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DĖL COVID-19 PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ  MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANO 
LĖŠŲ KELIAMS

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, vykdydama Ministro Pirmininko pavedimą,
įformintą Vyriausybės kanclerio 2020 m. gegužės 13 d. rezoliucija Nr. S-2029, pagal kompetenciją
išnagrinėjo Seimo nario J. Varkalio 2020 m. gegužės 13 d. raštą Nr. 20-SN-63, kuriame prašoma
atsižvelgti į patikslintus Plungės rajono savivaldybės poreikių prioritetus ir pagal galimybes skirti
finansavimą iš COVID-19 plitimo sukeltų pasekmių mažinimui skirtų lėšų.

Šiuo  metu  Susisekimo  ministerija,  vadovaujantis  Vyriausybės  2020  m.  balandžio  22  d.
nutarimu Nr. 422 patvirtintu Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų
pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir  vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos,
taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir  naudojimo tvarkos aprašu  (toliau – Aprašas),  skirsto
Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 412 „Dėl lėšų skyrimo“ Susisiekimo ministerijai
skirtą  150  mln.  Eur  sumą  valstybinės  ir  vietinės  reikšmės  keliams  rekonstruoti  ir  taisyti
(remontuoti).

Pažymėtina, kad institucijos pateikė Susisiekimo ministerijai prašymus finansavimui gauti
dvigubai  didesnei  sumai  nei  Vyriausybės 2020  m.  balandžio  22  d.  nutarimu  Nr.  412  skirtas
papildomas finansavimas.

Vadovaujantis  Aprašo  19  p.  lėšos  skiriamos  susisiekimo  ministro  įsakymu  komisijos,
sudarytos iš Susisiekimo ministerijos,  Lietuvos savivaldybių asociacijos ir  Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijos atstovų, atrinktiems  kelių objektams, atitinkantiems Apraše numatytus
užbaigtumo reikalavimus.

Plungės rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą papildomam finansavimui gauti
pagal tris Apraše numatytas veiklas: valstybinės ir vietinės reikėmės kelių paprastasis remontas  
(4.1  p.),  gyvenvietėse  esančių  ir  gyvenvietes  jungiančių  valstybinės  reikšmės  ir  vietinių  kelių
(gatvių) su žvyro danga asfaltavimas (rajono tipo savivaldybėse) (4.2 p.) bei  pėsčiųjų ir dviračių
takų bei kitų kelių saugumo priemonių įrengimas valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose (4.3 p.).

Susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 „Dėl ekonomikos skatinimo
ir koronoviruso (COVID-19) plitimu sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo
pėsčiųjų  ir  dviračių  takams  bei  kitoms  kelių  saugumo  priemonėms  įrengti“  Plungės  rajono
savivaldybės  dviem objektams iš  prašytų trijų  paskirta  800,0 tūkst.  Eur (Plungės  miesto Telšių
gatvei (Nr. PL167), Laisvės gatvei (Nr. PL129), Rietavo gatvei (Nr. PL154) ir Minijos gatvei (Nr.
PL133)  rekonstruoti  ir  Plungės  miesto  Lankos  gatvei  (Nr.  PL131)  kapitališkai  remontuoti).
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Trečiasis kelių objektas (Nausodžio gatvės Nr. PL 141 rekonstrukcija, Plungės m., Plungės r. sav.)
neatitiko Apraše numatytų užbaigtumo reikalavimų (nėra techninio projekto ir statybos leidimo),
todėl finansavimas jam negalėjo būti skirtas.

Valstybinės ir  vietinės reikšmės kelių objektų,  finansuojamų iš Ekonomikos skatinimo ir
koronaviruso  (COVID-19)  plitimo  sukeltų  pasekmių  mažinimo  priemonių  plano  lėšų,  atrankos
komisija pagal Aprašo punktuose 4.1 (valstybinės ir vietinės reikšmės kelių paprastasis remontas) ir
4.2 (gyvenvietėse esančių ir gyvenvietes jungiančių valstybinės reikšmės ir vietinių kelių (gatvių)
su  žvyro  danga  asfaltavimas) numatytas  veiklas  atrinko  institucijų  kelių  objektus  papildomam
finansavimui gauti. Tarp jų pagal Aprašo 4.1 p. numatytą veiklą Plungės rajono savivaldybei skirta
510,0 tūkst. Eur (Plungės miesto Salantų gatvė Nr. PL 156); pagal Aprašo 4.2 p. numatytą veiklą
Plungės rajono savivaldybei skirta visa prašyta suma 200,0 tūkst. Eur dviem objektams finansuoti
(Kulių seniūnijos Šiemulių kaimo Čiuželių gatvė (Nr. PL0387) kapitalinis remontas ir Babrungo
seniūnijos Babrungo kaimo Parko gatvė (Nr. PL0255) kapitalinis remontas).

Šiuo  metu  rengiami  susisiekimo  ministro  įsakymai  dėl  finansavimo  skyrimo  minėtiems
objektams.  Susisiekimo  ministrui  pasirašius  įsakymus  dėl  lėšų  skyrimo  Plungės  savivaldybės
administracija apie tai bus informuota.

Dar  kartą  atkreipiame dėmesį  į  didelį  visų savivaldybių  ir  Kelių direkcijos  Ekonomikos
skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų
valstybinės  ir  vietinės  reikšmės  kelių  rekonstrukcijos,  taisymo  (remonto)  darbams  poreikį  bei
informuojame, kad vadovaujantis Aprašo nuostatomis nepanaudotos lėšos gali būti perskirstytos.

Iniciavus  nepanaudotų  lėšų perskirstymą Plungės  savivaldybės  administracija  galės  teikti
prašymą  kelių  objektų,  atitinkančių  Apraše  numatytus  užbaigtumo  reikalavimus,  finansavimui
gauti.

Susisiekimo ministras Jaroslav Narkevič
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