LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D.
ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ
SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 3-328(1.5E)
Vilnius
P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. 3285(1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir
nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“:
1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo planą ir jį papildau II skyriumi:
„II SKYRIUS
VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO „INFORMACINĖS VISUOMENĖS
SKATINIMAS“ (TOLIAU – PRIORITETAS) ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 02.1.1CPVA-V-521 „NAUJOS KARTOS PRIEIGOS PLĖTRA“ (TOLIAU – PRIEMONĖ)
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti plačiajuosčių
elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos
kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. Galimybių studijos, skirtos esminiams projekto, skirto naujos kartos interneto
prieigos infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektams įvertinti parengimas.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija;
1.4.2. viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.
2. Priemonės finansavimo forma
2.1. Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
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4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Papildomi reikalavimai netaikomi.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio Matavimo
Tarpinė reikšmė
Galutinė reikšmė
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio 31 d. 2023 m. gruodžio 31 d.
P.N.521
Atnaujinta naujos
Skaičius
1
1
kartos interneto
prieigos
infrastruktūros
plėtros galimybių
studija
7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
Projektams skiriamas
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės lėšos
Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
ES struktūrinių
Respublikos
Lietuvos
fondų
Iš viso –
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
Privačios
lėšos – iki
ne
mažiau
biudžeto
viešosios
biudžeto
valstybės
lėšos
kaip
lėšos
lėšos
lėšos – iki
biudžeto lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
97 750
17 250
0
0
0
0
0
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
3. Iš viso
97 750
17 250
0
0
0
0
0
ANTRASIS SKIRSNIS
VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 02.3.1CPVA-V-529 „PAŽANGIŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS“ (TOLIAU –
PRIEMONĖ)
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie 2.3.1 konkretaus uždavinio „Padidinti
elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą ir kokybę“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. Pažangių elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas, plėtra ir
tobulinimas, užtikrinant kompleksinę paslaugų teikimo pertvarką ir jų orientavimą į naudotoją
(administracinių procedūrų el. paslaugos gyventojams ir verslui; el. demokratija (viešumo,
skaidrumo ir piliečių įsitraukimo priemonės); erdvinių duomenų suderinamumas ir
pasiekiamumas; universaliosios pašto paslaugos pažangūs informacinių ir ryšių technologijų
sprendimai).
1.4. Galimi pareiškėjai:
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1.4.1. viešieji juridiniai asmenys;
1.4.2. viešosios įstaigos ir akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. viešieji juridiniai asmenys;
1.5.2. akcinės bendrovės, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė.
2. Priemonės finansavimo forma
2.1. Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės
paramos finansuojamų programų priemonių
Pagal priemonę nefinansuojamos viešojo valdymo reformų ir teisės aktų, procesų ir
procedūrų rengimo ir viešojo valdymo institucijų veiklos kokybės gerinimo įrankių kūrimo veiklos
ir sprendimai, kurie finansuojami pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-910 „Nacionalinių
reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“. Taip pat pagal priemonę
nefinansuojamos valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimui skirtų sistemų ir sprendimų
kūrimo veiklos, kurios finansuojamos pagal veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės
poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-911 „Valstybės
institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio Matavimo
Tarpinė reikšmė
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
2018 m. gruodžio 31 d.
R.S.309
Gyventojų, kurie
Procentai
57
naudojasi
elektroniniu būdu
teikiamomis
viešosiomis ir
administracinėmis
paslaugomis, dalis
P.S.310
Sukurtos
Skaičius
0
elektroninės
paslaugos

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31 d.
63

94

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
Projektams skiriamas
finansavimas
ES struktūrinių

(eurais)
Kiti projektų finansavimo šaltiniai
Nacionalinės lėšos

4
fondų
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Lietuvos
Respublikos
Lietuvos
Iš viso –
Savivaldybės
Kitos
valstybės
Respublikos
Privačios
ne
mažiau
biudžeto
viešosios
biudžeto
valstybės
lėšos
kaip
lėšos
lėšos
lėšos – iki
biudžeto lėšos
5. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
35 198 335
6 211 471
0
0
0
0
0
6. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
0
0
0
0
0
0
0
7. Iš viso
35 198 335
6 211 471
0
0
0
0
0“
2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plane numatytų nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašus ir
skiltį „II. PRODUKTO STEBĖSENOS RODIKLIAI (Europos regioninės plėtros fondas arba
Sanglaudos fondas: 501-600)“ papildau 3 eilute:
Rodikli
o kodas

Rodiklio
pavadinimas

„P.N.52
1

„Atnaujinta
naujos kartos
interneto
prieigos
infrastruktūro
s plėtros
galimybių
studija“

Matavi
-mo
vieneta
i
Skaičiu
s

Sąvokų
apibrėžtys

Apskaičiavim
o tipas

Galimybių
studija – tai
detali
numatomo
įgyvendinti
projekto
analizė šiais
aspektais:
techniniu,
instituciniu,
ekonominiu
ir
finansiniu.
Ji yra skirta
tinkamiems
projektams
identifikuot
i, formuoti
ir pagrįsti.
Galimybių
studijoje
išnagrinėjami
ir
įvertinami
visi galimi
investicijų
variantai.
Atlikus
galimybių
studiją,
pasirenkamas
labiausiai iš
anksto
nustatytus

Automatiškai
apskaičiuojamas

Skaičiavi
-mo
būdas
Sumuojamos
atnaujinto
s
galimybių
studijos.

Duomen
ų šaltinis
Pirminiai
šaltiniai:
paslaugų
priėmimo
ir
perdavim
o aktas.
Antriniai
šaltiniai:
mokėjim
o
prašymai.

Pasiekim
o
momenta
s
Rodiklio
reikšmė
nustatoma
, kai
pasirašomas
paslaugų
priėmimo
ir
perdavim
o aktas,
kuriame
nurodomo
s
atnaujinto
s
galimybių
studijos.

Institucija
Už
stebėsenos
rodiklio
pasiekimą
ir duomenų
apie
pasiektą
stebėsenos
rodiklio
reikšmę
teikimą
antriniuose
šaltiniuose
yra
atsakingas
projekto
vykdytojas.
“
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Rodikli
o kodas

Rodiklio
pavadinimas

Matavi
-mo
vieneta
i

Sąvokų
apibrėžtys

Apskaičiavim
o tipas

Skaičiavi
-mo
būdas

Duomen
ų šaltinis

Pasiekim
o
momenta
s

Institucija

kriterijus
atitinkantis
variantas,
kuriam
įgyvendinti
gali
būti
rengiamas
investicijų
projektas.
Atnaujinimas
–
pagerinima
s,
pakeitimas
nauju.

Susisiekimo ministras

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2015-06-12 raštu Nr. ((24.37)-5K-1512897-5K-1513280)
-6K-1504624,
2015-07-31 raštu Nr. ((24.37)-5K-1516353)-6K-1505762

Rimantas Sinkevičius

