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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „D÷l Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 193 punktu, Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a :
Atsisakyti įgyvendinti projektą „Linkuvos vaikų lopšelio darželio „Šaltin÷lis“ pastato
modernizavimas“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DöL
ATSISAKYMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „LINKUVOS VAIKŲ LOPŠELIO
DARŽELIO „ŠALTINöLIS“ PASTATO MODERNIZAVIMAS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo 26 d.
Pakruojis
1. Projekto rengimą paskatinusios priežastys, parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimu siūloma atsisakyti įgyvendinti projektą „Linkuvos vaikų lopšelio darželio
„Šaltin÷lis“ pastato modernizavimas“ (toliau – Projektas).
Pakruojo rajono savivaldyb÷s taryba 2015 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-324 „D÷l Pakruojo
rajono savivaldyb÷s iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų bendrai finansuojamų projektų,
numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą,
įgyvendinimo“ patvirtino planuojamų įgyvendinti projektų sąrašą ir pritar÷ jų įgyvendinimui. Vienas
iš projektų „Linkuvos vaikų lopšelio darželio „Šaltin÷lis“ pastato modernizavimas“. Projekto
įgyvendinimo metu buvo planuojama modernizuoti dvi grupes pirmame ir antrame pastato aukštuose
– atlikti kapitalinio remonto darbus, įsigyti būtinus baldus ir interaktyvią įrangą.
Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracija 2017 m. gruodžio 7 d. VšĮ Centrinei projektų
valdymo agentūrai pateik÷ paraišką d÷l projekto įgyvendinimo. 2018 m. kovo 19 d. pasirašyta
paramos sutartis Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0004 (toliau – Paramos sutartis), kuria Projekto
įgyvendinimui skirta 118 539,83 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto
l÷šų (iš jų 108 928,49 Eur – Europos Sąjungos l÷šos, 9 611,34 Eur – Lietuvos Respublikos valstyb÷s
biudžeto l÷šos). Prisid÷jimas nuosavomis l÷šomis – 9 611,34 Eur. Visa projekto vert÷ –
128 151,17 Eur.
2019 m. vasario m÷n. parengtas techninis projektas, kuriame paskaičiuota, kad kapitalinio
remonto darbams ir baldams reik÷s 319 418,81 Eur, projektavimo ir inžinerin÷ms paslaugoms –
25 553,50 Eur. Taip pat tur÷s būti įsigyta interaktyvi įranga (interaktyvios edukacin÷s grindys ir
interaktyvi sistema), kaip numatyta Paramos sutartyje, už 6 580,00 Eur. Taigi, projekto
įgyvendinimui reik÷s 351 552,31 Eur. Paramos sutartimi skirta 118 539,83 Eur, 9 611,34 Eur –
prisid÷jimas nuosavomis l÷šomis, o trūkstamą dalį – 223 401,14 Eur – reik÷tų skirti iš biudžeto. Už
šias l÷šas būtų modernizuotos tik 2 grup÷s iš 6, o modernizuotas grupes lankytų 25 vaikai iš
planuojamų 98 vaikų.
Net ir skyrus papildomus 223 401,14 Eur iš savivaldyb÷s biudžeto l÷šų, pagrindin÷ Linkuvos
vaikų lopšelio darželio „Šaltin÷lis“ problema nebūtų išspręsta. Linkuvos vaikų lopšeliui darželiui
„Šaltin÷lis“ didesn÷ problema – šaltos, sunkiai prišildomos grup÷s. Kad vaikams nebūtų per šalta,
grupes tenka šildyti naudojant šildytuvus. D÷l šios priežasties reikalingesni pastato apšiltinimo
darbai.
Atsižvelgiant į išvardintas priežastis, siūlome atsisakyti įgyvendinti Projektą d÷l per didelio
prisid÷jimo prie Projekto iš Pakruojo rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų. Pakruojo rajono
savivaldyb÷s administracijos nuomone, netikslinga į dviejų grupių modernizavimą investuoti apie
233 tūkst. Eur Pakruojo rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų. Už techninio projekto parengimą ir jo
ekspertizę reik÷s sumok÷ti 7 641,80 Eur iš savivaldyb÷s biudžeto.
2. Projekto iniciatoriai (institucija, asmenys ar piliečių atstovai) ir reng÷jai.
Projekto iniciatoriai Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Strategin÷s pl÷tros ir
statybos skyrius.
Projektą pareng÷ Pakruojo rajono savivaldyb÷s administracijos Strategin÷s pl÷tros ir statybos
skyriaus vyr. specialist÷ Vaida Diliūnien÷, tel. (8 421) 69 097, el. paštas
vaida.diliuniene@pakruojis.lt.
Sprendimo projektą pristatys Strategin÷s pl÷tros ir statybos skyriaus ved÷jas Gintaras
Makauskas, tel. (8 421) 69 097, el. paštas gintaras.makauskas@pakruojis.lt.

3. Kaip šiuo metu yra reguliuojami projekte aptarti teisiniai santykiai.
Pagrindiniai teisinius santykius reglamentuojantys dokumentai:
1) Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, kuriame apibr÷žiama ir savivaldyb÷s
tarybos kompetencija.
2) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 1K-316 „D÷l
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, kuriame reglamentuota projektų
vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo bei atsisakymo vykdyti projektą tvarka.
3) 2018 m. kovo 19 d. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų l÷šų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0004 „Linkuvos vaikų lopšelio darželio „Šaltin÷lis“ pastato
modernizavimas“ sutartis Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0004, kurioje aptartos projekto finansavimo
sąlygos, projekto aprašymas.
4. Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos, kokių teigiamų rezultatų
laukiama.
Naujų teisinio reguliavimo nuostatų n÷ra siūloma.
Pri÷mus sprendimą būtų sutaupyta apie 225,37 tūkst. Eur Pakruojo rajono savivaldyb÷s
biudžeto l÷šų.
5. Galimos neigiamos priimto sprendimo projekto pasekm÷s ir kokių priemonių reik÷tų
imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Pri÷mus sprendimą projektas būtų neįgyvendintas – būtų neatnaujintos dvi Linkuvos vaikų
lopšelio darželio „Šaltin÷lis“ grup÷s. Siekiant išvengti šių pasekmių, būtina iš Pakruojo rajono
savivaldyb÷s biudžeto papildomai skirti 223 401,14 Eur.
6. Kokius teis÷s aktus būtina priimti, kokius galiojančius teis÷s aktus būtina pakeisti ar
pripažinti netekusiais galios pri÷mus sprendimo projektą.
D÷l priimto sprendimo projekto tur÷tų būti patikslintas Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos
2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-290 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s tarybos 2015 m.
gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-324 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s iš Europos sąjungos
struktūrinių fondų l÷šų bendrai finansuojamų projektų, numatytų įgyvendinti pagal 2014–2020 metų
Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, įgyvendinimo“ pakeitimo“ ir Pakruojo rajono
savivaldyb÷s tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-317 „D÷l Pakruojo rajono savivaldyb÷s
2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 4 programą „Modernios rajono
infrastruktūros pl÷tojimo programa“.
7. Sprendimo projektui įgyvendinti reikalingos l÷šos, finansavimo šaltiniai.
Sprendimo projektui įgyvendinti l÷šos nereikalingos, bet bus būtina sumok÷ti už parengtą
techninį projektą ir atliktą techninio projekto ekspertizę – 7 641,80 Eur.
8. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.
N÷ra.
9. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.
Vertinimas neatliekamas.
10. Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas.
Neatliktinas antikorupcinis vertinimas.
11. Kiti, iniciatoriaus nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Kitų pagrindimų ir paaiškinimų n÷ra.
12. Pridedami dokumentai.
Papildomi dokumentai nepridedami.
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