LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL TRANSPORTO, RYŠIŲ IR INFORMACINĖS VISUOMENĖS
PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR JŲ
REIKŠMIŲ SĄRAŠO IR TRANSPORTO, RYŠIŲ IR INFORMACINĖS
VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATITIKTIES
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS IR JŲ
REIKŠMĖMS LENTELĖS PATVIRTINIMO

2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 3-434
Vilnius
Vadovaudamasis Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo,
tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės
kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo“, 16 punktu:
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų atrankos
kriterijų ir jų reikšmių sąrašą;
1.2. Transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų atitikties
investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų reikšmėms lentelę;
1.3. Susisiekimo ministro valdymo sričių bendruosius naujų investicijų projektų
reikalavimus.
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo srities investicijų projektų
rengėjai, teikdami pasiūlymus įtraukti investicijų projektą į tam tikrų metų Valstybės investicijų
programą (toliau – VIP), pateikia Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamentui
užpildytą šio įsakymo 1.2. papunktyje nurodytą lentelę;
2.2. Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamentas teikia Investicijų
projektų atrankos komisijai transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų
atrankos kriterijams ir jų reikšmėms nustatyti ir projektams, kurie bus siūlomi įtraukti į tam tikrų
metų Valstybės investicijų programą, atrinkti (toliau – Komisija) apibendrintą informaciją dėl
investicijų projektų atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir siūlymus įtraukti investicijų
projektus į tam tikrų metų VIP;
2.3. minimalus bendras investicijų projekto surinktas balų skaičius, būtinas, kad šis
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projektas būtų siūlomas įtraukti į VIP, negali būti mažesnis nei 25. Jei vertinimo metu keli
investicijų projektai surenka vienodą balų skaičių, pirmenybė tenka (prioriteto tvarka):
2.3.1. investicijų projektui, kuris surinko daugiausia balų pagal pirmąjį (1.1. punktas)
investicijų projektų atrankos kriterijų;
2.3.2. investicijų projektui, kuris surinko daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą atrankos
kriterijų;
2.3.3. jei pagal visus projektų atrankos kriterijus investicijų projektai įvertinti vienodai,
sprendimą dėl jų finansavimo Komisijos siūlymų priima ministras.
2.4. Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi investicijų projektų rengėjų pateiktą šio įsakymo
2.1. punkte nurodytą informaciją, nustato galutinį investicijų projektų atitikties atrankos kriterijams
vertinimo balą.

Susisiekimo ministras

Parengė
Jurgita Rimkuvienė
2018-08-07

Rokas Masiulis
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2018 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. 3-434
TRANSPORTO, RYŠIŲ IR INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

1.

1.1.

Investicijų projektų
atrankos kriterijai

Bendrieji atrankos
kriterijai
Investicijų projektas:
įgyvendina arba prisideda
prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau –
Vyriausybės) programos
įgyvendinimo
plane
numatytų
darbų
įgyvendinimo

Investicijų
projektų
atrankos
kriterijų
reikšmės
(balais)

Atrankos kriterijų vertinimo aspektai

15–30

30 balų suteikiama, jei investicijų projektas
įgyvendina arba prisideda prie bent vieno
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
prioritetinio darbo veiksmo (strateginio
projekto) įgyvendinimo.
15 balų suteikiama, jei investicijų projektas
įgyvendina arba prisideda prie bent vieno
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
darbo veiksmo, išskyrus prioritetinių darbų
veiksmus
(strateginio
projekto),
įgyvendinimo.
10 balų suteikiama, jei dėl konkretaus
investicijų projekto įgyvendinimo yra priimtas
Seimo arba Vyriausybės sprendimas.
5 balai suteikiami, jei investicijų projektas
įgyvendina arba prisideda prie Lietuvos
Respublikos Seimo arba Vyriausybės
patvirtintų strateginių dokumentų, išskyrus
Vyriausybės programos įgyvendinimo planą,
nuostatų įgyvendinimo.
30 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skatina pritraukti privataus sektoriaus
investicijų ir/arba darbo vietų kūrimą 5
regioniniuose
centruose
(Alytuje,
Marijampolėje,
Tauragėje,
Telšiuose,
Utenoje). Privatus sektorius įsipareigojęs
investuoti ir sukurti ne mažiau kaip 50
nuolatinių darbo vietų.
20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skatina pritraukti privataus sektoriaus

1.2.

įgyvendina
Lietuvos
Respublikos Seimo arba
kitus
Vyriausybės
sprendimus
(išskyrus
nurodytą 1.1 punkte)

5–10

1.3.

atitinka
regioninės
politikos
uždavinius:
investicijų
projektas
padeda pritraukti privataus
sektoriaus investicijų ir
kurti
darbo
vietas
regionuose

10–30
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1.4.

investicijų
projekto
ekonominis naudos ir
išlaidų santykis (ENIS)

2.

Specialieji
atrankos
kriterijai
investicijų
projektui
įgyvendinti
planuojama
skirti
savivaldybės
biudžeto ir (arba) įmonių,
įstaigų nuosavų lėšų, taip
pat pritraukti privačių
vidaus ir (arba) užsienio
investicijų
kurortuose arba kurortinėse
teritorijose įgyvendinamas
investicijų projektas

2.1.

2.2.

5–20

investicijų ir/arba darbo vietų kūrimą 7
regioniniuose
centruose
(Alytuje,
Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje,
Šiauliuose, Panevėžyje). Privatus sektorius
įsipareigojęs investuoti ir sukurti ne mažiau
kaip 30 nuolatinių darbo vietų.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skatina pritraukti privataus sektoriaus
investicijų ir/arba darbo vietų kūrimą bet
kurioje Lietuvos dalyje, išskyrus Vilnių ir
Kauną. Privatus sektorius įsipareigojęs
investuoti ir sukurti ne mažiau kaip 10
nuolatinių darbo vietų.
20 balų suteikiama, jei ENIS didesnis už 4.
10 balų suteikiama, jei ENIS didesnis už 2, bet
mažesnis arba lygus 4.
5 balai suteikiami, jei ENIS didesnis už 1, bet
mažesnis arba lygus 2.

15–30

30 balų suteikiama, jei numatoma skirti
daugiau nei 30 proc. investicijų projektui
įgyvendinti reikiamų lėšų dydžio.
15 balų suteikiama, jei numatoma skirti nuo 15
iki 30 proc. investicijų projektui įgyvendinti
reikiamų lėšų dydžio.
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10 balų suteikiama, jei kurortuose arba
kurortinėse
teritorijose
įgyvendinamas
investicijų projektas sumažins sezoniškumo
įtaką ir užtikrins finansinę grąžą.
30 balų suteikiama, jei investicijų projektas
įgyvendina
krašto
apsaugos
sistemos
įsipareigojimus NATO ir Europos Sąjungai,
taip pat kitus įsipareigojimus dalyvauti
tarptautinėse operacijose.
20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos
teisės aktus (direktyvas).
10 balų suteikiama, jei investicijų projektas
vykdomas įgyvendinant kitus tarptautinius
įsipareigojimus.
15 balų suteikiama, jei finansuojamas bendrai
su Europos Sąjungos finansinės paramos
lėšomis įgyvendinamas investicijų projektas,
kai lėšos skiriamos netinkamiems finansuoti
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis,
bet į investicijų projektą įtrauktiems darbams,
kuriuos būtina atlikti, kad statinys atitiktų

2.3.

įgyvendina arba prisideda
prie prisiimtų tarptautinių
įsipareigojimų
įgyvendinimo

10–30

2.4.

bendrai
su
Europos
Sąjungos
finansinės
paramos
lėšomis
įgyvendinamam investicijų
projektui užbaigti, kad
statinys atitiktų 2011 m.
kovo 9 d. Europos
Parlamento ir Tarybos

15

5

2.5.

reglamente
(ES)
Nr.
305/2011,
kuriuo
nustatomos
suderintos
statybos
produktų
rinkodaros
sąlygos
ir
panaikinama
Tarybos
direktyva
89/106/EEB,
(toliau – Reglamente (ES)
Nr. 305/2011) nustatytus
esminius
statinių
reikalavimus
investicijų projektas skirtas
statiniui rekonstruoti, kai
eksploatuojamas statinys
neatitinka Reglamente (ES)
Nr. 305/2011 nustatytų
esminių
statinių
reikalavimų

2.6.

investicijų projektas skirtas
informacinėms
technologijoms, valstybės
informacinėms sistemoms,
valstybės ir žinybiniams
registrams modernizuoti ir
plėtoti

3.

Papildomi
kriterijai

atrankos

Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus
esminius statinių reikalavimus.

10–20

5–15

20 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas statiniui, kuriame neužtikrinti šeši
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti
esminiai statinio reikalavimai, rekonstruoti.
15 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas statiniui, kuriame neužtikrinta nuo trijų
iki penkių Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nustatytų esminių statinių reikalavimų,
rekonstruoti.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektas
skirtas statiniui, kuriame neužtikrinti mažiau
nei trys Reglamente (ES) Nr. 305/2011
nustatyti esminiai statinio reikalavimai,
rekonstruoti.
15 balų suteikiama, jei pagal Elektroninės
informacijos,
sudarančios
valstybės
informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir
valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų
informacinių sistemų gairių aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.
liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 (toliau –Aprašas)
investicijų projektu siekiama kurti arba
modernizuoti pirmos kategorijos informacinę
sistemą.
10 balų suteikiama, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti antros
kategorijos (nustatytos pagal Aprašą)
informacinę sistemą.
5 balai suteikiami, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti trečios
kategorijos (nustatytos pagal Aprašą)
informacinę sistemą.
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3.1.

investicijų
tęstinumas

projekto

5–30

3.2.

investicijų projektas skirtas
ilgalaikiam turtui, kuris
būtinas
priskirtoms
funkcijoms ir / ar ūkinei
veiklai vykdyti, sukurti ar
įsigyti

10-20

30 balų suteikiama, jei tęstiniam investicijų
projektui baigti įgyvendinti reikia ne daugiau
kaip 500 tūkst. eurų.
20 balų suteikiama, jei tęstiniam investicijų
projektui baigti įgyvendinti reikia daugiau
kaip 500 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 1000
tūkst. eurų.
5 balai suteikiami, jei tęstiniam investicijų
projektui baigti įgyvendinti reikia daugiau
kaip 1000 tūkst. eurų, bet ne daugiau kaip 3000
tūkst. eurų.
20 balų suteikiama, jei sukuriamas ar
įsigyjamas
ilgalaikis
turtas,
būtinas
priskirtoms funkcijoms ir / ar ūkinei veiklai
vykdyti, susijusiai su eismo
saugos
užtikrinimu.
10 balų suteikiama, jei sukuriamas ar
įsigyjamas ilgalaikis turtas, būtinas kitoms
priskirtoms funkcijoms ir / ar ūkinei veiklai
vykdyti.
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PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2018 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. 3-434

SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BENDRIEJI NAUJŲ INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ REIKALAVIMAI

1. Visi nauji į Valstybės investicijų programą (toliau – VIP) siūlomi įtraukti investicijų
projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos) (toliau – investicijų projektas) turi atitikti
bent vieną iš šių nurodytų bendrųjų reikalavimų investicijų projektams (toliau – bendrieji
reikalavimai):
1.1. Investicijų projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos
įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu
Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“ ir
kituose valstybės strateginiuose dokumentuose numatytų darbų, tarptautinių įsipareigojimų
įgyvendinimo arba įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sprendimus skirti valstybės kapitalo investicijų konkretiems investavimo objektams finansuoti;
1.2. Įsigyjamo (kuriamo) turto poreikis ir pajėgumai pagrįsti objektyviais paklausos
duomenimis ir / arba prisideda prie regioninės politikos uždavinių įgyvendinimo;
1.3. Investicijų projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) yra >0,
ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS) >1.
2. Jeigu naujas investicijų projektas neatitinka bendrųjų reikalavimų, jo įtraukimas į
VIP nesvarstomas.

___________________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2018 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. 3-434
TRANSPORTO, RYŠIŲ IR INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATITIKTIES INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS IR JŲ REIKŠMĖMS LENTELĖ
____________________________________________
(investicijų projekto pavadinimas)
Eil.
Nr.

1.
1.1.

Investicijų projektų atrankos
kriterijai
Investicijų projektas prisideda prie
atitinkamų metų strateginiame veiklos
plane numatytų tikslų ir uždavinių
įgyvendinimo
Bendrieji atrankos kriterijai:
Investicijų projektas:
įgyvendina arba prisideda prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau –
Vyriausybės) programos įgyvendinimo
plane numatytų darbų įgyvendinimo

1.2.

įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
Seimo
arba
kitus
Vyriausybės
sprendimus (išskyrus nurodytą 1.1
punkte)

1.3.

atitinka regioninės politikos uždavinius:
investicijų projektas padeda pritraukti
privataus sektoriaus investicijų ir kurti
darbo vietas regionuose

Investicijų projektui
suteikiama atrankos
kriterijų reikšmė, balais

Atrankos kriterijaus reikšmės pagrindimas
[Nurodykite prie kokių strateginiame veiklos plane numatytų tikslų ir
uždavinių prisideda planuojamas įgyvendinti / įgyvendinamas investicijų
projektas]

[Nurodykite, kurį Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatytą
darbą (nurodyti numerį ir pavadinimą) įgyvendina ar prie kurio
Vyriausybės programos įgyvendinimo plane numatyto darbo
įgyvendinimo prisideda investicijų projektas. Prašome pagrįsti
atsakymą]
[Nurodykite (pateikiant dokumento datą, numerį, pavadinimą), Lietuvos
Respublikos Seimo arba kitus Vyriausybės sprendimus ir / ar Lietuvos
Respublikos Seimo arba Vyriausybės patvirtintus strateginius
dokumentus, kuriuos įgyvendina ar prisideda prie jų įgyvendinimo
investicijų projektas. Prašome pagrįsti atsakymą]
[Nurodykite regioną, kuriame įgyvendinant investicijų projektą
skatinama pritraukti privataus sektoriaus investicijų ir/arba darbo vietų
kūrimą. Prašome pagrįsti atsakymą]
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1.4.

investicijų projekto ekonominis naudos
ir išlaidų santykis (ENIS)

2.
2.1.

Specialieji atrankos kriterijai:
investicijų
projektui
įgyvendinti
planuojama skirti savivaldybės biudžeto
ir (arba) įmonių, įstaigų nuosavų lėšų,
taip pat pritraukti privačių vidaus ir
(arba) užsienio investicijų
kurortuose arba kurortinėse teritorijose
įgyvendinamas investicijų projektas

2.2.

2.3.

įgyvendina arba prisideda prie prisiimtų
tarptautinių
įsipareigojimų
įgyvendinimo

2.4.

bendrai su Europos Sąjungos finansinės
paramos
lėšomis
įgyvendinamam
investicijų projektui užbaigti, kad
statinys atitiktų 2011 m. kovo 9 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) Nr. 305/2011 (toliau –
Reglamente (ES) Nr. 305/2011)
nustatytus
esminius
statinių
reikalavimus
investicijų projektas skirtas statiniui
rekonstruoti, kai eksploatuojamas
statinys neatitinka Reglamente (ES) Nr.
305/2011 nustatytų esminių statinių
reikalavimų
investicijų
projektas
skirtas
informacinėms
technologijoms,
valstybės informacinėms sistemoms,

2.5.

2.6.

[Nurodykite pagrįstos alternatyvos ENIS reikšmę iš investicijų projekto
sąnaudų ir naudos analizės skaičiuoklės]

[Nurodykite, kiek procentų investicijų projektui įgyvendinti reikiamų lėšų
planuojama skirti iš savivaldybės biudžeto ir (arba) įmonių, įstaigų
nuosavų lėšų, taip pat pritraukti privačių vidaus ir (arba) užsienio
investicijų.]
[Nurodykite, kurioje kurortinėje teritorijoje įgyvendinamas investicijų
projektas ir pateikite informaciją, kaip investicijų projekto įgyvendinimas
sumažins sezoniškumo įtaką ir užtikrins finansinę grąžą.]
[Nurodykite, kokius tarptautinius įsipareigojimus įgyvendina arba prie
kokių prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo prisideda
planuojamas vykdyti investicijų projektas. Prašome nurodyti teisės aktų,
tarptautinių įsipareigojimų, datas, numerius, pavadinimus. Prašome
pagrįsti atsakymą]
[Kriterijus vertinamas ir informacija teikiama, kai valstybės biudžeto
lėšas planuojama panaudoti darbams apmokėti, kurie netinkami
finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis. Pateikite
išsamią informaciją apie lėšų poreikį ir darbus, kurie netinkami
finansuoti Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis, bet įtraukti į
investicijų projektą ir kuriuos būtina atlikti, kad statinys atitiktų
Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių
reikalavimus.]
[Vadovaujantis Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytais esminių
statinių reikalavimais, įvertinkite ir pateikite informaciją ,kiek ir kokių
reikalavimų neužtikrina investicijų projekto metu numatomas
rekonstruoti statinys. Prašome pagrįsti atsakymą]
[Vadovaujantis Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės
informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių
sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų gairių aprašo, patvirtinto
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valstybės ir žinybiniams registrams
modernizuoti ir plėtoti
3.
3.1.

Papildomi atrankos kriterijai:
investicijų projekto tęstinumas

3.2.

investicijų projektas skirtas ilgalaikiam
turtui, kuris būtinas priskirtoms funkcijoms
ir / ar ūkinei veiklai vykdyti, sukurti,
įsigyti, modernizuoti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716,
nuostatomis, nurodykite, kurios kategorijos, informacinę sistemą sukurti
ar modernizuoti numatoma įgyvendinant investicijų projektą.]
[Kriterijus vertinamas ir informacija teikiama tęstiniams investicijų
projektams. Nurodykite lėšų sumą, kuri reikalinga užbaigti investicijų
projektą.]
[Nurodykite, kokioms priskirtoms funkcijoms ar ūkinei veiklai vykdyti
įsigyjamas, sukuriamas, modernizuojamas ilgalaikis turtas, įgyvendinant
investicijų projektą. Prašome pagrįsti atsakymą]

Iš viso:
____________________________________________________

