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2017 M. VASARIO 22 D. ĮSAKYMO NR. 3-74 ,,DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS
SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

PRIEMONĖS 04.5.1-TID-V-515 ,,ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ
TINKLO KŪRIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ

SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO NR. 1
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m.                 d. Nr. 
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymą 

Nr.  3-74  ,,Dėl  2014–2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų  programos

įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-V-515 ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai  finansuoti  valstybės projektų sąrašo  

Nr. 1 patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

,,LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS 
DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 04.5.1-TID-V-515 ,,ELEKTROMOBILIŲ
ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ
FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO

NR. 1 PATVIRTINIMO

Vadovaudamasis  Iš  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  lėšų  bendrai  finansuojamų

valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3-266 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai

finansuojamų  valstybės  projektų  atrankos  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  31  ir  40  punktais  ir

atsižvelgdamas  į  2014–2020  metų  iš  Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų  lėšų  bendrai

finansuojamų  transporto  sektoriaus  valstybės  projektų  atrankos  komisijos,  sudarytos  Lietuvos

Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-291 ,,Dėl 2014–2020 metų iš

Europos  Sąjungos  struktūrinių  fondų lėšų  bendrai  finansuojamų transporto  sektoriaus  valstybės

projektų atrankos komisijos sudarymo“, 2017 m. vasario 7 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas

(2017 m. vasario 9 d. protokolas Nr. 8-3), 2017 m. kovo 2 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas

(2017 m. kovo 6 d. protokolas Nr. 8-6), 2017 m. kovo 28 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas
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(2017  m.  balandžio  

5 d. protokolas Nr. 8-12), 2017 m. balandžio 19 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas (2017 m.

balandžio 26 d. protokolas Nr. 8-21), 2017 m. rugpjūčio 7 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas  

(2017  m.  rugpjūčio  14  d.  protokolas  Nr.  8-51),  2017  m.  spalio  10  d.  posėdyje  pateiktas

rekomendacijas (2017 m. spalio 16 d. protokolas Nr. 8-68), 2018 m. sausio 22 d. posėdyje pateiktas

rekomendacijas (2018 m. sausio 25 d. protokolas Nr. 6-307), 2018 m. kovo 23 d. posėdyje pateiktas

rekomendacijas  (2018 m.  kovo 27 d.  protokolas  Nr.  6-1173),  2018 m.  birželio  20  d.  posėdyje

pateiktas  rekomendacijas  (2018 m.  birželio  29  d.  protokolas  Nr.  6-2513),  2018 m.  spalio  4  d.

posėdyje pateiktas rekomendacijas (2018 m. spalio 8 d. protokolas Nr. 6-3722), 2018 m. lapkričio

29 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas (2018 m. gruodžio 28 d. protokolas Nr. 6-4843), į 2018 m.

gruodžio 20-21 d. atliktą apklausą raštu (2018 m. gruodžio 31 d. protokolas Nr. 6-4855), į 2019 m.

birželio 20 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas (2019 m. birželio 26 d. protokolas Nr. 5-64) ir į

2019 m. liepos 24 d. posėdyje pateiktas rekomendacijas (2019 m. liepos 26 d. protokolas Nr. 5-74),

t  v i  r  t  i  n u 2014–2020 metų  Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos

įgyvendinimo priemonės 04.5.1-TID-V-515 ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ iš

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą Nr. 1

(pridedama).“
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Laikinai einantis susisiekimo 
ministro pareigas

Rokas Masiulis

Parengė

Jurgita Vitė
2019-07-26



2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
04.5.1-TID-V-515 „ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ TINKLO KŪRIMAS“

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS NR. 1

Pareiškėjas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Projektų parengtumo reikalavimai ir kita reikalinga informacija (jei taikoma)
Iš viso

Kiti projekto finansavimo šaltiniai
Nacionalinės projekto lėšos

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. 113.890,59 85.075,09 0,00 0,00 28.815,50 0,00 0,00 2018.09.03

2. 73.500,00 62.475,00 0,00 0,00 11.025,00 0,00 0,00 2018.10.08

3. 90.052,06 62.000,00 0,00 0,00 28.052,06 0,00 0,00 2018.09.03

4. 57.503,20 48.877,70 0,00 0,00 8.625,50 0,00 0,00 2018.10.08

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 3-74 
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2019 m.              d. įsakymo Nr.                     redakcija)

Eil. 
Nr.

Iš Europos Sąjungos (toliau 
– ES) struktūrinių fondų 

lėšų siūlomo bendrai 
finansuoti projekto (toliau – 

projektas) preliminarus 
pavadinimas

Paraiškos 
finansuoti 
projektą 

pateikimo 
įgyvendinan– 

čiajai 
institucijai 
terminas

Projektui numatomas skirti 
finansavimas

ES struktūrinių 
fondų lėšos

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto 

lėšos

Lietuvos 
Respublikos 

valstybės 
biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 
biudžeto 

lėšos 

Kitos 
viešosios 

lėšos

Privačios 
lėšos

Panevėžio miesto 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų tinklo kūrimas 
Panevėžio mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Gautas valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
2. Su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos 
(toliau – LAKD) suderinta techninė specifikacija.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Utenos rajono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas Utenos 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Jonavos rajono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų įrengimas Jonavos 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Tauragės rajono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas Tauragės 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.



5. 74.400,00 63.240,00 0,00 0,00 11.160,00 0,00 0,00 2018.10.08

6. 43.542,36 37.011,00 0,00 0,00 6.531,36 0,00 0,00 2018.10.08

7. 57.767,08 49.102,01 0,00 0,00 8.665,07 0,00 0,00 2018.09.03

8. 53.020,62 45.067,52 0,00 0,00 7.953,10 0,00 0,00 2018.10.08

9. 273.300,00 232.300,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 2019.05.01

10. 1.063.155,60 903.682,26 0,00 159.473,34 0,00 0,00 0,00 2018.04.20 Netaikoma.

11. 76.625,45 51.200,00 0,00 0,00 25.425,45 0,00 0,00 2018.10.26

Telšių rajono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas Telšių 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Druskininkų 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų tinklo Druskininkų 
mieste kūrimas

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Neringos 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
infrastruktūros plėtra 
Neringoje

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Visagino 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų tinklo kūrimas 
Visagino mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Vilniaus miesto 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas Vilniaus 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Lietuvos 
automobilių kelių 

direkcija prie 
Susisiekimo 
ministerijos 

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų įrengimas

Birštono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų įrengimas Birštono 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.



12. 69.644,23 59.197,58 0,00 0,00 10.446,65 0,00 0,00 2018.10.08

13. 131.747,83 111.985,65 0,00 0,00 19.762,18 0,00 0,00 2019.01.31

14. 58.352,44 49.593,73 0,00 0,00 8.758,71 0,00 0,00 2018.09.03

15. 32.371,50 27.515,77 0,00 0,00 4.855,73 0,00 0,00 2018.10.08

16. 100.541,00 85.459,85 0,00 0,00 15.081,15 0,00 0,00 2018.09.03

17. 77.900,00 66.200,00 0,00 0,00 11.700,00 0,00 0,00 2019.10.31

18. 83.200,00 70.700,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 2018.09.03

IŠ VISO: 2.530.513,96 2.110.683,16 0,00 159.473,34 260.357,46 0,00 0,00

Mažeikių rajono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas Mažeikių 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Kauno miesto 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų infrastruktūros 
kūrimas Kaune

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Palangos miesto 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo  
infrastruktūros plėtra 
Palangos mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Kėdainių rajono 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų įrengimas Kėdainių 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Klaipėdos miesto 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas 
Klaipėdos mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Marijampolės 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
prieigų tinklo kūrimas 
Marijampolėje

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.

Alytaus miesto 
savivaldybės 

administracija

Elektromobilių įkrovimo 
stotelių įrengimas Alytaus 
mieste

Iki paraiškos pateikimo:
1. Su LAKD suderinta techninė specifikacija.
2.  Gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai arba valstybinės 
žemės patikėjimo teisės subjekto rašytinis sutikimas.
3. LAKD įgaliota vykdyti elektromobilių įkrovimo prieigų įrangos, 
montavimo ir techninės priežiūros paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų 
procedūras.
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