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Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo teikianti 

institucija: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų 

infrastruktūros plėtra“  

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas: 6.1.1 konkretus uždavinys „Padidinti šalies daugiarūšės 

susisiekimo sistemos ir transeuropinių transporto tinklų 

sąveiką“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – priemonė) kodas ir 

pavadinimas: 

06.1.1-TID-V-503 priemonė „TEN-T geležinkelių tinklo 

atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto 

sąveikos gerinimas“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma, mln. Eur: 289,43  

Pagal priemonę remiamos veiklos: 1. 1435 mm vežės pločio geležinkelių infrastruktūros 

įrengimas I transporto koridoriuje („Rail Baltica“); 

2. 1520 mm vėžės pločio geležinkelių infrastruktūros 

atnaujinimas, patobulinimas ir plėtra (įskaitant antrųjų kelių 

tiesimą ir elektrifikavimą) IX B transporto koridoriuje; 

3. Naujų geležinkelių transporto eismo valdymo ir kontrolės 

sistemų diegimas; 

4. ERTMS sistemos diegimas naujose 1435 mm pločio TEN-

T geležinkelių linijose. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus vykdomos: 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas) 

 ne Lietuvoje, o kitose Europos Sąjungos šalyse (taikoma 

projektams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros 

fondo arba Sanglaudos fondo); 

 ne ES šalyse (taikoma projektams, finansuojamiems iš 

Europos socialinio fondo); 

 

(Stebėsenos komiteto pritarimas nereikalingas) 

× vykdoma Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai 

finansuojami iš Europos socialinio fondo); 
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 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių priemonių atveju): × Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 

 Finansinė priemonė 

 

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

× Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 

1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos 

patvirtinimo“, 1 tikslo ,,Didinti krovinių ir keleivių judumą, gerinant Europos 

Sąjungos transeuropinio transporto tinklo pagrindinio tinklo koridorius ir jų jungtis 

su valstybinės ir vietinės reikšmės transporto tinklu ir plėsti skirtingų transporto rūšių 

sąveikos efektyvumą“ 1 uždavinį ,,Įrengti naują, atnaujinti ir tobulinti esamą 

tarptautinės ir vietinės reikšmės geležinkelių infrastruktūrą (įskaitant naujų projekto 

„Rail Baltica“ geležinkelio kelių ir antrųjų geležinkelio kelių bei aplinkkelių tiesimą), 

įgyvendinti naujus kontrolės, valdymo ir signalizacijos, energijos posistemių projektus 

(įskaitant geležinkelių linijų elektrifikavimą)“.  

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas atitinka Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų 

programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. 

nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos 

patvirtinimo“, 1 tikslo 1 uždavinį. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus detalizuoja bendrąjį reikalavimą, nustatytą Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 
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ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 66.2 papunktyje, kuriame numatyta, kad projektas 

turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas. 

 

Teikiamas tvirtinti: 

× SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 

 

× Nustatymas 

 Keitimas  

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti preliminarų Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų 

programos projektų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 

m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 ,,Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo 

plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo patvirtinimo“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka preliminaraus 

Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos projektų sąrašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 3-249 

,,Dėl preliminaraus Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos 

projektų sąrašo patvirtinimo“, 1.1.12, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21 

papunkčiuose nurodytus projektus, projektų veiklas ir galimus projektų vykdytojus. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus detalizuoja bendrąjį reikalavimą, nustatytą Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų 

ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 35 punkte, kuriame numatyta, kad projektas 

įtraukiamas į valstybės projektų sąrašą, jei strateginio planavimo dokumente nustatytas 

projekto vykdytojas ir jam pavestos įgyvendinti veiklos sritys (kurios atitinka projekto 

tikslą) arba strateginio planavimo dokumente nurodomas planuojamas įgyvendinti 

projektas, projekto vykdytojas ir jam numatytos projekto veiklos. 

Projektų atrankos kriterijus užtikrina, kad būtų atrinkti projektai, kurie geriausiu būdu 
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prisidėtų prie 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 

6.1.1 konkretus uždavinio „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir 

transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ įgyvendinimo ir prie numatytų stebėsenos 

rodiklių pasiekimo. Elektrifikavus geležinkelių tinklą, padidinus dvikelių ruožų skaičių, 

modernizavus stočių kelynus, įdiegus naujus kontrolės, valdymo ir signalizacijos bei 

energijos posistemių projektus, būtų sumažintas iškastinio kuro suvartojimas ir pereita 

prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo geležinkelių transporto sektoriuje, 

sumažintas geležinkelių neigiamas poveikis aplinkai, padidintas susisiekimo greitis 

(atnaujintuose ir patobulintuose ruožuose – iki 160 km/h keleiviniams traukiniams ir iki 

120 km/h kroviniams traukiniams), pagerinta eismo sauga (diegiant ERTMS sistemą 

naujose 1435 mm pločio TENT-T linijose, investuojant į signalizacijos ir kontrolės 

sistemų kūrimą ir/ar atnaujinimą vadovaujantis Europos Komisijos sprendime Nr. 

2012/88/EC išdėstytomis nuostatomis). 

Pasirinktas projektų atrankos kriterijus užtikrina, kad nebūtų nepagrįstai išskirtos tam 

tikros tikslinės grupės ar pareiškėjai. 

 
 
 
 

Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius 

 

  

 

Saulius Kerza 

    (parašas)   

 


