Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL BENDRADARBIAVIMO, ĮGYVENDINANT UAB „VIČIŪNAI IR
PARTNERIAI“ NAUJOS GAMYKLOS STATYBOS STAMBŲ INVESTICIJŲ
PROJEKTĄ
2022 m. vasario 10 d. Nr. T1Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 42 straipsniu „Investavimo į stambius projektus
skatinimas“, atsižvelgdama į investuotojo - UAB „Vičiūnai ir partneriai“, - ketinančio sudaryti
stambaus projekto investicijų sutartį ir teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai
paraišką dėl stambaus projekto investicijų sutarties sudarymo 2022 m. sausio 21 d. raštu Nr. 07
„Raštas dėl galimų investicijų Plungėje“ pateiktą informaciją dėl planuojamo įgyvendinti investicijų
projekto atitikties stambaus projekto kriterijams, Plungės rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1.
Pagal kompetenciją priimant administracinius sprendimus ir teikiant administracines
paslaugas, susijusias su stambaus projekto įgyvendinimu, bendradarbiauti su investuotojais, keistis
reikalinga informacija ir užtikrinti administracinių sprendimų priėmimą ir administracinių paslaugų
teikimą nustatytais terminais.
2.
Įgalioti Administracijos direktorių, o jo nesant - Administracijos direktoriaus
pavaduotoją pasirašyti su stambaus projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.
Savivaldybės meras
SUDERINTA:
Administracijos direktorius
............................................
Mindaugas Kaunas

Kalbos tvarkytojas
..............................
Algirdas Eidukaitis

Juridinio ir personalo administravimo
skyriaus vedėjas
............................................
V.Tumas

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
................................................
Daiva Mažeikienė

Architektūros ir teritorijų planavimo
skyriaus vedėjas
......................................................
Tomas Jocys

Sprendimą rengė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Ž. Vaitkuvienė

Teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašo
priedas

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL BENDRADARBIAVIMO, ĮGYVENDINANT UAB „VIČIŪNAI IR PARTNERIAI“
NAUJOS GAMYKLOS STATYBOS STAMBŲ INVESTICIJŲ PROJEKTĄ“
2022 m. sausio 24 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai
Sprendimo projekto tikslas – pritarti bendradarbiavimui su investuotoju UAB „Vičiūnai ir
partneriai“, ketinančiu sudaryti stambaus projekto investicijų sutartį ir teikti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės įgaliotai institucijai paraišką dėl stambaus projekto investicijų sutarties sudarymo;
įgalioti Administracijos direktorių, o jo nesant - Administracijos direktoriaus pavaduotoją pasirašyti
su stambaus projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus.
2. Teisės akto projekto esmė, rengimo priežastys ir motyvai.
Plungės rajono savivaldybė, siekdama didinti Plungės rajono ir Telšių regiono
konkurencingumą ir patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, atsižvelgdama į UAB „Vičiūnai ir
partneriai“ 2022 m. sausio 24 d. raštu Nr. 07 „Raštas dėl galimų investicijų Plungėje“ pateiktą
informaciją, teikia sprendimo projektą dėl bendradarbiavimo.
LR investicijų įstatymo 2 straipsnio 25 punkte pateiktas stambaus projekto aprašymas:
„25. Stambus projektas – duomenų apdorojimo, interneto serverių (prieglobos) paslaugų
ir susijusios veiklos arba apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra
sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis, pagal kurią investuotojas įsipareigoja, kad
per penkerius metus nuo jos įsigaliojimo dienos įgyvendindamas šį investicijų projektą:
1) sukurs Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 150, o kai investuojama Vilniuje – ne
mažiau kaip 200 naujų darbo vietų, dėl kurių įstatymų nustatyta tvarka bus sudarytos viso darbo
laiko darbo sutartys, ir kiekvieną sukurtą darbo vietą išlaikys ne trumpiau kaip penkerius metus nuo
pirmosios darbuotojo priėmimo į sukurtą darbo vietą dienos;
2) investuos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 20 milijonų eurų, o kai investuojama
Vilniuje – ne mažiau kaip 30 milijonų eurų vertės privačių kapitalo investicijų.“
Atsižvelgiant į Investuotojo rašte pateiktą informaciją, inicijuojamas projektas atitinka
Stambaus projekto aprašyme nurodytas sąlygas.
Investuotojas, ketinantis sudaryti stambaus projekto investicijų sutartį, pateikia Lietuvos
Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai paraišką dėl stambaus projekto investicijų sutarties
sudarymo. Paraiškos formą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.
Stambaus projekto investicijų sutartis gali būti sudaroma, kai tenkinamos visos šios
sąlygos:
1) planuojamas investicijų projektas atitinka stambaus projekto kriterijus, nustatytus šio
įstatymo 2 straipsnio 25 dalyje;
2) investuotojas yra finansiškai ir ekonomiškai pajėgus įgyvendinti stambų projektą ir
įvykdyti stambaus projekto investicijų sutartį;
3) investuotojas turi patirties, techninių ir žmogiškųjų išteklių, reikiamų stambiam
projektui įgyvendinti ir stambaus projekto investicijų sutarčiai įvykdyti;
4) investicijų projektas yra įvertintas ne mažesniu kaip Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nustatytu minimaliu investicijų projekto kvalifikaciniu balu, apskaičiuotu vertinant
sukurtų naujų darbo vietų skaičių, aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojų procentą nuo visų
naujų darbo vietų skaičiaus, naujų darbo vietų darbo užmokesčio vidurkį, lyginamą su Lietuvos

statistikos departamento skelbiamu savivaldybės, kurioje įgyvendinamas stambus projektas, darbo
užmokesčio vidurkiu, bendrą eksporto dalį procentais, stambaus projekto įgyvendinimo vietą,
stambaus projekto įtaką ilgalaikei Lietuvos Respublikos ūkio plėtrai, konkurencingumui ir
visuomenės gerovės didinimui.
Stambaus projekto įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos respublikos Vyriausybės įgaliota
institucija.
3. Lėšų poreikis (jeigu teisės aktui įgyvendinti reikalingos lėšos).
Vadovaujantis turima informacija, Savivaldybės biudžetas tiesiogiai su teisės akto
projektu susijusių išlaidų nepatirs.
Vadovaujantis Investicijų įstatymo 154 straipsnio 9 punktu, Savivaldybei gali būti
skiriama specialioji tikslinė iki 5 procentų stambaus projekto vertės valstybės biudžeto dotacija
Savivaldybės biudžetui savivaldybės viešajai infrastruktūrai plėtoti.
„9. Savivaldybės skatinamos rengti, keisti ar koreguoti savivaldybės ir (ar) vietovės
lygmens teritorijų planavimo dokumentus, iš anksto numatyti teritorijas ir įtvirtinti sprendinius,
reikalingus stambiems projektams pritraukti ir įgyvendinti. Įsigaliojus stambaus projekto investicijų
sutarčiai, kuria numatoma įgyvendinti stambų projektą iš anksto savivaldybės suplanuotoje
teritorijoje ir įtraukus stambų projektą į stambių projektų sąrašą, ne anksčiau kaip kitais
biudžetiniais metais po stambaus projekto investicijų sutarties įsigaliojimo gali būti skiriama
specialioji tikslinė iki 5 procentų stambaus projekto vertės valstybės biudžeto dotacija savivaldybės
biudžetui savivaldybės viešajai infrastruktūrai plėtoti. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos savivaldybės biudžetui skyrimo, grąžinimo ir apskaičiavimo tvarką nustato Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras. Ši dotacija neskiriama tais atvejais, kai stambus
projektas įgyvendinamas laisvosios ekonominės zonos teritorijoje.“
4. Laukiami rezultatai.
Sudarytos sąlygos bendradarbiauti su investuotojais, siekiant įgyvendinti stambų projektą
Plungės rajone ir sudaryti sąlygas gauti iki 5 procentų stambaus projekto vertės valstybės biudžeto
dotaciją Savivaldybės biudžetui savivaldybės viešajai infrastruktūrai plėtoti.
5. Kita svarbi informacija
1. UAB „Vičiūnai ir partneriai“ 2022-01-24 raštas Nr. 07 „Raštas dėl galimų investicijų
Plungėje“, 1 lapas.
2. Ketinimų protokolas, 3 lapai.
6. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas*
Sritys

Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
rezultatai
Teigiamas poveikis
Neigiamas poveikis

Ekonomikai

Skatinamas Plungės rajono
ekonominis augimas ir
patrauklumas investicijoms
Papildomos biudžeto
pajamos – iki 5 procentų
stambaus projekto vertės
valstybės biudžeto dotacija
Savivaldybės biudžetui
savivaldybės viešajai
infrastruktūrai plėtoti
Bus sudarytos sąlygos
mažinti bedarbystę rajone
-

Finansams

Socialinei aplinkai
Viešajam administravimui
Teisinei sistemai
Kriminogeninei situacijai
Aplinkai
Administracinei naštai

-

-

-

Regiono plėtrai

Kitoms sritims, asmenims ar jų
grupėms

Didinamas regiono
konkurencingumas ir
ekonominis patrauklumas
-

-

-

Antikorupcinis vertinimas. Vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 8
straipsnio 1 dalies nuostatomis, sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas neatliekamas, nes
sprendime nenumatoma reguliuoti visuomeninius santykius, numatytus šio įstatymo 8 straipsnio 1
dalyje.
* 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
Skyriaus vedėja
(pareigos)

_________
(parašas)

Žaneta Vaitkuvienė
(vardas, pavardė)

