorijų
tvarkymą, viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkybą ir (arba) naujų įrenginių ir (arba)
įrangos pirkimo išlaidų vertės. Atsižvelgiant į tai, jeigu projekte nėra nustatyta
tinkamų finansuoti išlaidų, bendrosios išlaidos taip pat negalės būti finansuojamos.
Pareiškėja Paraiškoje numato apie 1100 m ilgio dviračių – pėsčiųjų tako įrengimą. Su
Paraiška buvo pateiktas VĮ „Tauragės regiono keliai“ 2016 m. gegužės 9 d. raštas Nr.
15-310 (1.13) „Dėl sutikimo rengti pėsčiųjų ir dviračių taką“, kuriame nurodyta, kad
neprieštaraujama pėsčiųjų ir dviračių tako projektavimo ir įrengimo darbams
valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524 Tauragė-Narkučiai kelio juostos ribose
su sąlyga, kad įrengus pėsčiųjų ir dviračių taką bus patikslinti minėto valstybinės
reikšmės rajoninio kelio (unikalus Nr. 4400-2109-8991 ir Nr. 4400-2109-9012)
kadastro duomenys. Patikrinus valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4524
duomenis VĮ „Registrų centras“, nustatyta, kad kelias patikėjimo teise valdomas
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau –
Automobilių kelių direkcija). Vadovaujantis Administravimo taisyklių 42 punktu,
pagal kurį, jeigu dėl paramos paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios
informacijos, trūkstamų dokumentų, Mokėjimo agentūra negali įvertinti paramos
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20KI-KT-17-1-02207-PR001

Tauragės rajono savivaldybės
administracijos

paraiškos, ji turi paprašyti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus ir (arba)
informaciją, Pareiškėjai buvo išsiųstas 2017 m. rugsėjo 18 d. paklausimas Nr. S-PA0242092 „Paklausimas dėl reikiamų dokumentų pateikimo duomenų tikslinimo“.
2017 m. spalio 2 d. buvo gautas atsakymas iš Pareiškėjos, kuriame nurodyta, kad
gyvenvietėje nebuvo laisvo valstybinio žemės sklypo, kuriame būtų galima įrengti
pėsčiųjų dviračių taką, todėl buvo prašoma VĮ „Tauragės rajono keliai“, tuometinio
valstybinės reikšmės kelio Nr. 4524 valdytojo, sutikimo įrengti pėsčiųjų dviračių taką
jų valdomame sklype. 2017 m. balandžio 25 d. žemės sklypas perduotas Automobilių
kelių direkcijai, kuri perėmė visus VĮ „Tauragės regiono keliai“ prisiimtus
įsipareigojimus. Pareiškėja patvirtino, kad įgyvendinus projektą pėsčiųjų dviračių
takas bus įregistruotas Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuosavybės
teise. Tačiau iš kartu su atsakymu į paklausimą Pareiškėja pateikė statinio projektą su
žemės sklypo, kuriame yra kelias, planais. Iš pateiktų planų matoma, kad pėsčiųjų ir
dviračių takas bus įrengiamas valstybinės reikšmės kelio Nr. 4524 ribose.
Vadovaujantis duomenimis nurodytais statinio projekte, takas projektuojamas palei
kelio asfalto dangos dešinįjį kraštą, kelkraščio zonoje, kuri taip pat yra kelio sandaros
dalis.
Pažymėtina, jog pagal Kelių įstatymo 2 straipsnio 5 punktą, pėsčiųjų ir dviračių takai
yra kelio elementai, todėl, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 24.7. papunkčiu,
1100 m ilgio dviračių – pėsčiųjų tako statyba yra pripažintos netinkamomis finansuoti
išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, kad projekte numatytos bendrosios išlaidos
(projektavimas, projekto administravimo išlaidos, techninės priežiūros paslaugos ir
viešinimas) yra susijusios su netinkamu finansuoti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu
jos atitinkamai yra pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis (0 Eur tinkamų
finansuoti išlaidų x 10 proc. = 0 Eur tinkamų bendrųjų išlaidų), o projektas
pripažintas netinkamu paramai gauti.
Tauragės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Pareiškėja) projektas „Mažonų
seniūnijos Mažonų kaimo Vilties g. pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas“ (paraiška
pateikta 2017 m. liepos 31 d., registracijos Nr. 20KI-KT-17-1-02207-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,
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2.

kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įgyvendinimo taisyklės),
nes Projekto įgyvendinimo metu planuojamas dviračių – pėsčiųjų tako įrengimas
patenka į Įgyvendinimo 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“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-447 redakcija), 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.
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje 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 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 Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi 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.
Vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 4.6 papunkčiu, projekto bendrosios išlaidos –
atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas
aplinkosauginiais ir ekonominiais projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais, ir
kitų su jais susijusių dokumentų rengimą, kai šios išlaidos susijusios su
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nekilnojamojo turto statyba ir (arba) gerinimu, įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų
kultūros paveldo objektų tvarkybą, naujų įrenginių ir (arba) įrangos pirkimu, taip pat
viešinimo išlaidos. Taip pat, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 22.3 papunkčiu,
finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. tinkamų
finansuoti nekilnojamojo turto statybos ir (arba) ir gerinimo, įskaitant teritorijų
tvarkymą, viešųjų kultūros paveldo objektų tvarkybą ir (arba) naujų įrenginių ir (arba)
įrangos pirkimo išlaidų vertės. Taigi, atsižvelgiant į tai, jeigu projekte nėra nustatyta
tinkamų finansuoti išlaidų, bendrosios išlaidos taip pat negali būti finansuojamos.
Pareiškėja Paraiškoje numato 1 617 m ilgio dviračių – pėsčiųjų tako įrengimą. Su
Paraiška buvo pateiktas VĮ „Tauragės regiono keliai“ 2016 m. gegužės 9 d. raštas Nr.
15-701 (1.13) „Dėl sutikimo“, kuriame nurodyta, kad neprieštaraujama pėsčiųjų ir
dviračių tako projektavimo ir statybos darbams valstybinės reikšmės rajoninio kelio
Nr. 4513 Mažonai-Šakvietis-Šilalė kelio juostos ribose su sąlyga, kad, įrengus
pėsčiųjų ir dviračių taką, bus patikslinti minėto valstybinės reikšmės rajoninio kelio
(unikalus Nr. 4400-3116-0091) kadastro duomenys. Patikrinus valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 4513 duomenis VĮ „Registrų centras“, nustatyta, kad kelias
patikėjimo teise valdomas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos (toliau – Automobilių kelių direkcija). Vadovaujantis Administravimo
taisyklių 42 punktu, pagal kurį, 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, Pareiškėjai buvo išsiųstas 2017 m. spalio 31 d. paklausimas Nr. SPA-0246499 „Paklausimas dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“.
2017 m. lapkričio 10 d. buvo gautas atsakymas (reg. Nr. BR5.1-16938) iš Pareiškėjos,
kuriame nurodyta, kad buvo prašoma VĮ „Tauragės rajono keliai“ - tuometinio
valstybinės reikšmės kelio Nr. 4513 valdytojo, sutikimo įrengti pėsčiųjų dviračių taką
jų valdomame sklype. 2017 m. balandžio 25 d. žemės sklypas perduotas Automobilių
kelių direkcijai, kuri perėmė visus VĮ „Tauragės regiono keliai“ prisiimtus
įsipareigojimus. Pareiškėja patvirtino, kad įgyvendinus projektą, pėsčiųjų - dviračių
takas bus įregistruotas Tauragės rajono savivaldybės administracijos nuosavybės teise
bei pateikė statinio projektą su žemės sklypo, kuriame yra kelias, planais. Po 2017 m.
gruodžio 27 d. paklausimo elektroniniu paštu, kuriuo Pareiškėjos buvo paprašyta
patikslinti pateiktuose planuose valstybinio kelio ribas, pateikti patikslinti planai, iš
kurių matoma, kad pėsčiųjų ir dviračių takas bus įrengiamas valstybinės reikšmės
kelio Nr. 4513 ribose. Vadovaujantis duomenimis, nurodytais statinio projekte, takas
projektuojamas palei kelio asfalto dangos dešinįjį/kairįjį kraštus, kelkraščio zonoje,
kuri taip pat yra kelio sandaros dalis.
Pažymėtina, jog pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 2 straipsnio 5 dalį,
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pėsčiųjų ir dviračių takai yra kelio elementai, todėl, vadovaujantis Įgyvendinimo
taisyklių 24.7 papunkčiu, 1 617 m ilgio dviračių – pėsčiųjų tako statyba yra
pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, kad projekte
daugiau išlaidų, išskyrus bendrąsias išlaidas, nėra numatyta, o numatytos bendrosios
išlaidos (projektavimas, projekto administravimo išlaidos ir viešinimas) yra susijusios
su netinkamu finansuoti pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimu, bendrosios išlaidos
atitinkamai yra pripažintos netinkamomis finansuoti išlaidomis vadovaujantis
Įgyvendinimo taisyklių 22.3 papunkčiu (0 Eur tinkamų finansuoti išlaidų x 10 proc. =
0 Eur tinkamų bendrųjų išlaidų).
Vadovaujantis Administravimo taisyklių 64.4, 65, 73 punktais, tinkamumo skirti
paramą vertinimo metu nustatomas didžiausias tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir
lyginamoji paramos dalis. Pagal Administravimo taisyklių 73 punktą Mokėjimo
agentūra turi informuoti pareiškėją apie vertinimo metu nustatytą didžiausią tinkamų
finansuoti išlaidų dydį ir suderinti su juo, ar jis sutinka įgyvendinti projektą visa
apimtimi su Mokėjimo agentūros nustatyto dydžio tinkamomis išlaidomis ir parama.
Paklausimas pagal Administravimo taisyklių 73 punktą nebuvo siunčiamas, nes
vertinimo metu nustatyta, kad nėra tinkamų finansuoti išlaidų ir paramos suma yra
lygi 0 Eur, parama Projektui nėra skiriama.

Posėdžio pirmininkas

Rolandas Taraškevičius

Posėdžio sekretorė

Andrėja Chursiakaitė

Projektų atrankos komiteto nariai:
................................ Inga Venciulytė

.............................. Remigijus Lipkevičius

................................ Ilona Javičienė

.............................. Ričardas Sabaliauskas

................................ Snieguolė Valiulienė

.............................. Indrė Baliulytė

................................ Rūta Slidžiauskaitė

.............................. Ramunė Abromavičienė
..............................

______________________

Jurgita Stakėnienė

