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1. Priemonės aprašymas 

1.1.  Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. 

1.2.  Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Skatinti darnų judumą ir plėtoti 

aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ įgyvendinimo. 

1.3.  Remiamos veiklos: 

1.3.1. Intelektinių transporto sistemų diegimas didinant viešojo transporto sistemos 

efektyvumą, (viešojo transporto pirmumo sistemos, automatizuotų eismo srautų valdymo sistemos, 

intermodalinio susisiekimo sistemos, elektroninės bilietų sistemos, kelionės tęstinumo užtikrinimas ir 

kokybės gerinimas diegiant multimodalinių maršrutų planavimo ir paieškos sistemas, gerinant viešojo 

transporto informacijos paieškos ir sklaidos sistemas, didinant transporto sistemos prieinamumą 

žmonėms su specialiaisiais poreikiais); 

1.3.2. Miestų gatvių pritaikymas viešojo transporto poreikiams (greitųjų autobusų sistemos, 

stotelės/įvažos, elektrinio viešojo transporto kontaktinis tinklas, elektrinių autobusų įkrovimo stotys, 

indukcinio krovimo stotys, alternatyvių degalų užpildymo įranga, viešojo transporto eismo pirmumo 

sistemų elementai: BRT (angl. Bus Rapid Transport), A juostos); 

1.3.3. Miesto transporto infrastruktūros (gatvių, šaligatvių, upių prieplaukų ir farvaterio, 

viešojo transporto stočių, stotelių paviljonų ir kt.) tobulinimas, pritaikant ją žmonėms su 

specialiaisiais poreikiais ir taikant universalaus dizaino principus, lyninio transporto diegimas; 

1.3.4. Viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų (Park&Ride, Bike&Ride aikštelės, Bike 

Sharing ir kt.) diegimas; 

1.3.5. Miesto, priemiestinio transporto priemonių, transporto paslaugų ir įrangos riboto 

judumo ir fizinę negalią turinčių asmenų poreikiams tenkinti diegimas, pritaikant universalaus 

dizaino sprendimus; 

1.3.6. Transporto saugumo įrangos (stebėsenos sistemos viešajame transporte, mokykliniuose 

autobusuose) diegimas. 

1.4.  Galimi pareiškėjai: 

1.4.1. Savivaldybių, kuriose yra miestų, turinčių daugiau kaip 25 tūkst. gyventojų, ir miestų, 

turinčių kurorto statusą, administracijos. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. Keleivių vežimu užsiimančios įmonės, su kuriomis sudarytos viešųjų paslaugų teikimo 

sutartys. 

1.5.2. Privatūs juridiniai asmenys (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešos ir privačios 

partnerystės būdu). 

 

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija. 
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3. Projektų atrankos būdas  

Regionų projektų planavimas. 

 

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Transporto investicijų direkcija. 

 

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 

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 

27.768.768 0 4.900.370 0 4.900.370 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

1.772.474 0 312.790 0 312.790 0 0 

3. Iš viso  

29.541.242 0 5.213.160 0 5.213.160 0 0 

 
____________________________ 

 

Stebėsenos 

rodiklio kodas 

Stebėsenos rodiklio 

pavadinimas 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė reikšmė 

2018 m. gruodžio 

31 d. 

Galutinė reikšmė 

2023 m. gruodžio 31 

d. 

R.S.321 ,,Anglies dioksido 

(išskyrus išsiskiriantį 

iš biomasės) kiekis, 

namų ūkių išmestas į 

atmosferą iš 

transporto veiklos“ 

Tūkst. tonų 531 507 

R.S.322 ,,Viešuoju miesto 

transportu vežamų 

keleivių skaičius“ 

mln. 

keleivių 

240,0 244,0 

P.S. 323 ,,Įgyvendintos 

darnaus judumo 

priemonės“ 

Skaičius 3 10 

P.S.324 Įdiegtos intelektinės 

transporto sistemos 

Skaičius 0 2 


