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

Prioritetas   6 prioritetas – Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra 

Uždavinys  6.2.1 konkretus uždavinys „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų 

jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos 

priemones“ 

Priemonė  06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ 

Priemonės tikslas  Priemonės tikslas – plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti 

šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos ir aplinkos apsaugos 

priemones. 

Galimi projektinių 

pasiūlymų teikėjai 

Savivaldybių vykdomosios institucijos2 

Galimi pareiškėjai  
Savivaldybių administracijos. 3 

Galimi partneriai  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir 

privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami 

viešosios ir privačios partnerystės būdu).4 

Remiamos veiklos  

1. Eismo saugos ir aplinkos apsaugos priemonių diegimas vietinės 

reikšmės keliuose ir gyvenamųjų vietovių gatvėse, kurios yra valstybinės 

reikšmės kelių tąsa, įgyvendinant regionų plėtros planus ir savivaldybių 

strateginius veiklos planus (pakeista 2019-07-10). 

2. Vietinės reikšmės kelių transporto infrastruktūros vystymas, 

įgyvendinant regionų plėtros planus, savivaldybių strateginius veiklos 

planus ir integruotas teritorijų vystymo programas. 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 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140 (1.5 E), 16 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 7: 

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

tarybos sprendimu. 

2. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą 

savivaldybės tarybos sprendimu. 

3. Projektas, kurio metu numatoma vykdyti Priemonės aprašo 12.2 

papunktyje numatytą veiklą, turi atitikti integruotą teritorijų vystymo 

programą. 

Regionui numatytas 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų limitas, Eur  

2.848.542,00 8 

3.030.364,00 (ES struktūrinių fondų lėšų suma  su veiklos lėšų rezervu). 

(pakeista 2019-07-10). 

Siektinos stebėsenos 

rodiklių pasiekimo 

tarpinės ir galutinės 

reikšmės Tauragės 

regione 

Stebėsenos rodiklis 9 

Tarpinė 

reikšmė 

2018 m. 

pab. 

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. 

pab. 

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių 

ilgis (kodas P.B.214), km 
0 3 

Bendras naujai nutiestų kelių ilgis (kodas 

P.N.508), km 
0 0,13 

Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir 

aplinkosaugos priemonės (kodas P.S.342), 

vnt. 

0 1 

Projekto 

finansavimas 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis 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 (iš jų pareiškėjas gali prisidėti ne daugiau kaip 

7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų Kelių priežiūros ir plėtros 

programos lėšomis, kurios skiriamos savivaldybės vietinės reikšmės 

keliams (gatvėms) tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo 

sąlygoms užtikrinti).10 

Teisės aktai, kuriais 

vadovaujantis turi 

būti rengiamas 

projektinis 

pasiūlymas dėl 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

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

Nr. C(2014) 6397.  

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų 

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

                                                           
6 Priemonės aprašo 20 p., PAFT 66 p.  
7 Priemonės aprašo 21 p. 
8 Priemonės aprašo 10.1. p. 
9 Priemonės aprašo 26 p. 
10 Priemonės aprašo 37 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
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2997d52089c011e4a98a9f2247652cf4/asr
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regiono projekto 

įgyvendinimo 

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 2016 m. balandžio 25 d. 

įsakymas Nr. 3-140 (1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir 

pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-302 priemonės 

„Avietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

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 turi būti pateikta: 13 

5.1. investicijų projektas, parengtas 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 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu 

Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų 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 (toliau – PVM) ir išlaidas, 

kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius 

(fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), 

viršija 300 000 eurų; 

5.2. užpildyta sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės elektroninė versija 

Excel formatu (Investicijų projektų metodikos dalis); 

Pastaba. Visi skaičiavimai sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklėje turi 

būti pateikiami su formulėmis, papildoma informacija, duomenų šaltinių 

nuorodos, planuojamų investicijų prielaidos ir kt. turi būti pateikta 

sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklėje (lape „Prielaidos“), 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?page=1 

                                                           
11 Priemonės aprašo 45 p., Tvarkos aprašo 5 p. 
12 Tvarkos aprašo 6 p. 
13 Priemonės aprašo 45 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/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/00766ea00aec11e6a238c18f7a3f1736/asr
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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 (papildyta 2019-07-10). 

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. spalio 1 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: 

Asta Levickaitė, 

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

Severinas Bartašius, 

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

 

 

 

 

Regioninės plėtros departamento prie  

Vidaus reikalų ministerijos  

Tauragės apskrities skyriaus vyr. specialistas, 

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas Severinas Bartašius 


