Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ
KELIŲ DIREKCIJOS IR PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
PAPILDOMAM SUSITARIMUI NR. 2 PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 7 D.
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. S-913 / A1-53
2022 m. balandţio 28 d. Nr. T1Plungė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Plungės rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo,
patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-225, 7.7
papunkčiu, Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ţ i a :
1. Pritarti valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono
savivaldybės papildomam susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties
Nr. S-913 / A1-53 (pridedama).
2. Įgalioti Plungės rajono savivaldybės merą, o jo nesant – mero pavaduotoją pasirašyti
sprendimo 1 punkte nurodytą papildomą susitarimą Nr. 2.
Savivaldybės meras

SUDERINTA:
Administracijos direktorius Mindaugas Kaunas
Vietos ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Odeta Petkuvienė
Kalbos tvarkytoja Simona Grigalauskaitė
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Tumas
Sprendimą rengė Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas Modestas Budrys

PRITARTA
Plungės rajono savivaldybės
tarybos 2022 m. balandţio 28 d.
sprendimu Nr. T1PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 7 D.
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. S-913 / A1-53
20 - - Nr. SVilnius
Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija),
juridinio asmens kodas 188710638, registruota adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT- 03109 Vilnius,
duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre,
atstovaujama ______________________________________________________, veikiančio pagal
Kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio
24 d. įsakymu Nr. 3-476, ir
Plungės rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė), juridinio asmens kodas 188714469,
registruota adresu Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės mero Audriaus
Klišonio, veikiančio pagal Plungės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, patvirtintą
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. geguţės 27 d. sprendimu Nr. T1-16, toliau kartu
vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi tarp Šalių 2018 m. lapkričio 7 d.
sudarytos bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53 (toliau – Sutartis) 22 ir 23 punktais,
teisingumo, protingumo ir sąţiningumo principais, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 2
prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:
1.
Pakeisti Sutartį:
1.1. papildyti 10.8 punktu ir išdėstyti jį taip: „10.8.
atsiţvelgiant
į
tai,
kad
valstybinės reikšmės rajoniniai keliai Nr. 3230 Privaţiuojamasis kelias prie Gegrėnų nuo kelio
Ţemaičių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdţiai ir Nr. 3232 Privaţiuojamasis kelias prie Kėkštų nuo
kelio Šiauliai–Palanga atitinka Kelių įstatymo 3 str. 3 d. nurodytus vietinės reikšmės kelių
poţymius, vadovaujantis to paties įstatymo 4 str. 4 dalimi, perduoti šiuos kelius Savivaldybės
nuosavybėn.“;
1.2. papildyti 11.12 punktu ir išdėstyti jį taip: „11.12. priimti ir pateikti Kelių direkcijai
Savivaldybės Tarybos sprendimą (us) dėl sutikimo, uţbaigus Projekto įgyvendinimo darbus, perimti
valstybinės reikšmės rajoninius kelius Nr. 3230 Privaţiuojamasis kelias prie Gegrėnų nuo kelio
Ţemaičių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdţiai ir Nr. 3232 Privaţiuojamasis kelias prie Kėkštų nuo
kelio Šiauliai–Palanga Savivaldybės nuosavybėn;“
1.3. papildyti 11.5 punktu ir išdėstyti jį taip: „11.5. įgyvendinus Projektą, perimti
nuosavybės teise valdyti valstybinės reikšmės rajoninius kelius Nr. 3230 Privaţiuojamasis kelias
prie Gegrėnų nuo kelio Ţemaičių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdţiai ir Nr. 3232 Privaţiuojamasis
kelias prie Kėkštų nuo kelio Šiauliai–Palanga.“;
1.4. pakeisti 12 punktą ir išdėstyti jį taip: „12. Sutarties 10.3, 10.4, 11.3, 11.4 ir 11.5
punktuose numatyti Šalių įsipareigojimai yra esminės Sutarties sąlygos.“;
1.5. pakeisti 15 punktą ir išdėstyti jį taip: „15. Šalys susitaria, kad Savivaldybei
neįvykdţius įsipareigojimų, numatytų Sutarties 21, 211 ir 212 punktuose, Savivaldybė atlygina
Kelių direkcijai visus patirtus nuostolius ir turėtas išlaidas, susijusias su konkretaus įsipareigojimo
nevykdymu.“;

1.6. papildyti 212 punktu ir išdėstyti jį taip: „212. Pabaigus Projektą, Savivaldybė
įsipareigoja įvykdyti procedūras ir perimti valstybinės reikšmės rajoninius kelius Nr. 3230
Privaţiuojamasis kelias prie Gegrėnų nuo kelio Ţemaičių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdţiai ir
Nr. 3232 Privaţiuojamasis kelias prie Kėkštų nuo kelio Šiauliai–Palanga ne vėliau, kaip per 1
(vienerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo bei, atsiţvelgiant į tai, kad perimtinas kelias atitinka
Kelių įstatymo 3 straipsnio 3 dalies keliamus reikalavimus, remiantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 4
dalimi, įtraukti kelią į vietinės reikšmės kelių sąrašą.“
2.
Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, bet ne anksčiau, kaip
Savivaldybei įvykdţius įsipareigojimą, numatytą Sutarties 11.12 punkte.
3.
Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4.
Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys
pripaţįsta iš jų kylančias savo prievoles.
5.
Šalys Susitarimą perskaitė, suprato jo turinį, pasekmes ir tai paliudydamos bei nieko
neverčiamos pasirašė šį Susitarimą atitinkamai elektroniniais parašais arba dviem vienodą teisinę
galią turinčiais egzemplioriais, skirtais po vieną kiekvienai Šaliai, kai Susitarimas pasirašomas
fiziniais parašais.
Savivaldybė:

Kelių direkcija:

Plungės rajono savivaldybė
Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Kodas 188714469
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT11 7182 0000 0013 0743
„Šiaulių bankas“, AB
Telefonas (8 448) 73 134
El. paštas savivaldybe@plunge.lt

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Atsiskaitomoji sąskaita:
LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt

Plungės rajono meras
Audrius Klišonis

Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių
direkcijos

VIETOS ŪKIO SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PRITARIMO VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ
DIREKCIJOS IR PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAPILDOMAM SUSITARIMUI
NR. 2 PRIE 2018 M. LAPKRIČIO 7 D. BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES NR. S-913 /
A1-53
2022 m. balandţio 6 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė. Pritarti valstybės
įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Plungės rajono savivaldybės papildomam
susitarimui Nr. 2 prie 2018 m. lapkričio 7 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. S-913 / A1-53.
Papildomo susitarimo metu Plungės rajono savivaldybės administracija nuosavybės teise perims
valdyti valstybinės reikšmės rajoninius kelius Nr. 3230 (Privaţiuojamasis kelias prie Gegrėnų nuo
kelio Ţemaičių Kalvarija–Gegrėnai–Medsėdţiai) ir Nr. 3232 (Privaţiuojamasis kelias prie Kėkštų
nuo kelio Šiauliai–Palanga).
2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Atsirado poreikis
sunkiasvorių automobilių laukimo vietai įrengti, ko pirminiuose projekto sprendiniuose nebuvo
numatyta.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama. Pasirašius
papildomą susitarimą Nr. 2, bus parengti projektai šiems objektams: „Valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai ruoţo nuo 0,02 iki 1,574 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas“, „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai ruoţo
nuo 2,158 iki 4,299 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ ir „Valstybinės reikšmės
rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai–Prūsaliai ruoţo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
techninis darbo projektas“ bei atlikti šių gatvių tvarkymo darbai.
4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Papildyti Bendradarbiavimo sutarties sąlygas.
pasirašant susitarimą prie sutarties.
5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Finansavimas
šiuo metu nereikalingas, bet, perėmus valstybinės reikšmės rajoninius kelius, reikės daugiau lėšų
kelių prieţiūrai.
6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios,
priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Nėra
7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos
vertinimas. Tikimybės nėra. Vertinimas neatliekamas.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Plungės rajono
savivaldybės administracijos ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos 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. VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai, Vietos ūkio skyriui.
11. Kita svarbi informacija 12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
rezultatai
Sritys
Teigiamas poveikis
Neigiamas poveikis
Ekonomikai
Nenumatoma
Nenumatoma
Finansams
Nenumatoma
Nenumatoma
Socialinei aplinkai
Nenumatoma
Nenumatoma
Viešajam administravimui
Nenumatoma
Nenumatoma

Teisinei sistemai
Kriminogeninei situacijai
Aplinkai
Administracinei naštai
Regiono plėtrai
Kitoms sritims, asmenims ar
jų grupėms

Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma
Infrastruktūros plėtra
Nenumatoma

Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma
Nenumatoma
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.
Rengė Vietos ūkio skyriaus vyr. specialistas

Modestas Budrys

