
 
 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 

 

 

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

II SKYRIUS  

2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

(TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) 6 PRIORITETO „DARNAUS TRANSPORTO IR 

PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

(TOLIAU – PRIEMONĖ) 
 

TREČIASIS SKIRSNIS  

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖ NR. 06.3.1-LVPA-

K-107 „GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ 
 

 

1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie Veiksmų programos 6.3.1 konkretaus uždavinio  

„Sustiprinti integraciją į Europos Sąjungos vidaus energijos rinką“ įgyvendinimo. 

 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. Pažangios programinės įrangos ir jos funkcionalumui užtikrinti reikalingos  

technologinės įrangos, skirtos efektyviam gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimui ir 

valdymui bei leidžiančios kurti pažangią gamtinių dujų skirstymo infrastruktūrą, diegimas.   

1.3.2. Esamų gamtinių dujų skirstymo sistemų ir jų priklausinių modernizavimas diegiant 

pažangiosios infrastruktūros elementus. 

1.3.3. Naujų pažangiųjų skirstymo sistemų įrengimas, siekiant užtikrinti dujų skirstymo 

saugumą ir patikimumą. 

 

1.4.  Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Juridinis asmuo, kuris licencijoje nurodytoje teritorijoje verčiasi gamtinių dujų skirstymo 

veikla ir yra atsakingas už gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, techninės priežiūros 

užtikrinimą, prireikus – už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje, sujungimą su kitomis sistemomis, taip 

pat už ilgalaikio sistemos pajėgumo užtikrinimą, pagrįstą gamtinių dujų skirstymo paklausa.  

1.5. Netaikoma.  

1.6. Netaikoma. 

1.7. Netaikoma. 

 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

2.1. Negrąžinamoji subsidija. 

2.2. Netaikoma. 

 

3. Projektų atrankos būdas  

Projektų konkursas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra. 
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės 

finansinės paramos finansuojamų programų priemonių 

Papildomi reikalavimai netaikomi. 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

                                                

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 31 

d. 

R.N.101 „Gamtinių dujų 

vartotojų, kurie 

patiria naudą įdiegus 

pažangiosios 

infrastruktūros 

elementus, dalis“  

procentai 9 16 

R.N.102 „Prie pažangiųjų 

skirstymo sistemų 

prisijungtų gamtinių 

dujų vartotojų dalis“ 

procentai 1,5  2  

R.N.103 „Gamtinių dujų 

vartotojų, kurie 

patiria naudą įdiegus 

programinę įrangą ir 

jos funkcionalumui 

užtikrinti reikalingą  

technologinę įrangą, 

dalis „  

procentai 5 10 

P.S.348 „Nutiestų 

skirstomųjų 

dujotiekių ilgis“ 

km 20 50 

P.N.104 „Gamtinių dujų 

vartotojai, kurie 

skaičiuojamu 

laikotarpiu patiria  

naudą, įdiegus 

pažangiosios. 

infrastruktūros 

elementus“ 

skaičius 50000 80000 

P.N.105 „Prie pažangiųjų 

skirstymo sistemų 

prijungti gamtinių 

dujų vartotojai“ 

skaičius 2000 3000 

P.N.106 „ Gamtinių dujų 

vartotojai, kurie 

skaičiuojamu 

laikotarpiu patiria  

naudą, įdiegus 

programinę įrangą ir 

jos funkcionalumui 

užtikrinti reikalingą 

technologinę įrangą“ 

skaičius 10000 20000 
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7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

 

ES struktūrinių 

fondų 

lėšos – iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos  

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosios 

lėšos  

Privačios lėšos  

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

15.229.314 0 35.791.359 0 0 0 35.791.359 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

2.353.386 0 5.528.612 0 0 0 5.528.612 

3. Iš viso  

17.582.700 0 41.319.971 0 0 0 41.319.971 

 


