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Šiaulių miesto savivaldybė 2020 m. balandžio 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) raštu Nr. 1D-2071 (toliau – Raštas) buvo informuota, kad
projektui „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą ekonominės
veiklos centrą“ (toliau – Projektas) neskiriamas finansavimas.
Pažymime, kad Šiaulių miesto savivaldybė griežtai nesutinka su priimtu sprendimu ir
prašo pervertinti Projekto projektinį pasiūlymą bei panaikinti priimtą sprendimą.
Rašte nurodoma, kad ,,Minėtame papunktyje nurodytos veiklos yra skirtos investicijų
pritraukimui gamybinėse ar komercinėse zonose, t. y. žemės sklypams, kurių naudojimo būdas yra
„Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“ arba „Komercinės paskirties objektų teritorijos“.
Pažymime, kad Projektu siekiama pritraukti investicijas ir į teritorijas, kurių naudojimo būdas yra
,,Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos“. Taip pat pažymime, kad pagal patvirtintą Šiaulių
miesto bendrąjį planą, patvirtintą 2019 m. gegužės 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-166 (toliau – Šiaulių miesto bendrasis planas) sklypams adresu Aviacijos g. 5 ir
Aviacijos g. 17 yra patvirtinta paskirtis ,,Pramonės ir sandėliavimo teritorijos“ bei numatytas
užstatymo tipas – pramonės ir infrastruktūros įmonių kompleksai. Taip pat norime pažymėti, kad
visų sklypų paskirtys buvo žinomos dar vertinant Projekto veiksmo aprašymą, prieš veiksmą
įtraukiant į veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo programas, sąrašą (Projektas
2020 m. sausio 6 d. buvo įtrauktas į Veiksmų, siūlomų įtraukti į integruotas teritorijų vystymo
programas, sąrašą (Nr. 22VL-10)), tačiau pastabų ar prašymų pateikti paaiškinimus dėl sklypų
paskirties nebuvo gauta nei vertinant Projekto veiksmo aprašymą, nei Projekto projektinį
pasiūlymą. Papildomai atkreipiame dėmesį, kad ir sklypų, esančių adresais Aviacijos g. 11,
Aviacijos g. 9 bei Pročiūnų g. 30 paskirtis yra ,,Pramonės ir sandėliavimo“.
Rašte nurodoma, kad ,,Taip pat informuojame, kad projektinio pasiūlymo priedas –
Investicijų projektas „Palankių sąlygų sudarymas ir plėtra Šiaulių mieste, kuriant papildomą
ekonominės veiklos centrą“ neatitinka Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš

Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos1
nuostatų.“ Šiaulių miesto savivaldybė su šia pastatba taip pat nesutinka, nes nepateikiamas
paaiškinimas kaip investicių projektas neatitinka metodikos nuostatų.
Projektinio pasiūlymo dėl valstybės projekto įgyvendinimo vertinimo išvados (toliau –
Vertinimo išvada):
a) 2.5 punkte nurodoma, kad ,,vertiname, kad pasirinkta projekto įgyvendinimo alternatyva
negali būti realizuota dėl teisinių apribojimų: žemės sklypų Aviacijos g. 5 ir Aviacijos g.
17 naudojimo būdas („Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų
teritorijos“, „Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos“) neatitinka PFSA
9.5 papunktyje nurodytos veiklos, nes minėti sklypai neatitinka PFSA 3.4 ir 3.7
papunkčiuose pateiktų gamybinės ar komercinės zonos apibrėžimų. Pažymėtina, kad
sklypai Aviacijos g. 11, Aviacijos g. 9, Pročiūnų g. 30 jau turi priėjimą prie susisiekimo
komunikacijų ir inžinerinių tinklų (žr. šio klausimyno II.8 punkto vertintojų komentarus),
o poreikis šiems sklypams turėti Investicijų projektu planuojamą kurti infrastruktūrą
sklypuose Aviacijos g. 17 ir Aviacijos g. 5 nėra pagrįstas“. Nėra aišku, kuo remiantis
padaryta išvada, kad sklypai Aviacijos g. 11, Aviacijos g. 9 ir Pročiūnų g. 30 turi
priėjimą prie susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų. Taip pat pakartotinai
pažymime, kad teisinių apribojimų investicijų pritraukimui nėra, nes, kaip ir nurodyta
aukščiau Šiaulių miesto bendrajame plane sklypams adresu Aviacijos g. 5 ir Aviacijos g.
17 patvirtintas užstatymo tipas - pramonės ir sandėliavimo teritorijų paskirtis.
b) 2.5.1 punktas: Vertinimo išvadoje daug kur rašoma, kad nepakankamai pagrįsta.
Pažymime, kad sąvoka ,,nepakankamai pagrįsta“ nėra aiški bei galimai gali būti
subjektyvi. Prašome paaiškinti kokių konkrečių duomenų/informacijos reikia, kad būtų
laikoma pagrįsta pakankamai.
c) 2.7 punktas: Šiaulių miesto savivaldybei ši pastaba yra visiškai nesuprantama, nes buvo
pateikta schema su nurodytomis jau įgyvendintų ir įgyvendinamų projektų ribomis ir
papildomų prašymų ją paaiškinti nebuvo gauta. Primygtinai prašome nurodyti, kokia
informacija pateikta schemoje yra neaiški ir kodėl.
d) 2.8 punktas: teiktas paaiškinimas aukščiau.
Pažymėtina, kad Ministerija, vertindama analogiškų projektų projektinius pasiūlymus teikė
pastabas po 2-3 kartus, tačiau Projektui pastabos buvo pateiktos tik vieną kartą, patikslintas
projektinis pasiūlymas buvo pateiktas 2020 m. kovo 24 d. ir nuo tos dienos jokių pastabų ar
prašymų paaiškinti nebuvo gauta. Neabejojame, kad jei Ministerija Projekto projektinį pasiūlymą
būtų vertinusi taip kaip ir kitus pagal tą pačią priemonę vertinamus projektinius pasiūlymus bei
siekusi ištaisyti techninius ir galimai subjektyviai vertinamus neatitikimus, projektas būtų įtrauktas į
valstybės projektų sąrašą.
Įvertinus aukščiau pateiktą informaciją ir tai, jog teisės aktuose numatyta ,,Jei veiksmui,
įtrauktam į integruotą teritorijų vystymo programą, nėra skiriamas finansavimas arba veiksmo
vykdytojas nusprendžia neįgyvendinti tokio veiksmo, RPSK ar ERPF skyrius per darbo dienas nuo
sprendimo neskirti finansavimo arba veiksmo vykdytojo pranešimo apie sprendimą neįgyvendinti
veiksmo gavimo dienos parengia Sąrašo pakeitimo projektą išbraukdamas iš jo nurodytus veiksmus
ir teikia jį tvirtinti RPD direktoriui.“, prašome nedelsiant:
a) Panaikiti priimtą sprendimą, nes priimto sprendimo nepagrindžia pateiktos priežastys ir
išvados;
b) Iš naujo įvertinti Projektą bei esant poreikiui paprašyti pateikti papildomus
paaišinimus/pagrindimus;
1 Patvirtintos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl
Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų,
rengimo metodikos patvirtinimo“.

c) Paaiškinti kodėl šiam Projektui buvo taikomos kitokios, galimai net diskriminacinės,
vertinimo procedūros t.y. pastabos ir prašymai pateikti paaiškinimus gauti tik vieną kartą, o
ne 3-4, kaip kitiems vertinamiems projektams. Primename, kad Šiaulių miesto savivaldybė
patikslinimus pateikė 2020 m. kovo 24 d. ir nuo tolaiko jokių papildomų užklausimų
negavo.
d) Nurodyti, kodėl Rašte nepateikta sprendimo apskundimo tvarka. Pažymime, kad Šiaulių
miesto savivaldybė analizuos ir vertins visas galimas sprendimo apskundimo galimybes.
Projektas yra ypatingai svarbus visam Šiaulių regionui ir atitinka teisės aktuose
keliamus reikalavimus dėl investicijų pritraukimo ir naujų kokybiškų darbo vietų sukūrimo.
Tikimės, kad priimtas sprendimas bus pakeistas, tačiau taip pat norime atkreipti dėmesį, kad
neskyrus finansavimo šiam Projektui, kitas didžiausią prioritetinį balą turintis projektas yra
„Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo
infrastruktūrą Šiaulių mieste“. Teisės aktuose nurodoma: ,,RPKS ar ERPF skyrius per 5
darbo dienas nuo pakeisto Sąrašo užregistravimo DVS dienos Aprašo 12 punkte nustatyta
tvarka informuoja veiksmų vykdytojus apie pakeistą Sąrašą ir Gairėse nustatyta tvarka
teikia atitinkamai Koordinavimo darbo grupei pasiūlymą įtraukti į atitinkamą integruotą
teritorijų vystymo programą kitą didžiausią prioritetinį balą turintį Sąraše esantį veiksmą“.
Įvertinus aukščiau nurodytas teisines nuostatas, projektui „Sąlygų sukūrimas
verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių
mieste“ būtų prašoma skirti papildomai 233,16 tūkst. eurų Valstybės biudžeto lėšų ir 2,64
mln. eurų Europos Sąjungos investicijų fondų lėšų. Primename, kad lėšos projektui „Sąlygų
sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo
infrastruktūrą Šiaulių mieste“ pilna apimti nebuvo skirtos tik dėl finansinių išteklių trūkumo.
Pažymime, kad projektas surinkęs mažiau prioritetinių balų negalėtų įgyti pirmumo teisės ir
būti finansuojamas, neskiriant reikiamo finansavimo daugiau prioritetinių balų surinkusiam
projektui.
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