
 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. RUGPJŪČIO 21 D. 

ĮSAKYMO NR. 4-483 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS 2014–

2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS      

1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR 

INOVACIJŲ SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-835 „IKIPREKYBINIAI 

PIRKIMAI LT“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ 

BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠO  

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. 4-567 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 4-506 „Dėl Valstybės projektų 

atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į AB „Lietuvos 

geležinkeliai“ 2017 m. rugsėjo 22 d. prašymą Nr. 2 (ITC)-689 „Dėl kvietimo teikti paraišką termino 

nukėlimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 21 d. prašymą Nr. A51-

62764/17(3.3.2.21-TD2) „Dėl paraiškos pateikimo termino atidėjimo“, Druskininkų savivaldybės 

administracijos 2017 m. rugsėjo 22 d. prašymą Nr. S12-3198-(23.2) „Dėl paraiškos pagal priemonę 

Nr.01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ pateikimo termino pakeitimo“, Lietuvos jūrų 

muziejaus 2017 m. rugsėjo 28 d. prašymą Nr. S-430 „Dėl galimybės atidėti Lietuvos jūrų muziejaus 

„Ikiprekybinių pirkimų LT“ programos projekto pateikimą mokslo, inovacijų ir sveikatos 

technologijų srityje“, Kauno miesto savivaldybės administracijos 2017 m. rugsėjo 28 d. prašymą 

Nr. (33.194)2-3112 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 

01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ projektų paraiškų terminų“, Policijos 

departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugsėjo 27 d. prašymą 

Nr. 5-S-9217 „Dėl paraiškos finansuoti projektą pagal priemonę Nr.01.2.1-LVPA-V-835 

„Ikiprekybiniai pirkimai LT“ pateikimo termino pratęsimo“, valstybės įmonės Vidaus vandens kelių 

direkcijos 2017 m. rugsėjo 28 d. prašymą Nr. 2S-392 „Dėl paraiškos pateikimo termino“ ir Lietuvos 

banko 2017 m. rugsėjo 28 d. prašymą Nr. S 2017/(22.13-2203)-12-4544 „Prašymas nukelti 

paraiškos priemonei „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ pateikimo terminą“: 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 4-483 „Dėl Lietuvos 

Respublikos ūkio ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 

priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-V-835 „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ iš Europos Sąjungos struktūrinių 
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fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja 

redakcija (pridedama). 

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais. 

 

 

 

 

Ūkio ministras                                                            Mindaugas Sinkevičius

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
Parengė  

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos  

Inovacijų departamento  

Inovacijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė 

 

Renata Čitavičienė 



 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro  

2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 4-483 

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. 

rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 4-567 redakcija) 

 
 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ 

PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“  

PRIEMONĖS NR. 01.2.1-LVPA-V-835 „IKIPREKYBINIAI PIRKIMAI LT“ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ 

SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ SĄRAŠAS 

 
 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas 

 

Preliminarus iš Europos 

Sąjungos (toliau – ES) 

struktūrinių fondų lėšų 

siūlomo bendrai 

finansuoti projekto 

(toliau – projektas) 

pavadinimas 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinan-

čiajai 

institucijai 

terminas 

Projektų parengtumo 

reikalavimai ir kita 

reikalinga informacija  

(jei taikoma) 

 

 

 

 

Iš viso 

Projektui numatomas skirti finansavimas Kiti projekto finansavimo 

šaltiniai 

 

 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos 

Respub-

likos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos  

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos  

Kitos  

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

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

1. Lietuvos bankas 

 

„LBChain“ platformos-

paslaugos sukūrimas 

 

896 300 761 855 - - - - 134 445 2017-10-16 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

2. Viešoji įstaiga 

Vilniaus 

universiteto 

ligoninė Santaros 

klinikos 

 

Inovatyvių įtvarų 

gamybos technologijos 

sukūrimas galūnių 

traumas patyrusiems 

pacientams 

 

877 200 752 700 

 

 

 

 

 

 

- - - - 124 500 

 

2017-10-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

3. Viešoji įstaiga 

Vilniaus 

universiteto 

ligoninė Santaros 

klinikos 

 

Operacinio lauko 

išmaniosios padidintos 

spalvų skyros 

apšvietimo sistemos 

sukūrimas (iLempa) 

337 900 

 

291 325 - - - - 46 575 2017-10-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 
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4. Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija prie 

Susisiekimo 

ministerijos 

 

Nanomedžiagomis 

modifikuoto asfalto 

mišinio, didinančio 

automobilių kelių dangų 

tvarumą, sukūrimas 

 

542 917,12 461 479,55 - 81 437,57 - - - 2017-10-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

5. Valstybės įmonė 

Registrų centras 

 

Erdvinių trimačių (3D) 

duomenų, būtinų ūkio 

plėtros projektų 

efektyviam 

įgyvendinimui, 

parengimo, saugojimo ir 

valdymo technologijos 

sukūrimas 

990 000 

 

849 892,50 - - - - 140 107,50 2017-10-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

6. Policijos 

departamentas 

prie Lietuvos 

Respublikos 

vidaus reikalų 

ministerijos 

Virtualios realybės 

programa ir 

interaktyvus mokomasis 

žaidimas „Būk saugus 

kelyje!“ 

 

203 479,93 173 310,13 - 30 169,80 - - - 2017-12-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai  

7. AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

 

Elektros skaitiklių 

gedimo/ 

pažeidimo priežasčių 

nustatymo pagal 

teisiškai patvirtintą 

metodiką, ir objektyvių 

išvadų pateikimo 

paslauga 

116 579,50 99 329,50 - - - - 17 250 

 

2017-10-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

8. Valstybės įmonė 

Vidaus vandens 

kelių direkcija 

 

Vidaus vandenų 

greitaeigis keleivinis 

laivas 

999 950 

 

850 550 - - - - 149 400 2017-11-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

9. AB „Energijos 

skirstymo 

operatorius“ 

 

Naujų technologijų, 

skirtų elektros oro linijų 

diagnostikai ir gedimų/ 

defektų nustatymui, 

sukūrimas 

525 302 447 302 - - - - 78 000 2017-10-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

10. Akcinė bendrovė 

„Lietuvos 

geležinkeliai“ 

 

Prietaiso skirto 

investicinių projektų 

stebėjimui, elektros 

tinklų ir augmenijos 

priežiūrai geležinkelio 

ruožuose sukūrimas 

525 000 446 850 - - - - 78 150 2017-11-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 
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11. Lietuvos jūrų 

muziejus 

 

Moksliniais tyrimais 

pagrįstos gyvūnų 

terapijos metodikos 

sukūrimas ir 

integravimas į holistinės 

medicinos sveikatos 

koncepciją 

896 104 769 878 - - - - 126 226 2017-10-17 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai ir 

pateikta pasirašyta jungtinės 

veiklos sutartis tarp 

pareiškėjo ir partnerio 

12. Druskininkų 

savivaldybės 

administracija 

 

Inovatyvus visuomenės 

psichologinės gerovės 

stiprinimas, pasitelkiant 

informacines 

technologijas ir 

pasinaudojant 

gamtiniais (kurortiniais) 

ištekliais 

782 000 664 700 - - 117 300 - - 2017-12-01 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai ir 

pateikta pasirašyta jungtinės 

veiklos sutartis tarp 

pareiškėjo ir partnerio 

13. Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

 

Transporto srautų 

matavimas realiu laiku, 

taikant inovatyvias 

technologijas, siekiant 

suvaldyti „kamščių“ 

situaciją mieste 

 

795 000 682 500 - - 112 500 - - 2017-10-16 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

14. Kauno miesto 

savivaldybės 

administracija 

 

Intelektinės transporto 

valdymo sistemos 

(toliau – ITS), kurios 

pagalba įkraunamos 

hibridinės pavaros 

transporto priemonių 

(toliau – PHEV) galios 

mechanizmas būtų 

valdomas debesų 

sistemos pagrindu 

sukūrimas ir testavimas 

999 800 854 300  - 145 500 - - 2017-10-16 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai ir 

pateikta pasirašyta jungtinės 

veiklos sutartis tarp 

pareiškėjo ir partnerio 

15. Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

 

Viešosios aplinkos 

humanizavimas 

racionalizuojant 

transporto eismą miesto 

centrinėje dalyje 

(Vilniaus senamiesčio 

pavyzdžiu) 

680 000 578 000 - - 102 000 - - 2017-12-02 Iki paraiškos pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai termino turės 

būti parengti ikiprekybinio 

pirkimo dokumentai 

                                                     IŠ VISO: 10 167 532,55   

 

 

 

 


