
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  

DĖL TAURAGĖS REGIONO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PAGAL 2014-2020 METŲ 

EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  4 

PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ 

ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.5.1-TID-R-514 

PRIEMONĘ „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS“ 

 

2019 m. spalio 25 d. 

Tauragė 

 

Veiksmų programa   2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa1  

Prioritetas   4 prioritetas – Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos 

gamybos ir naudojimo skatinimas 

Uždavinys  04.5.1 konkretus uždavinys „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai 

draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ 

Priemonė  04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ 

Priemonės tikslas  Priemonės tikslas – vadovaujantis parengtais darnaus judumo mieste 

planais, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų 

naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas miestuose. 

Galimi projektinių 

pasiūlymų teikėjai 

Savivaldybių vykdomosios institucijos2 

Galimi pareiškėjai  
Tauragės rajono savivaldybės administracija. 3 

Galimi partneriai  1. viešąją transporto infrastruktūrą valdančios įmonės, Lietuvos 

automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos; 

2. Privatūs juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir bagažo 

vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešosios ir 

privačios partnerystės būdu).4 

Remiamos veiklos  

1. Intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste; 

2. Miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas viešojo 

transporto poreikiams, lyninio transporto diegimas; 

3. Miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms; 

4. Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių infrastruktūros 

ir jos  sistemų diegimas ir plėtra; 

5. Viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra. 5 

Bendrieji projektų 

reikalavimai  

Projektas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – PAFT), patvirtintų 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-

                                                           
1 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014)6397 
2 Kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str.  
3 Priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – priemonės aprašo), patvirtinto Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562, 15 punktas; 
4 Priemonės aprašo 16 p. 
5 Priemonės aprašo 12 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/HkGwXwcitL
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316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 

10 skirsnyje. 6 

Specialieji projektų 

atrankos kriterijai   

  

Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, 

patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. 

posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1(11): 7 

1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. 

gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 

2014–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė 

susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa), 3 tikslo „Skatinti vietinio 

(miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ 1 uždavinį „Skatinti 

miestus parengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus“; laikoma, 

kad projektas atitinka šį Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų 

programos uždavinį, jeigu prisideda prie jo įgyvendinimo. 

2. Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros 

tarybos sprendimu. 

3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą 

savivaldybės tarybos sprendimu. 

4. Projektas turi atitikti darnaus judumo mieste planą, patvirtintą 

savivaldybės tarybos sprendimu. 

Regionui numatytas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų limitas, Eur  

706 204,00 8  

 

Siektinos stebėsenos 

rodiklių pasiekimo 

tarpinės ir galutinės 

reikšmės Tauragės 

regione 

Stebėsenos rodiklis 9 

(Projektu turi būti siekiama bent vieno iš 

toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo 

stebėsenos rodiklių) 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. 

pab. 

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. 

pab. 

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“ 

(kodas P.S.323), ne mažiau kaip, vnt. 
0 1 

Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“ 

(kodas P.S.324), ne mažiau kaip, vnt. 
0 0 

Projekto 

finansavimas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis (įskaitant valstybės 

pagalbą ir nereikšmingą pagalbą (de minimis) sudaro 85 proc. visų tinkamų 

finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti 

prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų.10 

Teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis turi 

būti rengiamas 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programa, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu 

Nr. C(2014) 6397.  

                                                           
6 Priemonės aprašo 19 p., PAFT 66 p.  
7 Priemonės aprašo 20 p. 
8 Priemonės aprašo 10.1 p. 
9 Priemonės aprašo 25, 26 p. 
10 Priemonės aprašo 44 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/uploads/documents/docs/160_61751e80960605f6c8c1a2545e5c1449.pdf
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projektinis 

pasiūlymas dėl 

regiono projekto 

įgyvendinimo 

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

regionų projektų atrankos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), 

patvirtintas LR vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 

1V-893.  

PASTABA: Šiame dokumente rasite projektinio pasiūlymo formą. 

3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. 

įsakymas Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir 

atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-

TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“. 

Projektinių pasiūlymų 

pateikimo 

reikalavimai 

1. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba.   

2. Projektinis pasiūlymas turi būti užpildytas kompiuteriu.   

3. Projektinis pasiūlymas turi būti teikiamas pagal Tvarkos aprašo 1 priede 

nustatytą formą.11 

4. Projektinis pasiūlymas regiono plėtros tarybai gali būti pateikiamas, kai 

yra parengti visi projektinio pasiūlymo priedai, nurodyti Tvarkos aprašo 1 

priede nustatytoje formoje ir numatyti priemonės projektų finansavimo 

sąlygų apraše. 12 

5. Kartu su projektiniu pasiūlymu privaloma pateikti: 13 

5.1. Investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems 

siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / 

ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės 

projektų valdymo agentūros direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu 

Nr. 2019/8-214 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri 

skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje 

www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba 

infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos 

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu 

projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo 

objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo 

ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos 

supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, 

fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), yra didesnė kaip 300 000 

eurų; 

5.2. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų 

projektas, taip pat jo priedas – investicijų projektų skaičiuoklės MS Excel 

formatu. Sąnaudų veiksmingumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės 

metodas pasirenkamas atsižvelgiant į Investicijų projektų rengimo 

metodikos 3.5 papunktyje aprašytas nuostatas dėl analizės metodo 

pasirinkimo; 

Pastaba. Visi skaičiavimai investicijų projektų skaičiuoklėje turi būti 

pateikiami su formulėmis; papildoma informacija, duomenų šaltinių 

nuorodos, planuojamų investicijų prielaidos ir kt. turi būti pateikta 

                                                           
11 Priemonės aprašo 52 p., Tvarkos aprašo 5 p. 
12 Tvarkos aprašo 6 p. 
13 Priemonės aprašo 52 p. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411b0120d41511e7910a89ac20768b0f/asr
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investicijų projektų skaičiuoklėje, kad būtų užtikrintas skaičiavimų 

atsekamumas. Turi būti naudojama aktuali lentelės / skaičiuoklės versija 

bei naudojamos aktualios konversijos koeficientų bei socialinės – 

ekonominės naudos (žalos) komponentų įverčių reikšmės, kurios 

skelbiamos https://www.ppplietuva.lt/lt/metodikos-ir-leidiniai 

6. Projektinio pasiūlymo teikėjas turi pateikti vieną projektinio pasiūlymo 

originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir elektronines jo 

priedų versijas. Projektinis pasiūlymas elektroninėje laikmenoje turi būti 

pateiktas formatu, kad informaciją galima būtų redaguoti ir kopijuoti. Jei 

projektinis pasiūlymas pateikiamas pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu 

parašu, skenuotos kopijos neteikiamos. 

7. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas kartu su lydraščiu (jei teikiami 

keli projektiniai pasiūlymai, kiekvienas turi būti pateikiamas su atskiru 

lydraščiu). Projektinis pasiūlymas gali būti atsiųstas registruotu laišku, 

įteiktas kurjerio arba pristatytas tiesiogiai. Projektinis pasiūlymas turi būti 

pateiktas iki nurodyto termino. Vėliau pristatytas projektinis pasiūlymas 

nebus registruojamas ir nagrinėjamas. 

Galutinė projektinių 

pasiūlymų pateikimo 

Tauragės regiono 

plėtros tarybai data  

2019 m. gruodžio 2 d.  

Tauragės regiono 

plėtros tarybos 

sekretoriato adresas, 

kuriuo reikia teikti 

projektinius 

pasiūlymus   

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos  Tauragės 

apskrities skyrius  

Vasario 16-osios g. 16, 72258 Tauragė, 202 kab.  

Kontaktai Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės 

apskrities skyriaus vyr. specialistai: 

Severinas Bartašius, 

Tel. (8 446) 51 336, el. paštas severinas.bartasius@vrm.lt 

Asta Levickaitė, 

tel. (8 446) 51 332, el. paštas asta.levickaite@vrm.lt  

 

 

Regioninės plėtros departamento prie  

Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyriaus vedėjas Vidas Bičkus 


