PATVIRTINTA
Plungės rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
liepos 30 d. sprendimu Nr.T1-214
(2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-190
redakcija)
PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS
SAVIVALDYBĖS IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ JUNGTINĖS VEIKLOS
PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros savivaldybės ir fizinių bei juridinių
asmenų jungtinės veiklos pagrindu tvarkos aprašas nustato fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių
skirti tikslinių lėšų šių asmenų siūlomiems Plungės rajono vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems
kelių statiniams, daugiaaukščių namų kiemams, įvažiavimams, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo
sistemoms, vaikų žaidimų aikštelėms bei kitiems statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti
(remontuoti), be naujų žemės sklypų įsigijimo (toliau – kelių projektas), pasiūlymų teikimo, vertinimo
ir pripažinimo tinkamais įgyvendinti tvarką.
2. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduodamomis lėšomis
arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Objektai,
nurodyti Plungės rajono gatvių ir kelių tinklo dalies plėtros programoje, gali būti finansuojami Kelių
priežiūros ir plėtros dotacijos (programos) finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – programos
finansavimo lėšų naudojimo sąmata) kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Jei kelių
projektas yra iš dalies finansuojamas iš metinės (atitinkamų metų) programos finansavimo lėšų
naudojimo sąmatos, tačiau kelių projekto įgyvendinimo terminas apima kelių biudžetinių metų
laikotarpį, metinėje programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje nepakanka lėšų kelių projektui
įgyvendinti, užtrunka viešųjų pirkimų procedūros, kelių projekto darbų įgyvendinimas ar kt., kelių
projektas prioriteto tvarka finansuojamas iš būsimų metų programos finansavimo lėšų naudojimo
sąmatos.
3. Plungės rajono savivaldybės biudžeto ir (ar) Kelių priežiūros ir plėtros dotacijos (programos)
finansavimo lėšų dalis programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje metams numatoma iki 300
000,00 eurų.
4. Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
4.1. Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis pasiūlymus perduoti tikslines lėšas kelių
projektui įgyvendinti;
4.2. Pasiūlymas – fizinio ar juridinio asmens raštu pateiktų dokumentų, kuriais siūloma perduoti
tikslines lėšas kelių projektui įgyvendinti, visuma;
4.3. Paraiška – paramos teikėjo teikiamas nustatytos formos prašymas prisidėti prie
infrastruktūros objektų naujos statybos / rekonstravimo / kapitalinio remonto / paprastojo remonto
darbų (2 priedas);
4.4. Paramos sutartis – paramos teikėjo sudaryta sutartis su Savivaldybės administracija, kurioje
numatoma tikslinė lėšų panaudojimo paskirtis ir įvardijami bendrai finansuojami infrastruktūros
objekto darbai ir finansavimo sąlygos (3 priedas).
5. Kitos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių
priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose
teisės aktuose.

II SKYRIUS
PASIŪLYMŲ TEIKIMAS
6. Savivaldybė savo svetainėje (http://www.plunge.lt/) ir vietinėje spaudoje kasmet, ne vėliau
kaip iki lapkričio 1 dienos, paskelbia kvietimą fiziniams ar juridiniams asmenims teikti pasiūlymus
ateinantiems ataskaitiniams metams ir skirti lėšas vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems objektams,
daugiaaukščių namų kiemams, įvažiavimams, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo sistemoms, vaikų
žaidimų aikštelėms bei kitiems statiniams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), kuriuos
įgyvendinus būtų pagerintos ir palengvintos eismo ir naudojimosi vietinės reikšmės keliais sąlygos.
Kvietimas papildomai gali būti skelbiamas ir kituose leidiniuose, internete ar kitais būdais.
7. Pasiūlymus pareiškėjai gali teikti 2 (du) mėnesius nuo kvietimo paskelbimo, t. y. iki sausio 1
dienos. Pasiūlymai teikiami Savivaldybei tiesiogiai, paštu, faksu ar elektroniniu paštu elektroniniu
dokumentu, pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo
įstatymo reikalavimus.
8. Pasiūlyme turi būti nurodyti ir pridėti atitinkami dokumentai:
8.1. kelių projekto aprašymas;
8.2. kelių projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda; paaiškinantys, kokią įtaką projekto
įgyvendinimas darys bendrai rajono susisiekimo infrastruktūrai, socialinei gerovei ir saugiam eismui
vietinės reikšmės kelyje;
8.3. preliminari kelių projekto vertė (su PVM ir be jo);
8.4. siūlomas perduoti tikslinių lėšų dydis (eurais ir procentais nuo preliminarios viso projekto
vertės su PVM).
9. Pareiškėjai su pasiūlymu ir privalomais pateikti dokumentais gali pateikti ir kitus papildomus
dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant kelių projektą.
10. Iškilus specifiniams su pasiūlymo vertinimu ir (arba) kelių projekto vykdymu ar pareiškėjo
veikla susijusiems klausimams, Savivaldybė gali prašyti pateikti papildomų dokumentų.
III SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS IR KELIŲ PROJEKTŲ PRIPAŢINIMAS TINKAMAIS
ĮGYVENDINTI
11. Pasiūlymams vertinti Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
sudaroma komisija, kuri nuo sausio 1 d. iki sausio 30 d. išnagrinėja ir įvertina pasiūlymų atitiktis.
Plungės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių juostoje esantiems valstybinėje žemėje kelių
statiniams taikomi šio Aprašo 12 punkto reikalavimai.
12. Gautų pasiūlymų pirminis vertinimas (I etapas):
12.1. projekto tikslas – naudoti lėšas vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklui rekonstruoti, taisyti
(remontuoti);
12.2. atitiktis kitiems teisės aktams;
12.3. techninė galimybė įgyvendinti pasiūlymą;
12.4. objektas aptarnauja švietimo, vaikų ugdymo ir užimtumo, socialines paslaugas teikiančias
įstaigas arba tarnauja ne mažiau kaip 10 objektų skirtingu adresu (namų ūkių (sodybų), ir 50 gyventojų,
deklaravusių gyvenamąją vietą pagal adresą;
12.5. siūlomų perduoti tikslinių lėšų dydžio tinkamumas, t. y. pareiškėjo siūlomos perduoti lėšos
sudaro ne mažiau kaip 50 procentų preliminarios kelių projekto, rekonstravimo, taisymo (remonto)
vertės.
13. Pasiūlymai, kurie, komisijos sprendimu, neatitinka Tvarkos aprašo 12 punkte nustatytų
reikalavimų, yra atmetami. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo atmesti pasiūlymą priėmimo

dienos, sprendimas išsiunčiamas pareiškėjui registruotu laišku. Sprendime turi būti nurodytos atmetimo
priežastys.
14. Jeigu nustatoma, kad pasiūlymai atitinka šio Aprašo 12 punkte nustatytus reikalavimus, tada
pasiūlymai vertinami pagal 13 balų sistemą (II etapas). Pasiūlymų įvertinimo balas apskaičiuojamas
pagal formulę:
Kn – Kf + Kx, kur:
Kn – pasiūlymų įvertinimo balas;
Kf – kelių projekto finansavimo kriterijus, jeigu kelių projektą siūloma finansuoti 90 procentų
pareiškėjo perduodamomis lėšomis, Kf = 8,0 (balai), o jeigu kelių projektą siūloma finansuoti
bendromis pareiškėjo ir programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams skiriamomis
lėšomis, įvertinus galimybę skirti lėšų iš programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos, kelių
projekto finansavimo kriterijus Kf parenkamas pagal Tvarkos aprašo 1 priedą;
Kx – kelių projekto naudingumo kriterijus: Kx = K1 + K2 + K3, kur:
K1 – teigiama kelių projekto įtaka saugiam eismui (šaligatviai, pėsčiųjų takai, pėsčiųjų perėjos,
autobusų stotelės, pavojingų kelio ruožų apšvietimas, greičio slopinimo priemonės) tame kelyje, K1 = 0
÷ 2,0 (balai);
K2 – teigiama kelių projekto nauda Plungės rajono socialinei gerovei (bus saugesnė ir sveikesnė
aplinka, kelias (gatvė) eismo dalyvius tiesiogiai ves prie visuomeninių objektų: švietimo įstaigų,
institucijų, kultūros centrų, lankytinų vietų). K2 = 0 ÷ 1,0 (balai);
K3 – susisiekimo infrastruktūra tarnauja nuo 10 iki 50 objektų skirtingu adresu, namų ūkių
(sodybų) ir 50 gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą pagal adresą, K2 = 0 ÷ 2,0 (balai).
15. Įvertinusi pasiūlymus, komisija parengia išvadas dėl kiekvieno pasiūlymo pripažinimo
tinkamu įgyvendinti. Jeigu komisija nustato, kad kelių projektas gali būti finansuojamas bendromis
pareiškėjo ir programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos lėšomis, išvadoje dėl pasiūlymo
tinkamumo įgyvendinti kartu siūlo ir skirtinų iš šios sąmatos lėšų dydį.
16. Komisija per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Aprašo 11 punkte numatyto termino pabaigos
sudaro bendrą pasiūlymų eilę, į kurią įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurių įvertinimo balas yra ne
mažesnis nei 5,9 balo, ir pateikia Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriui bendrą
pasiūlymų eilę bei išvadas dėl šių pasiūlymų pripažinimo tinkamais įgyvendinti.
17. Jei keli pasiūlymai surenka vienodą įvertinimo balą Kn, pirmenybė teikiama tiems
pasiūlymams, kurių teigiama įtaka Plungės rajono susisiekimo infrastruktūrai (K3) yra didesnė. Jei ir šis
kriterijus neleidžia nustatyti pirmumo teisės, pirmenybė teikiama tam pasiūlymui, kuris buvo pateiktas
anksčiau.
18. Daugiaaukščių namų kiemams, įvažiavimams, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo
sistemoms, vaikų žaidimų aikštelėms bei kitiems statiniams (sklypai suformuoti, išnuomoti ar išpirkti
daugiabučių namų bendrijų), Savivaldybė biudžeto lėšomis prisideda iki 40 procentų jo darbų vertės
dokumentais pagrįstoms išlaidoms padengti, bet ne daugiau kaip 40 000 Eur.
19. Savivaldybės finansinė parama daugiaaukščių daugiabučių namų kiemuose pravažiavimams
į greta esančius daugiaaukščių kiemus, šaligatviams, kelių ir gatvių apšvietimo sistemoms, esantiems
valstybinėje žemėje (bendro naudojimo, servitutiniai, priklausantys suformuotiems sklypams prie
daugiabučių namų) skiriama iki 50 procentų jo darbų vertės dokumentais pagrįstoms išlaidoms
padengti, bet ne daugiau kaip 50 000 Eur.
20. Plungės rajono savivaldybės pasiūlymų vertinimo komisija įvertina pasiūlymus bei sudaro
sąrašą. Administracijos direktorius parengia Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą
dėl pasiūlymo (-ų) pripažinimo tinkamu (-ais) įgyvendinti ir dėl lėšų, skiriamų iš programos
finansavimo lėšų naudojimo sąmatos, dydžio, remdamasis komisijos sudarytu bendru pasiūlymų
sąrašu. Šis sprendimo projektas teikiamas svarstyti Plungės rajono savivaldybės tarybai.
21. Plungės rajono savivaldybės tarybai pripažinus pasiūlymą (-us) tinkamu (-ais) įgyvendinti,
Savivaldybė siūlo pareiškėjui per 5 (penkias) darbo dienas sudaryti kelių projekto finansavimo sutartį

(2 priedas), per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo sutarties pasirašymo pervesti skaičiuotinas projekto
lėšas į Savivaldybės sąskaitą. Sudarius sutartį ir gavus lėšas, Savivaldybė organizuoja kelių projekto
įgyvendinimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
22. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto
įgyvendinimo darbų kainą, šalys sutikslina savo įmokų dalis (procentais). Jei po konkurso suma
didesnė už skaičiuotiną projekto kainą, pareiškėjas privalo įmokėti į Savivaldybės pajamų įmokų
sąskaitą kelių projekto finansavimo sutartyje numatytas perduoti tikslines lėšas sutartyje numatytais
terminais. Jei yra mažesnė rangos sutarties suma negu skaičiuotina projekto, Savivaldybė perteklines
lėšas grąžina pareiškėjui.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
23. Už pasiūlyme ir kituose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumą atsako juos pateikęs
pareiškėjas.
24. Už informavimą tikslinių lėšų skyrimo klausimais, pasiūlymo ir kitų dokumentų priėmimą ir
registravimą, jų patikrą, pasiūlymų įvertinimo objektyvumą, perduotų lėšų apskaitą atsako
Savivaldybės administracijos direktorius.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Su tikslinių lėšų skyrimu susiję, bet šiame Tvarkos apraše nereglamentuoti, klausimai
sprendžiami vadovaujantis teisės aktais.
26. Šis Tvarkos aprašas gali būti pakeistas ar pripažintas negaliojančiu Plungės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu.
__________

