PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2010 m. liepos 23 d.
įsakymu Nr. 1V-502
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2018 m. rugpjūčio 7 d.
įsakymo Nr.1V-571 redakcija)
INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS
Eil.
Nr.

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

Investicijų projektų
atrankos kriterijai

Bendrieji atrankos
kriterijai:
įgyvendina arba 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“ (toliau ‒
Vyriausybės programos
įgyvendinimo planas),
numatytų darbų
įgyvendinimo
įgyvendina Lietuvos
Respublikos Seimo (toliau
‒ Seimas) arba kitus
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau ‒
Vyriausybė) sprendimus
(išskyrus nurodytą 1.1
papunktyje)
investicijų projekto
ekonominis naudos ir
išlaidų santykis (toliau ‒
ENIS)
Specialieji atrankos
kriterijai:
investicijų projektui
įgyvendinti planuojama
skirti savivaldybės biudžeto

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
(strateginius
projektus),
įgyvendinimo.

5–10

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 Seimo arba
Vyriausybės patvirtintų strateginių dokumentų,
išskyrus Vyriausybės programos įgyvendinimo
planą, nuostatų įgyvendinimo.
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.

5–20

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.

ir (arba) įmonių, įstaigų
nuosavų lėšų, taip pat
pritraukti privačių vidaus ir
(arba) užsienio investicijų
2.2.

įgyvendina arba prisideda
prie prisiimtų tarptautinių
įsipareigojimų
įgyvendinimo

2.3.

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, kuriuo
nustatomos suderintos
statybos produktų
rinkodaros sąlygos ir
panaikinama Tarybos
direktyva 89/106/EEB
(toliau – Reglamentas (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

2.4.

2.5.

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

10–20

15

10–20

5–15

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

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 klasifikavimo gairių
aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr.
716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos
saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų

turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių
sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų
klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“,
(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 balų suteikiama, jei investicijų projektu
siekiama kurti arba modernizuoti trečios
kategorijos
(nustatytos
pagal
Aprašą)
informacinę sistemą.
3.
3.1.

Papildomi
kriterijai
investicijų
tęstinumas

atrankos
projekto

5–30

3.2.

investicijų projektas skirtas
informaciniams ir ryšių
ištekliams, naudojamiems
įstaigų veiklai užtikrinti,
plėtoti

10–20

3.3.

investicijų projektas išorės
sienų apsaugai užtikrinti

10–20

3.4.

investicijų projektas skirtas
visuomenės saugumą

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 1 mln. eurų.
5 balai suteikiami, jei tęstiniam investicijų
projektui baigti įgyvendinti reikia daugiau kaip
1 mln. eurų, bet ne daugiau kaip 3 mln. eurų.
20 balų suteikiama, jei informaciniais ar ryšių
ištekliais naudojasi daugiau kaip viena vidaus
reikalų ministro valdymo srities įstaiga arba
kita valstybės įstaiga ir informacinių ar ryšių
išteklių naudotojų skaičius yra didesnis kaip
5 000.
15 balų suteikiama, jei informaciniais ar ryšių
ištekliais naudojasi daugiau kaip viena vidaus
reikalų ministro valdymo srities įstaiga arba
kita valstybės įstaiga ir informacinių ar ryšių
išteklių naudotojų skaičius yra nuo 1 001 iki
5 000.
10 balų suteikiama, jei informaciniais ar ryšių
ištekliais naudojasi daugiau kaip viena vidaus
reikalų ministro valdymo srities įstaiga arba
kita valstybės įstaiga ir informacinių ar ryšių
išteklių naudotojų skaičius yra nuo 10 iki
1 000.
20 balų suteikiama, jeigu valstybės sienos dalis
ruože, kuriame planuojama įdiegti valstybės
sienos stebėjimo sistema, bus stebima ne
mažiau kaip 90 procentų.
10 balų suteikiama, jeigu valstybės sienos dalis
ruože, kuriame planuojama įdiegti valstybės
sienos stebėjimo sistema, bus stebima ne
mažiau kaip 85 procentais.
20 balų suteikiama, jei įsigyjama technika,
skirta gelbėjimo darbams aukštyje atlikti.

užtikrinančiai technikai
įsigyti

3.5.

investicijų projektas
Bendrojo pagalbos centro
(toliau ‒ BPC)
funkcionavimui ir plėtrai
užtikrinti

5–20

15 balų suteikiama, jei įsigyjama technika skirta
specifiniams (cheminių avarijų likvidavimo,
gelbėjimo darbams vandenyje) gelbėjimo
darbams atlikti.
10 balų suteikiama, jei įsigyjama kita specialioji
technika.
20 balų suteikiama, jei modernizuota BPC
informacinė sistema bus bendra ir ja galės
naudotis visos pagalbos tarnybos (BPC,
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, greitoji
medicinos pagalba, policija, aplinkosauga).
10 balų suteikiama, jei modernizuota BPC
informacine sistema galės naudotis tik 2
pagalbos tarnybos (BPC ir priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba).
5 balai suteikiami, jei modernizuota BPC
informacine sistema galės naudotis tik BPC.

Minimali balų suma – 35 balai, kad investicijų projektas būtų siūlomas įtraukti į
Valstybės investicijų programą. Kai investicijų projektams, surinkusiems vienodą balų skaičių,
finansuoti tam tikrais metais nepakanka valstybės lėšų, pirmenybė suteikiama investicijų projektams,
surinkusiems daugiausia balų pagal pirmąjį (1.1 papunktis) investicijų projektų atrankos kriterijų, o
jei investicijų projektai vienodai įvertinti pagal šį kriterijų, pirmenybė suteikiama investicijų
projektams, surinkusiems daugiau balų pagal kitą iš eilės nurodytą atrankos kriterijų. Jei pagal visus
projektų atrankos kriterijus investicijų projektai įvertinti vienodai, sprendimą dėl jų finansavimo
priima vidaus reikalų ministras.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ BENDRIEJI NAUJŲ INVESTICIJŲ
PROJEKTŲ REIKALAVIMAI
1. Visi į Valstybės investicijų programą (toliau – VIP) siūlomi įtraukti nauji 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;
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.

