Valstybei svarbaus ekonominio projekto „Vilniaus viešasis logistikos centras“
įgyvendinimo ataskaita
Projekto pavadinimas: Vilniaus viešojo logistikos centro projektas (2008-01-06 / 110).
Atsakinga ministerija: Susisiekimo ministerija.
Projekto vykdytojas: AB „Lietuvos geležinkeliai“ (2019-02-20 / 168).
Projekto tikslas: Įgyvendinant Nacionalinę susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl
Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, pritraukti užsienio ir
Lietuvos investicijas, plėtoti įvairiarūšio transporto sistemą Lietuvoje ir skatinti naudoti ekologišką
geležinkelių transportą.
Projekto įgyvendinimo terminai, planiniai / faktiniai (galutinis ir, jeigu yra, etapų – nustatyti
Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto sutartyje):
Galimybių studijos rengimas ir vertinimas 2008.12.23 – 2009.12.31. Techninės dokumentacijos
parengimas 2010.03.29 – 2011.11.23. Rangos darbai (įvairiarūšis terminalas su visa reikiama
infrastruktūra ir įranga) 2013.04.23 – 2014.11.30 Įgyvendinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 metų
programos įgyvendinimo prioritetinių priemonių patvirtinimo“ patvirtinta 252 priemonė – 2015 m.
įrengtas Vilniaus viešojo logistikos centro įvairiarūšis terminalas. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 168 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008
m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“
pakeitimo“ nustatytas Vilniaus VLC įgyvendinimo terminas – 2030 m.
Projekto įgyvendinimo rezultatai ir jų rodikliai, planiniai / faktiniai (galutiniai ir, jeigu yra,
etapų – nustatyti Vyriausybės nutarime dėl projekto pripažinimo valstybei svarbiu ir (ar) projekto
sutartyje):
Didinant geležinkelių transporto sąveikos su kitomis transporto rūšimis efektyvumą Vilniaus
viešajame logistikos centre 2015 m. įrengtas įvairiarūšis terminalas. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 168 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008
m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei svarbiais ekonominiais projektais“
pakeitimo“ nustatytas Vilniaus VLC įgyvendinimo rezultatai ir rodikliai – pasiekta investicinė
vertė 22 mln. Eur, sukurta ne mažiau kaip 250 naujų darbo vietų.
Projekto investicijų vertė, planinė / faktinė:
Faktinė investicinė vertė į įvairiarūšį terminalą – 30.984,47 mln. Eur (2015 m.).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 168 „Dėl Lietuvos
Respublikos vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 110 „Dėl pripažinimo valstybei
svarbiais ekonominiais projektais“ pakeitimo“ nustatyta papildoma planinė – 22 000 000
(dvidešimt du milijonai) eurų investicijų vertė.
Projekto įgyvendinimo priemonės, planinės / faktinės (kurias projekto vykdytojas sutartimi su
ministerija įsipareigojo nustatytu laiku ir apimtimi įvykdyti įgyvendindamas projektą):
Įrengti įvairiarūšį terminalą.
Plėtoti viešąjį logistikos centrą 25,9 ha teritorijoje (2019-02-20 / 168). Projekto vykdytojui
nustatyti įsipareigojimai bus įgyvendinami projekto vykdytojui pasitelkiant projekto partnerius
(investuotojus), atrinktus atviro, nediskriminacinio, grindžiamo objektyviais atrankos ir skyrimo
kriterijais, viešo ir skaidraus konkurso tvarka, su kuriais įsipareigojimų sutartis pasirašys projekto
vykdytojas arba jo įgaliotas viešųjų logistikos centrų projektams įgyvendinti įsteigtas juridinis
asmuo – „Geležinkelių logistikos parkas“.
Projekto įgyvendinimo metu numatomos taikyti įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytos
konkrečios lengvatos, jų taikymo sąlygos, nustatytos / suteiktos:
Nenumatyta.
Projekto įgyvendinimo eiga (apibendrinamojo pobūdžio informacija):
2019-02-20 d. LRV Vyriausybė nutarimu Nr. 168 „Dėl Vilniaus viešojo logistikos centro projekto
pripažinimo valstybei svarbiu projekto“ Vilniaus viešojo logistikos centro projektas pripažintas
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valstybei svarbiu projektu, paskirtas projekto vykdytojas, nustatytas projekto įgyvendinimo
terminas ir projekto rodikliai.
2019-07-26 d. LR Susisiekimo ministerija ir projekto vykdytojas AB „Lietuvos geležinkeliai“
pasirašė Vilniaus viešojo logistikos centro įgyvendinimo sutartį.
Peržiūrėta, perskaičiuota ir atnaujinta Vilniaus viešojo logistikos centro inžinerinės infrastruktūros
įrengimo darbų sąmata pagal techninį projektą. Išanalizuotos visos galimos inžinerinės
infrastruktūros įrengimo finansavimo galimybės ir nustatyta, kad VLC inžinerinės infrastruktūros
finansavimo iš ES struktūrinių fondų 2014-2020 metų programoje nėra, galimas finansavimo būdas
valstybės lėšomis pagal Infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų įrengimo ir (ar)
sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017
m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 4-429 „Dėl infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų
įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2019-10-02 d. Vilniaus m. savivaldybės administracijos raštu Nr. A51-94689/19(3.3.2.12E-AD24)
pateikta paraiška LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai inžinerinių komunikacijų įrengimui
Vilniaus viešajame logistikos centre pagal infrastruktūros iki investuotojui suteikto sklypo ribų
įrengimo ir (ar) sutvarkymo valstybės lėšomis tvarkos aprašą. 2019-11-12 raštu Nr. A51109351/19(3.3.9.1E-AD24) LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikta papildoma
informacija ir paraiškos papildymas pagal pateiktus klausimus. 2020-02-05 raštu Nr. A5116194/20(3.3.2.12E-AD24) LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikta informacija apie
projekto vykdytoją, įgyvendinimo sutartį, projekto rodiklius ir jų pasiekimo terminą. Statusas –
sprendimas dėl finansavimo suteikimo nepriimtas, paraiška nagrinėjama. Neskyrus finansavimo
2020 metais, bus svarstoma inžinerinės infrastruktūros įrengimą finansuoti projekto vykdytojo arba
investuotojų lėšomis, taip pat bus teikiama pakartotinė paraiška LR Ekonomikos ir inovacijų
ministerijai dėl finansavimo skyrimo 2021 metais.
VVLC projekto tikslas – teikti ekonominę naudą valstybei, Vilniaus regionui ir gyventojams.
Logistikos g. dalies ir privažiuojamųjų kelių Vilniaus viešajame logistikos centre projekto
įgyvendinimas yra esminis ir būtinas plėtojant valstybei svarbų VVLC projektą. Kelių projektą
įgyvendinus, atsirastų galimybė toliau vystyti VVLC projektą ir kurti inovatyvų logistikos ir
transporto kompleksą vienoje vietoje, todėl išanalizuotos visos galimos kelių objekto įrengimo
finansavimo galimybės. Išanalizavus visas galimas inžinerinės infrastruktūros įrengimo
finansavimo galimybes, nustatyta, kad VLC privažiuojamų kelių finansavimo iš ES struktūrinių
fondų 2014-2020 metų programoje nėra, galimas finansavimo būdas iš biudžeto KPPP (kelių
priežiūros plėtros programa) lėšomis.
Peržiūrėjus, perskaičiavus ir atnaujinus Logistikos gatvės ir privažiuojamų kelių įrengimo darbų
sąmatą pagal techninį projektą, 2019-10-21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos raštu
pateiktas prašymas Nr. A51-100575/ 19 (3.3.9.1E-AD24) LR susisiekimo ministerijai dėl
Logistikos g. ir privažiuojamųjų kelių infrastruktūros įrengimo finansavimo iš kelių priežiūros
plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės ar savivaldybių institucijų kelių objektams,
kuriuos vykdant bus įgyvendinami LR Vyriausybės programos įgyvendinimo planas ir prioritetinių
darbų sąrašas ir kurie turės teigiamą poveikį saugiam eismui ir naudą visuomenei. Buvome
informuoti, kad prašymas skirti KPP programos finansavimo lėšų rezervą bus įvertintas gavus kitų
savivaldybių institucijų prašymus ir paaiškėjus programos finansavimo lėšų rezervo likučiui. LR
susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Aprašo 30 punktu ir atsižvelgdama į gautus prašymus,
parengs Vyriausybės nutarimo dėl programos finansavimo lėšų rezervo paskirstymo projektą, kurį
suderinusi su suinteresuotomis institucijomis, Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teiks
tvirtinti LR Vyriausybei. Statusas: 2020-03-04 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje
buvo priimtas sprendimas skirti finansavimą VVLC projekto kelių įrengimui 2020 metais iš 2020
metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms,
susijusioms su keliais, finansuoti, kurias 2020 metais bus galima naudoti LR Susisiekimo
ministerijai papildomai suderinus su LR Finansų ministerija ir jeigu dėl to nebus pažeistos Lietuvos
Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių
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patvirtinimo įstatymo 10 ir 19 straipsnių nuostatos. Atsižvelgiant į tai pradedami rengti viešųjų
pirkimų dokumentai: prašymas pirkimui pradėti su aiškinamuoju raštu ir technine specifikacija.
2019-09-09 d. Vilniaus miesto savivaldybės raštu Nr. A51-85374/19(3.3.9.1E-EM4) pateikta dar
viena paraiška LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl Logistikos g. ir privažiuojamųjų kelių
infrastruktūros įrengimo finansavimo iš kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšų
rezervo valstybės ar savivaldybių institucijų valdomų vietinės reikšmės kelių, vedančių į teritorijas,
kuriose kuriamos darbo vietos, objektams įgyvendinti pagal LR Vyriausybės 2005-04-21 d.
nutarimu Nr. 447 (LR Vyriausybės 2019-11-20 d. nutarimo Nr. 1162 redakcija) patvirtintą KPPP
finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą. 2019-11-20 d. LR Vyriausybei nutarimu Nr. 1162
pakeitus Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą ir išdėsčius
jį nauja redakcija, 2019-12-18 d. pateikta patikslinta paraiška. 2020-01-17 d. LR Ekonomikos ir
inovacijų ministerijai pateikta papildoma informacija apie ketinamas sukurti darbo vietas ir
informacija apie jau esamas sukurtas darbo vietas prie prašomo finansuoti kelių objekto. Statusas:
LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija, įvertinusi valstybės ir savivaldybių institucijų pateiktus
prašymus dėl finansavimo, sudarė finansuotinų kelių objektų sąrašą ir pateikė jį LR Susisiekimo
ministerijai.
Siekiant tinkamai įgyvendinti 2019-02-20 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 168 nuostatas,
suplanuoti, numatyti ir parinkti priemones atviro tarptautinio, viešo konkurso dėl investicijų VVLC
paskelbimui, vykdymui, suteikiant galimybę transporto, logistikos, gamybos ir susijusia veikla
užsiimantiems subjektams įsikurti VVLC prie Vilniaus intermodalinio terminalo, atlikti
parengiamieji darbai: i) atlikta išteklių analizė (SSGG); ii) identifikuoti potencialūs klientai
(projekto partneriai/investuotojai), kuriuos siekiama pritraukti įsikurti VVLC; iii) nustatytos
investuotojų konkurso rinkodaros plano priemonės ir kanalai; iv) suplanuotos ir įvertintos darbų
laiko sąnaudos; v) nustatytas projekto įgyvendinimo biudžetas ir finansavimo šaltiniai.
Sekančiu žingsniu, įgyvendinant projektą, yra parengta atviro, nediskriminacinio, grindžiamo
objektyviais atrankos ir skyrimo kriterijais, viešo ir skaidraus projekto partnerių (investuotojų)
atrankos konkurso dokumentacija: konkurso sąlygos ir įsipareigojimų sutarties projektas. Kartu su
konkurso sąlygomis yra parengtas memorandumas, kuriame numatomi pagrindiniai investicinio
VVLC projekto privalumai, nauda, reikalavimai, įsipareigojimai būsimiems investuotojams bei
viso konkurso eiga. Parengtas investicijų VVLC teaser’is (apžvalga). Tai trumpa projekto
santrauka, kartu apimanti pagrindinę konkurso informaciją, investavimo sąlygas. Šiuo metu yra
vykdomas pirminis konkurso etapas – rinkos konsultacijos, kurių metų siekiama tinkamai
pasirengti konkurso vykdymui ir investuotojus informuoti apie investavimo galimybes ir/ ar
keliamus reikalavimus. Vilniaus viešojo logistikos centro projektas įgyvendinamas laikantis pagal
LR susisiekimo ministerijai pateikto veiksmų plane numatytus veiksmus ir terminus.
Siūlymai dėl projekto įgyvendinimo / statuso reikalingumo:
Atsižvelgiant į projekto tikslus ir planuojamus bei vykdomus darbus, valstybei svarbaus projekto
statusas yra aktualus ir reikalingas.
__________________

