
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo 

priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies 

finansuojamų projektų įgyvendinimo  

tvarkos aprašo  

7 priedas 

 

KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS 

„VALSTYBĖS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMO PERTVARKA“ 

 

2022-08-05 Nr. EIM-V-001 

 

Kvietimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 

2022 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 4-630 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos 

ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-

01-07-04 „Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ 

patvirtintu priemonės Nr. 05-002-01-07-04 „Skatinti efektyvų valstybės informacinių išteklių 

valdymą“ aprašu (Aprašas). 

 
 

1. Bendrieji reikalavimai projektams ir projektų įgyvendinimo planų teikimo tvarka 

 
 

1.1.

 

Bendra kvietimui skirta 

finansavimo lėšų suma (tūkst. 

eurų) 

114 937 900,00 Eur 

 

1.2.

 

Didžiausia galima skirti 

finansavimo lėšų suma 

projektui įgyvendinti (tūkst. 

eurų) 

114 937 900,00 Eur 

 

1.3. Finansavimo forma Dotacija 
 

1.4. Projektų atrankos būdas Atranka vykdoma valstybės planavimo būdu 
 

1.5.

 

Projektų atrankos kriterijai 

Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Laikinosios tvarkos aprašo 9 

priede. Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi. 
 

1.6.

 

Reikalavimai projektams 

Taikomi reikalavimai projekto įgyvendinimo metu: 

1. Projekto vykdytojas kas du mėnesius (iki antro mėnesio 8 d.) nuo projekto sutarties pasirašymo turi 

informuoti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (Ministerija) paskirtą atsakingą 

asmenį apie projekto veiklų įgyvendinimo pažangą.   

2. Projekto vykdytojas ir partneris turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, 

kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės 

draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui 

nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudimo įvykio atveju projekto vykdytojas ir partneris 

turi atkurti prarastą turtą. 

3. Atsižvelgiant į tai, kad  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. liepos 11 d. nutarime Nr. 739 

„Dėl Valstybės informacinių išteklių, kurie turi būti prieinami karo padėties, nepaprastosios padėties, 

ekstremaliųjų situacijų ar kitais krizių atvejais, kopijų laikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse, 

Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (arba) Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) 

valstybėse narėse esančiuose duomenų centruose ir šių išteklių veiklos atkūrimo iš kopijų tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ yra numatyta valstybės kritinių duomenų kopijas papildomai saugoti viename iš 

NATO duomenų centrų, dalis įgyvendinant projektą įsigytos įrangos gali būti laikoma ne Lietuvoje 

esančiuose duomenų centruose. 
 

Horizontaliųjų principų ir su jais susijusių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

nuostatų laikymosi reikalavimai  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d0f9bd001a711ed8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d0f9bd001a711ed8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d0f9bd001a711ed8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d0f9bd001a711ed8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d0f9bd001a711ed8fa7d02a65c371ad
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8d0f9bd001a711ed8fa7d02a65c371ad
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1.7.

 

Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai (toliau – HP): darnaus 

vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo (dėl 

lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo 

visiems reikalavimo užtikrinimą (paslaugų, infrastruktūros, fizinės ar e. aplinkos sprendimai, 

informacijos, transporto prieinamumo ir pan.); inovatyvumo (kūrybingumo) (vykdomi inovatyvūs 

viešieji pirkimai, taikomos naujos technologijos, kuriami ar diegiami inovatyvūs sprendimai ir pan.)). 

Projekte neturi būti numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant HP.  

Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo 1 priede. 
 

1.8.

 

Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas 

Įgyvendinamam projektui papildomi tęstinumo reikalavimai netaikomi. 
 

1.9. Projektų įgyvendinimo trukmė  Projekto veiklos turi būti įgyvendintos iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. 

1.10.

 

Regionas, kuriam gali būti 

priskiriami projektai 

Netaikoma 

 

1.11.

 

Reikalavimai valstybės 

pagalbai  

Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje ir de minimis pagalba, 

kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) 

Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 

108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai nuostatas, neteikiama. 
 

1.12.

 

Bendrieji teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 7 d. 

įsakymas Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos 

fondų ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės 

lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų 

įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – 

Tvarkos aprašas); 

2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas „Naujos 

kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d. Europos 

Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos 

ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos 

kartos Lietuva“ patvirtinimo (toliau – „Naujos kartos Lietuva“ 

planas); 

3. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos 

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė. 
 

1.13.

 

Specialieji teisės aktai 2022 rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. Nr. 4-904 „Dėl Ekonomikos ir 

inovacijų ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 4-630 

„Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos 

pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-04 „Skatinti efektyvų 

valstybės informacinių išteklių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo, kuriuo patvirtintas Plėtros programos pažangos 

priemonės Nr. 05-002-01-07-04 „Skatinti efektyvų valstybės 

informacinių išteklių valdymą“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas. 

 

 

2. Informacija apie projektų įgyvendinimo planų teikimą 

 

2.1. Atsakinga ministerija Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 

 

2.2. 

Administruojančioji institucija Centrinė projektų valdymo agentūra 

 

2.3.

 

Projektų įgyvendinimo planų 

pateikimo terminas 

Nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. 

8:00 val. 

Iki 2022 m. rugpjūčio 22 d. 18:00 

val. 

 Projektų įgyvendinimo planų 

rengimo ir teikimo tvarka 

Projektų įgyvendinimo planas turi būti parengtas pagal 2021–2027 

metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407&locale=lt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LIT/TXT/?uri=CELEX:32013R1407&locale=lt
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2.4.

 

atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies 

finansuojamų projektų įgyvendinimo laikinosios tvarkos aprašo 8 

priedo formą. 

Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais privalomais 

priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu ir teikiamas 

el. paštu info@cpva.lt. 
 

2.5.

 

Projektų įgyvendinimo planų 

suderinimas su atsakinga 

ministerija 

Pareiškėjas, prieš teikdamas projekto įgyvendinimo planą (PĮP) 

Centrinei projektų valdymo agentūrai (Administruojančioji 

institucija), turi suderinti jį su Ministerija. 
 

2.6.

 

Projektų įgyvendinimo planų 

priedai 

1. Investicijų projektas parengtas pagal Investicijų projektų 

rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės 

projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri http://www.ppplietuva.lt skiltyje 

„viešųjų investicijų projektų rengimas“ prie „rengimas ir 

vertinimas“; 

2. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio 

tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšomis klausimynas (Laikinosios 

tvarkos 8.5 priedas); 

3. Dokumentai ir informacija, pagrindžiantys projekto išlaidų 

pagrįstumą (sudarytos sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos 

į rinkoje esančias kainas (pvz.,  Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos tiekėjų 

pasiūlymais, paklausimai tiekėjams), išlaidų apskaičiavimas; 

4. Partnerio deklaracija pagal Laikinosios tvarkos aprašo 8.1 

priedą (taikoma, jei projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-

iais)); 

5. Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal 

pareiškėją ir partnerį pagal Laikinosios tvarkos aprašo 8.2 priedą 

(taikoma, jei projektas bus įgyvendinamas su partneriu (-iais)); 

6. Pareiškėjo (partnerio) įsipareigojimo dėl elektros ir 

elektroninės įrangos, baigusios gyvavimo ciklą, perdavimo 

sutvarkymui deklaracija (Projekto finansavimo sąlygų aprašo 

priedas Nr. 2). 
 

2.7.

 

Kontaktiniai duomenys 

konsultacijoms 

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir 

investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros 

projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas Gintaras Maželis, 

tel. 8 5 219 1576, el. p.: g.mazelis@cpva.lt 
 

2.8.

 

Kita informacija 

 

 

Daugiau informacijos apie aktualius dokumentus pateikiama 

www.cpva.lt kvietimų skiltyje. 

 

 

3.  FINANSUOJAMOS VEIKLOS IR JOMS KELIAMI REIKALAVIMAI 

 

3.1.

 

Finansuojamos projektų veiklos 

  05-002-01-07-04-01 Tikslinių grupių informuotumo konsoliduotų IT paslaugų klausimais didinimas 

 05-002-01-07-04-02 Centralizuotas serverių techninės ir sisteminės programinės įrangos 

atnaujinimas 

 05-002-01-07-04-03 Centralizuotas registrų, informacinių sistemų ir duomenų bazių migravimas 

 05-002-01-07-04-04 Centralizuotas duomenų perdavimo tinklų standartinės techninės ir programinės 

įrangos atnaujinimas 

 05-002-01-07-04-07 Centralizuotas kompiuterizuotų darbo vietų standartinės techninės ir sisteminės 

programinės įrangos atnaujinimas 
 

Tikslinės grupės 

mailto:info@cpva.lt
http://www.ppplietuva.lt/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/aesupplement/0a3dce2adf5c11eb866fe2e083228059/SPZfISaDFU/9283f7c2b5ab11ec9f0095b4d96fd400/
https://e-seimas.lrs.lt/rs/aesupplement/0a3dce2adf5c11eb866fe2e083228059/SPZfISaDFU/9283f7c2b5ab11ec9f0095b4d96fd400/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/49f2b1b0dceb11ec8d9390588bf2de65/2c90a9f0dcf111ec8d9390588bf2de65/
https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/49f2b1b0dceb11ec8d9390588bf2de65/2c90a9f0dcf111ec8d9390588bf2de65/
http://www.cpva.lt/
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3.2.

 
 

  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetinių įstaigų darbuotojai, t. y. valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys: 

a) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje, 

b) Vyriausybės įstaigose, 

c) Vyriausybės atstovų įstaigoje, 

d) ministerijose, 

e) atitinkamo ministro valdymo sritims priskirtose įstaigose prie ministerijų, 

f) kitose biudžetinėse įstaigose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba 

jos įgaliota institucija. 
 

3.3.

 

Galimi pareiškėjai 

 

  Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

3.4.

 
Galimi partneriai 

 Kertinis valstybės telekomunikacijų centras 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR SUMOS 
 

3.5.

 

Finansavimo šaltinis ir 

fondas 

Skiriama finansavimo 

lėšų suma 

Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma) 

Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo 

priemonės lėšos 

94 990 000,00 Eur -  

Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšos 

19 947 900,00 Eur 

SIEKIAMI STEBĖSENOS RODIKLIAI 
 

3.6.

 

Rodiklio 

pavadinimas  

Rodiklio 

kodas 

Matavimo vienetai Siektina reikšmė 

Valstybės 

institucijų, 

gaunančių 

konsoliduotų 

informacinių 

technologijų 

paslaugas, 

dalis 

R-05-002-

01-07-04-

01 

Procentai 43 (2023 m. IV ketv.) 

61 (2025 m. I ketv.) 

81 (2030 m.) 

Valstybės 

biudžetinių 

įstaigų, kurių 

valdomos 

sistemos 

migravusios į 

naują viešojo 

sektoriaus 

debesijos 

P-05-002-

01-07-04-

02 

Vienetai 150 (2023 m. IV ketv.) 

325 (2026 III ketv.) 
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infrastruktūrą, 

skaičius 

Biudžetinių 

įstaigų, 

kurioms 

Valstybės 

informacinių 

technologijų 

paslaugų 

departamentas 

konsoliduotai 

teikia IT 

paslaugas, 

skaičius  

P-05-002-

01-07-04-

03 

Vienetai  172 (2023 m. IV ketv.) 

242 (2025 m.  I ketv.) 

325 (2026 III ketv.) 

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI 
 

3.7.

 

Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai 

 

  Projekto išlaidos turi atitikti Laikinosios tvarkos aprašo 2 priede išdėstytus projekto išlaidoms taikomus 

reikalavimus. 

Pagal Aprašą netinkamos finansuoti projekto lėšos: 

1. transporto priemonių pirkimo, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios 

išlaidos; 

2. žemės pirkimo išlaidos; 

3. įgyvendinant projektą naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 

4. nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) projekto partnerio įnašas. 

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 

išlaidų.  
 

3.8.

 

Kryžminis finansavimas 

 

  Netaikomas 
 

3.9.

 

Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai 

☐ Indeksuojama 

x Neindeksuojama 

Supaprastintai 

apmokamų išlaidų 

dydžio kodas 

Supaprastintai 

apmokamų išlaidų 

dydžio versija 

Supaprastintai 

apmokamų išlaidų 

dydžio pavadinimas 

Supaprastintai 

apmokamų išlaidų 

dydžio nustatymo 

aprašas  

FN-01 01 7 proc. netiesioginių 

išlaidų fiksuotoji 

norma 

Supaprastintai 

apmokamų išlaidų 

dydžio nustatymo 

aprašas pateikiamas 

Europos socialinio 

fondo agentūros 

svetainės Metodinės 

pagalbos centro 

skiltyje adresu 

https://www.esf.lt/lt/do

kumentai-ir-

leidiniai/metodines-

pagalbos-centras/803. 

FS-01-04 01 Įgyvendintų privalomų 

informavimo apie ES 

fondų investicijų 

veiklas priemonių 

fiksuotoji suma, 

antrojo rinkinio 

fiksuotoji suma su 

PVM 

4. PRIDEDAMA Projekto įgyvendinimo plano forma, 31 lapas; 

Tinkamumo finansuoti patikros lapas, 9 lapai; 

Projekto sutarties forma, 34 lapai. 

 

____________________ 


