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PARAIŠKŲ DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO REGISTRAVIMO NUMERIŲ IR KODŲ SUTEIKIMO 

TAISYKLĖS 
 
1. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo numerių ir kodų suteikimo taisyklės (toliau – 
taisyklės) reglamentuoja Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 
2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K(2007)4475, Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 
Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3740, Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, Techninės 
paramos veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 
K(2007)6717 (toliau – veiksmų programos), bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų 
lėšų, prioritetų įgyvendinimo priemonių (toliau – priemonė) unikalaus kodo sudarymą, kvietimų teikti 
paraiškas ir valstybės bei regionų projektų sąrašų unikalaus kodo sudarymą, paraiškų dėl projekto 
finansavimo, iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) unikalaus kodo sudarymą ir 
veiksmų programų prieduose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. 
nutarimu Nr. 1449 (Žin. 2008 Nr. 7-241), nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių (toliau – 
stebėsenos rodikliai) unikalaus kodo sudarymą. 

2. 
KEISTA: 

2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 

 
Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 

1083/2006, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse, patvirtintose 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637, 2012, 
Nr. 90-4698), ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), vartojamas sąvokas. 

3. Kiekvienai priemonei turi būti suteikiamas unikalus kodas, sudarytas iš penkių dalių, atskiriamų 
viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“): 

3.1. veiksmų programos atpažinties ženklo, nurodančio, kokiai veiksmų programai priskiriama 
priemonė (1 lentelė); 

 
1 lentelė. Veiksmų programų atpažinties ženklai 
 

Veiksmų programos atpažinties 
ženklas 

Veiksmų programos pavadinimas 

VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa 

VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programa 

VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

VP4 Techninės paramos veiksmų programa 

 
3.2. veiksmų programų prioriteto numerio ir uždavinio numerio, nustatyto veiksmų programų 

„Uždavinių išraiškoje skaičiais“, kurie tarpusavyje atskiriami taškais; 
3.3. ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai 

finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, pavadinimo santrumpos (2 lentelė); 
 
2 lentelė. Ministerijų ir kitų valstybės institucijų pavadinimų santrumpos 



 

Ministerijos ir (arba) kitos 
valstybės institucijų pavadinimų 

santrumpos 

Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos pavadinimai 

AM Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 

FM Lietuvos Respublikos finansų ministerija 

IVPK Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 

SADM Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SAM Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

SM Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

ŠMM Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 

ŪM Lietuvos Respublikos ūkio ministerija 

VRM Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 

 
3.4. priemonės eilės numerio, kuris yra dviženklis skaičius, suteikiamas atsakingos ministerijos ir 

(arba) kitos valstybės institucijos chronologiškai pagal uždavinio lygį; 
3.5. priemonei taikomo projektų atrankos būdo santrumpos (3 lentelė). 
 
3 lentelė. Priemonei taikomo projektų atrankos būdo santrumpos 
 

Projektų atrankos budo 
santrumpa 

Projektų atrankos būdas 

R Regioninis planavimas 

V Valstybinis planavimas 

K Projektų konkursas (toliau – konkursas) 

 
KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 
4. Priemonės unikalaus kodo pavyzdys (4 lentelė). 
 
4 lentelė. Priemonės unikalaus kodo pavyzdys 
 

Priemonės unikalaus kodo 
pavyzdys 

Priemonės visas pavadinimas 

VP2-1.3-ŪM-01-K Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio pirma priemonė, pagal kurią projektai atrenkami konkurso 
būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija. 

 
5. Kiekvienam kvietimui teikti paraiškas, valstybės ar regionų projektų sąrašui turi būti suteikiamas 

unikalus kodas, sudarytas iš dviejų dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“): 
5.1. priemonės kodo, suteikiamo pagal šių taisyklių 3 punktą; 
5.2. dviženklio kvietimo teikti paraiškas, valstybės arba regionų projektų sąrašo kodo: 
5.2.1. tuo atveju, kai skelbiamas konkursas, turi būti nurodomas kvietimo teikti paraiškas dėl projektų 

finansavimo dviženklis eilės numeris, atsakingos ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos suteikiamas 
chronologiškai pagal konkrečios priemonės kvietimus teikti paraiškas; 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 
5.2.2. tuo atveju, kai sudaromas valstybės projektų sąrašas, turi būti nurodomas dviženklis valstybės 

projektų sąrašo pagal konkrečią priemonę eilės numeris, atsakingos ministerijos ir (arba) kitos valstybės 
institucijos arba įgyvendinančios institucijos suteikiamas chronologiškai pagal konkrečią priemonę. Jei 
sąrašas yra tikslinamas, šis numeris yra nekeičiamas ir nurodomas pirminis keičiamo sąrašo eilės numeris; 

5.2.3. tuo atveju, kai sudaromas regionų projektų sąrašas, pirmasis dviženklio sąrašo numerio 
skaitmuo nurodo regiono numerį (5 lentelė), antrasis dviženklio sąrašo numerio skaitmuo nurodo sąrašo 
eilės numerį, regiono plėtros tarybos suteikiamą chronologiškai pagal konkrečią priemonę ir regioną. Tuo 
atveju, jei sąrašas yra tikslinamas, sąrašo eilės numeris nėra keičiamas. 

 
5 lentelė. Regiono numeriai 



 

Regiono pavadinimas Regiono numeris 

Alytaus 1 

Kauno 2 

Klaipėdos 3 

Marijampolės 4 

Panevėžio 5 

Šiaulių 6 

Tauragės 7 

Telšių 8 

Utenos 9 

Vilniaus 0 

 
6. Kvietimų teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų unikalių kodų pavyzdžiai (6 lentelė). 
 
6 lentelė. Kvietimų teikti paraiškas, valstybės ir regionų projektų sąrašų unikalių kodų pavyzdžiai 
 

Regiono projektų sąrašo 
unikalaus kodo pavyzdys 

Kodo paaiškinimas 

VP2-1.3-ŪM-01-K-01 Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami konkurso 
būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija, pirmasis 
konkrečios priemonės kvietimas teikti paraiškas. 

VP3-1.3-ŪM-03-V-01 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio trečios priemonės, pagal kurią projektai atrenkami valstybės 
projektų planavimo būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio 
ministerija, pirmasis konkrečios priemonės projektų sąrašas. 

VP2-1.3-ŪM-01-R-21 Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami regionų 
projektų planavimo būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio 
ministerija, Kauno regiono pirmasis nurodytos priemonės regionų 
projektų sąrašas. 

VP2-1.3-ŪM-02-R-21 Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio antros priemonės, pagal kurią projektai atrenkami regionų 
projektų planavimo būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio 
ministerija, Kauno regiono pirmasis nurodytos priemonės regionų 
projektų sąrašas. 

 
7. Kiekvienai paraiškai dėl projekto finansavimo turi būti suteikiamas unikalus kodas, sudarytas iš 

dviejų dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“): 
7.1. kvietimo teikti paraiškas, valstybės arba regionų projektų sąrašo numerio, suteikiamo 5 punkte 

nustatyta tvarka; 
7.2. triženklio projekto numerio, suteikiamo chronologiškai. 
8. Paraiškos unikalaus kodo pavyzdys (7 lentelė). 
 
7 lentelė. Paraiškos unikalaus kodo pavyzdys 
 

Paraiškos unikalaus kodo 
pavyzdys  

Paraiškos visas pavadinimas 

VP2-1.3-ŪM-01-K-02-001 Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami konkurso 
būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija, antrojo 
konkrečios priemonės kvietimo teikti paraiškas pirmoji paraiška (pagal 
eilę suteiktas numeris). 

 
9. Su pareiškėju pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projektui paliekamas 7 

punkte nustatyta tvarka paraiškai suteiktas kodas (paraiškos kodas tampa projekto kodu). 
10. Kiekvienam stebėsenos rodikliui suteikiamas unikalus kodas, sudarytas iš dviejų dalių, 

atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“): 
10.1. priemonės kodo, suteikiamo pagal šių taisyklių 3 punktą; 



10.2. antra dalis sudaroma iš požymio, nurodančio, ar tai yra rezultato ar produkto rodiklis (8 
lentelė), požymio, nurodančio, ar tai veiksmų programos ar nacionalinis rodiklis (8 lentelė), ir dviženklio 
rodiklio eilės numerio (suteikiamo chronologiškai), kurie tarpusavyje atskiriami taškais; 

 
8 lentelė. Stebėsenos rodiklio požymio santrumpos 
 

Stebėsenos rodiklio požymio 
santrumpos 

Stebėsenos rodiklio požymis 

R Rezultato rodiklis 

P Produkto rodiklis 

VP Veiksmų programos rodiklis 

NR Nacionalinis rodiklis 

 
10.3. jei veiksmų programos stebėsenos rodiklis skaidomas į dalis, papildomai nurodoma, į kiek dalių 

jis yra išskaidomas, dalys atskiriamos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“). 
11. Stebėsenos rodiklio unikalaus kodo pavyzdys (9 lentelė). 
 
9 lentelė. Stebėsenos rodiklio unikalaus kodo pavyzdys 
 

Rodiklio unikalaus kodo pavyzdys Rodiklio visas pavadinimas 

VP2-1.3-ŪM-01-K-R. VP.01 Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami 
konkurso būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija, 
rezultato veiksmų programos lygmens pirmasis rodiklis. 

VP2-1.3-ŪM-01-K-R. VP.01-1 Ekonomikos augimo veiksmų programos pirmo prioriteto trečio 
uždavinio pirmos priemonės, pagal kurią projektai atrenkami 
konkurso būdu, už kurios įgyvendinimą atsakinga Ūkio ministerija, 
rezultato veiksmų programos lygmens pirmojo rodiklio išvestinis 
rodiklis. 

______________ 
 


