
Projektas 

 

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  

TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL PRITARIMO TEIKTI INVESTICIJŲ PROJEKTUS  

VALSTYBĖS FINANSAVIMUI GAUTI 

 
2022 m. vasario 10 d. Nr. T1- 

Plungė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

Valstybės lėšų, skirtų Valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos 

ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. 

nutarimu Nr. 478, 7 punktu, Socialinės apsaugos srities investicijų projektų planavimo, atrankos, 

finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. A1-435, Švietimo ir sporto srities 

investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų) planavimo, finansavimo, 

įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-399, nuostatomis, Plungės rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:  

1. Pritarti šių investicijų projektų teikimui valstybės finansavimui gauti: 

1.1. „Plungės r. Kulių gimnazijos, Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r., remontas“; 

1.2. „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba“; 

1.3. „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba (II 

etapas)“; 

1.4. „Plungės bendruomenės centro pastato, esančio Vytauto g. 29, Plungėje, 

rekonstravimas“. 

2. Gavus valstybės finansavimą, prisidėti prie šio sprendimo 1.1. papunktyje nurodyto 

investicijų projekto ne mažiau kaip 15 proc., 1.2. papunktyje nurodyto investicijų projekto – ne 

mažiau kaip 40 proc., o 1.3. papunktyje nurodyto investicijų projekto - iki 40 proc. visų tinkamų 

finansuoti projektų išlaidų Savivaldybės lėšomis bei padengti tinkamas ir netinkamas finansuoti, 

tačiau projektams įgyvendinti būtinas išlaidas, kurių nepadengia projektų finansavimas. 

 

 

Savivaldybės meras   

   

 

 

SUDERINTA: 

Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas 

Kalbos tvarkytojas Algirdas Eidukaitis 

Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja Daiva Mažeikienė 

 

 

 

Sprendimą rengė 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Simona Derkintė 



STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

„DĖL PRITARIMO TEIKTI INVESTICIJŲ PROJEKTUS  

VALSTYBĖS FINANSAVIMUI GAUTI“ 

 

2022 m. sausio 21 d.  

Plungė 

 

1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė - pritarti investicijų 

projektų teikimui valstybės finansavimui gauti.  

2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. 

Projektas „Plungės r. Kulių gimnazijos, Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r., remontas“ yra 

įgyvendinimas. Bendra projekto vertė - 2 763 950,00 Eur. 2021 m. šiam projektui buvo gautas 50 

tūkst. Eur finansavimas, 2022 m. planuoja skirti 375 tūkst. Eur, 2023 m. bus prašoma 500 tūkst. 

Eur. 

Projektas „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, 

statyba“ I etapas yra įgyvendinamas. Pagal ankstesnį Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 

pateiktą investicijų projektą (projekto vertė - 3 900 tūkst. Eur) VIP lėšų buvo numatyta 59%, t.y. 2 

300 tūkst. Eur, per 2019-2021 m. tokia suma ir buvo gauta. 2021-03-25 LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijai buvo pateiktas patikslintas investicijų projektas, nurodant naują didesnę projekto 

vertę, prašant 1 192 666,00 Eur papildomo finansavimo, išlaikant 59% ir 41% finansavimo 

proporcijas, tačiau buvo gautas neigiamas atsakymas. Patikslinus investicijų projektą, bendra 

projekto vertė yra 5 919 772,61 Eur. 

2021 m. investicijų projektas „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, 

Mendeno g. 1C, statyba (II etapas)“ buvo pateiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. Buvo 

gautas atsakymas, kad Lietuvos Respublikos Seimui 2020 m. birželio 25 d. priėmus Lietuvos 

Respublikos investicijų įstatymo pakeitimo įstatymą Nr. XIII-3128, kuriame nurodyta, kad 

Valstybės investicijų programoje numatomos lėšos, reikalingos iki 2020 m. gruodžio 31 d. 

suplanuotiems ir atrinktiems investicijų projektams įgyvendinti, taip pat, kad lėšos, reikalingos 

investicijų projektams įgyvendinti, nuo 2021 metų planuojamos Vyriausybės tvirtinamų 

nacionalinių plėtros programų priemonių įgyvendinimo planuose, todėl naujų projektų į Valstybės 

investicijų programą įtraukti jau nebegalima. 2022–2030 m. Sporto plėtros programa yra rengiama, 

ir, ją patvirtinus, bus renkamas savivaldybių poreikis dėl naujų investicijų projektų finansavimo 

valstybės biudžeto lėšomis.  

Plungės bendruomenės centro pastatas, kuriame siekiama plėtoti socialinių paslaugų 

teikimą, šiuo metu yra prastos būklės  (išskyrus cokolinį aukštą), todėl, norint jį pritaikyti centro 

veiklai, reikalinga atlikti visą rekonstrukciją. Dalis pastato bus sutvarkyta, įgyvendinant projektus 

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia 

plėtra Plungės rajone“ pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: 

investicijos į infrastruktūrą“ bei „Daugiafunkcių centrų stiprinimas socialinių paslaugų 

prieinamumui ir efektyvumui gerinti“, kurį finansuoja Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos 

bendradarbiavimo per sieną programa (įsigyjamas sportinis inventorius, įrengiamas multisensorinis 

kambarys). Minėtų projektų vykdymo metu bus sutvarkyti I ir II aukštai, kuriuose bus socialinės 

dirbtuvės, kavinukė, vyks įvairūs užsiėmimai. Tačiau visiškai pabaigti pastato rekonstrukciją ir 

įrengti III aukštą, kuriame įsikurs įvairios nevyriausybinės organizacijos, reikia apie 439 tūkst. Eur 

lėšų. Nevyriausybinės organizacijos yra svarbūs bendrųjų socialinių paslaugų teikėjai gyventojams. 

3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. 

Pritarus sprendime nurodytų investicijų projektų teikimui valstybės finansavimui gauti, jie 

būtų teikiami atitinkamoms šakinėms ministerijoms. Gavus prašomas lėšas, investicijų projektai 

būtų įgyvendinami.  

4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. 



Plungės rajono savivaldybės tarybai - pritarti teikti sprendime nurodytus investicijų 

projektus valstybės finansavimui gauti. 

5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas,  nurodyti finansavimo šaltinius. 

Projekto „Plungės r. Kulių gimnazijos, Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r., remontas“ vertė - 

2 763 950,00 Eur (VIP - 2 349 357,50 Eur, SB – 414 592,50 Eur). Iš valstybės biudžeto įsisavinta 

beveik 400 tūkst. Eur, o iš Savivaldybės biudžeto prisidėta 248,6 tūkst. Eur. 

Projekto „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, 

statyba“ I etapo pradinė vertė - 3 900 000,00 Eur (VIP - 2 300 000,00 Eur, SB – 1 600 000,00 Eur). 

Projekto vertė po patikslinimo - 5 919 772,61 Eur (VIP - 3 492 666,00 Eur, SB - 2 427 106,61 Eur). 

Projektui užbaigti reikia apie 1,92 mln. Eur. 2021-03-25 LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai 

buvo pateiktas patikslintas investicijų projektas, nurodant naują didesnę projekto vertę, prašant 1 

192 666,00 Eur papildomo finansavimo, tačiau gautas neigiamas atsakymas. 

Projekto „Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, 

statyba (II etapas)“ preliminari vertė pagal 2018 metų sąmatas yra 5 917 394,00 Eur, iš kurių 

3 550 436,00 Eur - VIP lėšos, o 2 366 958,00 Eur - Savivaldybės prisidėjimas. Šiuo metu yra 

ruošiama nauja sąmata pagal šių dienų kainas, ir bus tikslinimas investicijų projektas. 

Parengus techninį projektą, Plungės bendruomenės centro pastato rekonstravimo rangos 

darbų vertė yra apie 1168  tūkst. Eur. Dalis pastato bus sutvarkyta įgyvendinant projektą 

„Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia 

plėtra Plungės rajone“ pagal priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: 

investicijos į infrastruktūrą“, tačiau projektui užbaigti dar reikia apie 439 tūkst. Eur lėšų. 

6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios, 

priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nereikia. 

7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos 

vertinimas. Korupcijos pasireiškimo galimybių nėra. Vertinimas neatliekamas. 

8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Plungės rajono 

savivaldybės administracijos iniciatyva. 

9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės 

aktais) yra neskelbtina. Nėra. 

10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi 

būti išsiųstas. Strateginio planavimo ir investicijų skyriui. 

11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo 

įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų 

atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo 

pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami 

konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi, 

ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita).  

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos 

teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų 

pasekmių būtų išvengta).* 

Sritys 

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo 

rezultatai 

Teigiamas poveikis Neigiamas poveikis 

Ekonomikai Bus sudarytos sąlygos 

efektyviai planuoti ir įsisavinti 

valstybės lėšas. Teigiamai 

paveiks ekonomiką, didinant 

ūkinės veiklos įvairovę, 

gerinant švietimo poreikius, 

gyventojų sveikatingumą, 

gerinant sąlygas investicijų 

pritraukimui, siekiant kurti 

naujas darbo vietas. 

Nenumatoma 

Finansams Turės teigiamos įtakos Nenumatoma 



finansams, nes, įgyvendinus 

projektus,  sumažės 

eksploatacinės išlaidos. 

Socialinei aplinkai Didesnės apimties projektai 

duos daugiau socialinės 

naudos, kadangi bus daugiau 

laisvalaikio užsiėmimų. 

Nenumatoma 

Viešajam administravimui Nenumatoma Nenumatoma 

Teisinei sistemai Nenumatoma Nenumatoma 

Kriminogeninei situacijai Nenumatoma Nenumatoma 

Aplinkai Turės teigiamos įtakos, nes 

didės Plungės miesto 

patrauklumas 

Nenumatoma 

Administracinei naštai  Nenumatoma 

Regiono plėtrai Teigiamai paveiks regiono 

plėtrą, nes padidės 

įgyvendinamų  projektų  veiklų 

apimtys, bus pagerinta 

gyvenimo kokybė ir aplinka 

Nenumatoma 

Kitoms sritims, asmenims ar 

jų grupėms 

Turės teigiamos įtakos Plungės 

rajono  ir miesto  gyventojams  

bei svečiams 

Nenumatoma 

 

* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo 

numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas 

teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas 

poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas 

teisinis reguliavimas. 

 

Rengėja  

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Simona Derkintė                                   

____________________________           _________________       ____________________      
                      (pareigos)                                                             (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
 

 

 


