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LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 
DĖL INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, JOS DARBO 

REGLAMENTO, INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ IR JŲ REIKŠMIŲ 

PATVIRTINIMO  

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. 1V- 768      

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, 17 ir 29 punktais ir 

siekdamas užtikrinti tinkamą investicijų projektų, kurie nepriskirtini Valstybės investicijų programoje 

planuojamiems investicijų projektams, planavimą: 

1. S u d a r a u šią Investicijų projektų atrankos komisiją (toliau – komisija): 

Lina Rainienė – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus pavaduotoja 

(komisijos pirmininkė); 

Linas Bakutis – l. e. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos departamento 

direktoriaus pareigas (komisijos pirmininkės pavaduotojas);  

Sigitas Jurkevičius – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus vyriausiasis 

patarėjas; 

Loreta Kalvaitienė – l. e. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos 

departamento direktoriaus pavaduotojo pareigas; 

Rūta Valantinaitė – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Administracinio 

departamento Turto valdymo ir logistikos skyriaus vedėja. 

2. S k i r i u Vidą Černiuvienę, l. e. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Strategijos 

departamento Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigas, komisijos sekretore. 

3. T v i r t i n u: 

3.1. Investicijų projektų atrankos komisijos darbo reglamentą (pridedama); 

3.2. Investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes (pridedama). 

4. N u r o d a u Administracinio departamento Bendrųjų reikalų ir personalo skyriaus vyriausiajai 

specialistei Vilmai Ulickytei–Petrauskienei paskelbti šį įsakymą Tarnybos valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, o įsakymo 1 ir 2 punktuose nurodytus asmenis 

supažindinti pasirašytinai. 

 

 

Direktorius                                 Feliksas Dobrovolskis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. 1V-768  

 

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Investicijų projektų atrankos komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) 

nustato Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) Investicijų projektų atrankos 

komisijos (toliau – komisija) darbo organizavimo tvarką.  

2. Komisija, vadovaudamasi Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, 

tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis 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“, 

Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintais Investicijų projektų atrankos kriterijais ir jų reikšmėmis, 

Darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, atrenka Tarnybos investicijų projektus, kuriuos siūlo vykdyti ir 

įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, o taip pat siūlomus vykdyti investicijų 

projektus, kurie nepriskirtini Valstybės investicijų programoje planuojamiems investicijų projektams, ir 

teikia pasiūlymus dėl einamiesiems biudžetiniams metams numatytų lėšų valstybės kapitalo 

investicijoms paskirstymo pagal investicijų projektus tikslinimo. 

 

II. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžius šaukia, jų vietą, laiką nustato ir 

jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas. Nesant komisijos pirmininko, šias funkcijas atlieka 

komisijos pirmininko pavaduotojas.  

4. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.  

5. Komisijos sekretorius:  

5.1. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, o skubiais atvejais  ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki 

komisijos posėdžio dienos elektroniniu paštu praneša komisijos nariams komisijos posėdžio vietą ir 

laiką, darbotvarkės klausimus, taip pat išsiunčia su komisijos posėdžio darbotvarkės klausimais susijusią 

medžiagą; 

5.2. Darbo reglamento 10 punkte nustatyta tvarka surašo komisijos posėdžio protokolą;  

5.3. vykdo komisijos pirmininko (jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo) pavedimus.  

6. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. 

Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu, bendru sutarimu arba paprasta komisijos posėdyje 

dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, komisijos 

sprendimą lemia komisijos pirmininko balsas, o jo nesant – komisijos pirmininko pavaduotojo balsas.  

7. Komisijos pirmininkas ir kiti komisijos nariai gali kviesti komisijos posėdyje dalyvauti 

Tarnybos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, (toliau visi kartu – 

tarnautojai), kurie, jei reikia, svarstomais klausimais galėtų suteikti papildomos informacijos.  

8. Komisijos pirmininkas, komisijos nariai ir kiti komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys 

privalo saugoti ir tik teisės aktuose nustatyta tvarka ir tikslais naudoti konfidencialią informaciją, kuri 

tampa jiems žinoma vykdant su komisijos veikla susijusias funkcijas ar dalyvaujant komisijos 

posėdžiuose.  

9. Komisijos narys, turintis privačių interesų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su komisijos 

posėdyje svarstomu klausimu, privalo iš anksto apie tai informuoti komisijos pirmininką (jo nesant – 

komisijos pirmininko pavaduotoją) ir nedalyvauti svarstant šį klausimą ir dėl jo balsuojant. 



10. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžio protokole. Protokolas turi būti šiame 

punkte nustatyta tvarka parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo įvykusio komisijos 

posėdžio dienos. Komisijos sekretorius per 3 darbo dienas nuo įvykusio komisijos posėdžio dienos 

parengia komisijos posėdžio protokolo projektą ir elektroniniu paštu išsiunčia jį komisijos pirmininkui ir 

komisijos posėdyje dalyvavusiems komisijos nariams. Komisijos nariai ne vėliau kaip per 2 darbo 

dienas nuo komisijos posėdžio protokolo projekto gavimo dienos pateikia komisijos sekretoriui pastabas 

dėl komisijos posėdžio protokolo projekto. Per šiame punkte nustatytą terminą komisijos nariams 

nepateikus pastabų, laikoma, kad komisijos posėdžio protokolo projektui pritarta. Komisijos posėdžio 

protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir komisijos sekretorius.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Komisijos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Lietuvos 

Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. 

____________________ 



PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo 

tarybos direktoriaus 2015 m. birželio 22 

d. įsakymu Nr. 1V-768 

 

 

INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS 

 

Eil. 

Nr. 

Investicijų projektų atrankos kriterijai 

 

Atrankos kriterijų 

reikšmės balais 

Atrankos kriterijų reikšmių balais paaiškinimai 

1. BENDRIEJI KRITERIJAI  

(taikomi visiems investicijų projektams) 

  

1.1. Teisinio reglamentavimo (įpareigojimo) kriterijus  

Investicijų projektas vykdomas įgyvendinant Europos 

Sąjungos teisės aktų ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės 

aktų (įstatymų, nutarimų, sprendimų) nuostatas   

0; 5; 10 10 balų suteikiama, jei investicijų projektas vykdomas įgyvendinant 

Europos Sąjungos teisės aktus. 

5 balai suteikiami, jei investicijų projektas vykdomas įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtų 

teisės aktų (įstatymų, nutarimų, sprendimų)  nuostatas. 

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas nėra skirtas anksčiau šiame 

papunktyje paminėtų teisės aktų nuostatoms įgyvendinti.  

1.2. Atitikties Tarnybos veiklos prioritetams kriterijus 

Investicijų projektas atitinka Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos 

prioritetus 

0; 5; 10 10 balų suteikiama, jei investicijų projektas atitinka planuojamų metų 

Tarnybos veiklos prioritetus ir yra skirtas Tarnybos funkcijoms atlikti. 

5 balai suteikiami, jei investicijų projektas yra skirtas Tarnybos funkcijoms 

atlikti, tačiau neatitinka planuojamų metų Tarnybos veiklos prioritetų.  

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas neatitinka planuojamų metų 

Tarnybos veiklos prioritetų ir nėra skirtas Tarnybos funkcijoms atlikti. 

1.3. Tęstinumo kriterijus 

Investicijų projekto tęstinumas  

0; 5; 10 10 balų suteikiama tęstiniam investicijų projektui vykdyti ir (ar) užbaigti 

planuojamais biudžetiniais metais. 

5 balai suteikiami investicijų projektui, kuris buvo vykdomas (finansuotas) 

ir užbaigtas ankstesniais metais, nei planuojami biudžetiniai metai. 

0 balų suteikiama naujam investicijų projektui. 

1.4. Finansavimo kriterijus 

Investicijų projekto finansavimas valstybės biudžeto 

lėšomis ir (ar) Tarnybos pajamų įmokomis  

0; 5; 10 10 balų suteikiama investicijų projektui, jei jo vykdymas tikslingas, jis 

visiškai finansuojamas valstybės biudžeto (ne Tarnybos pajamų įmokų) 

lėšomis ir dėl jo finansavimo jau priimti sprendimai. 

5 balai suteikiami investicijų projektui, jei jo vykdymas tikslingas, jis 

finansuojamas Tarnybos pajamų įmokomis ar dalinai finansuojamas 



valstybės biudžeto (ne Tarnybos pajamų įmokų) lėšomis. 

0 balų suteikiama investicijų projektui, jei jo vykdymas netikslingas. 

 Didžiausia bendrųjų kriterijų balų suma  40  

2. SPECIALIEJI KRITERIJAI 

(taikomi Valstybės investicijų programoje 

planuojamiems investicijų projektams) 

  

2.1. Informacinių sistemų investicijų projektams 

Informacinėms sistemoms, kurios skirtos Tarnybos 

funkcijoms atlikti ir Tarnybos veiklai užtikrinti, įsigyti, 

sukurti (atnaujinti) ir (ar) plėtoti   

0; 10; 15; 20  20 balų suteikiama investicijų projektui, jei juo siekiama kurti ir (ar) 

atnaujinti III kategorijos valstybės informacines sistemas.  

15 balų suteikiama investicijų projektui, jei juo siekiama kurti ir (ar) 

atnaujinti IV kategorijos valstybės informacines sistemas.  

10 balų suteikiama investicijų projektui, jei juo siekiama plėtoti valstybės 

informacines sistemas.  

0 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis nesusijęs su anksčiau šiame 

papunktyje paminėtais tikslais. 

 Didžiausia specialiųjų kriterijų, taikomų 

informacinių sistemų investicijų projektams, balų 

suma 

20  

2.2. Statybos darbų investicijų projektams  

Naujam pastatui (patalpoms), statiniui statyti (įsigyti), 

pastatui ir statiniui atnaujinti (modernizuoti), jo 

inžinerinėms sistemoms pakeisti (renovuoti ar 

rekonstruoti) 

0; 10; 15; 20 20 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas pastatui (patalpoms), 

statiniui, kuriuose yra neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų 

deformacijos ir (arba) inžinerinių sistemų defektai ir tolesnis jų naudojimas 

kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai ir (ar) yra netinkamas 

Tarnybos funkcijoms atlikti.  

15 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam pastatui 

(patalpoms), statiniui statyti (įsigyti), teisės aktais Tarnybai paskirtoms 

naujoms funkcijoms atlikti.  

10 balų suteikiama investicijų projektui, jei investicijų projektas skirtas 

pastatui (patalpoms), statiniui atnaujinti (modernizuoti) ir (ar) bendrosioms 

inžinerinėms sistemoms pakeisti (renovuoti, rekonstruoti), kai jų 

nusidėvėjimas daugiau kaip 75 procentų ir (arba) jis skirtas esamoms 

Tarnybos funkcijoms vykdyti ir (ar) darbo sąlygoms pagerinti.  

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas skirtas pastatui (patalpoms), 

statiniui atnaujinti (modernizuoti) ir (ar)  bendrosioms inžinerinėms 

sistemoms pakeisti (renovuoti, rekonstruoti), kai jų nusidėvėjimas mažiau 

kaip 75 procentų. 



 Didžiausia specialiųjų kriterijų, taikomų statybos 

darbų investicijų projektams, balų suma 

20  

2.3. Ilgalaikiam (materialiajam ir nematerialiajam) 

turtui (išskyrus 2.1 ir  2.2 papunkčiuose numatytą 

turtą) įsigyti (atnaujinti) 

Ilgalaikiam turtui, kuris skirtas Tarnybai priskirtoms 

funkcijoms atlikti ir Tarnybos veiklai užtikrinti, įsigyti, 

sukurti (atnaujinti) 

 

0; 10; 15; 20 20 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam ilgalaikiam 

turtui sukurti, įsigyti ir pakeičia ar atnaujina ilgalaikį turtą, kurio 

nusidėvėjimas virš 100 proc. ar kuris tapo netinkamu, negalimu naudoti dar 

būdamas nenusidėvėjęs.  

15 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam ilgalaikiam 

turtui sukurti, įsigyti ir pakeičia ar atnaujina ilgalaikį turtą, kurio 

nusidėvėjimas 75–100 proc. 

10 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam ilgalaikiam 

turtui sukurti, įsigyti ir pakeičia ar atnaujina ilgalaikį turtą, kurio 

nusidėvėjimas mažiau kaip 75 proc. 

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas neskirtas anksčiau šiame 

papunktyje nurodytam ilgalaikiam turtui įsigyti, sukurti (atnaujinti). 

 

 

Didžiausia specialiųjų kriterijų, taikomų ilgalaikio 

(materialiojo ir nematerialiojo) turto įsigijimo 

(atnaujinimo) investicijų projektams, balų suma 

20  

3. PAPILDOMI KRITERIJAI 

(taikomi Valstybės investicijų programoje 

neplanuojamiems investicijų projektams) 

  

3.1. Ilgalaikiam (materialiajam ir nematerialiajam) 

turtui (išskyrus 2 punkte numatytą turtą, su kuriuo 

susiję investicijų projektai vertinami pagal 

specialiuosius kriterijus) įsigyti (atnaujinti)  

Ilgalaikiam turtui, kuris skirtas Tarnybos funkcijoms 

atlikti ir Tarnybos veiklai užtikrinti, įsigyti, sukurti 

(atnaujinti) 

 

0; 10; 15; 20 20 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam ilgalaikiam 

turtui sukurti, įsigyti ir pakeičia ar atnaujina ilgalaikį turtą, kurio 

nusidėvėjimas virš 100 proc. ar kuris tapo netinkamu, negalimu naudoti dar 

būdamas nenusidėvėjęs.  

15 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam ilgalaikiam 

turtui sukurti, įsigyti ir pakeičia ar atnaujina ilgalaikį turtą, kurio 

nusidėvėjimas 75–100 proc. 

10 balų suteikiama investicijų projektui, jei jis skirtas naujam ilgalaikiam 

turtui sukurti, įsigyti ir pakeičia ar atnaujina ilgalaikį turtą, kurio 

nusidėvėjimas mažiau kaip 75 proc. 

0 balų suteikiama, jei investicijų projektas neskirtas aukščiau šiame 

papunktyje nurodytam ilgalaikiam turtui įsigyti, sukurti (atnaujinti). 

 Didžiausia papildomų kriterijų, taikomų ilgalaikio 

(materialiojo ir nematerialiojo) turto (išskyrus 2 

punkte numatytą turtą, su kuriuo susiję investicijų 

20  



projektai vertinami pagal specialiuosius kriterijus) 

įsigijimo (atnaujinimo) investicijų projektams, balų 

suma 

 

Investicijų projektai įvertinami pagal nustatytas investicijų projektų atrankos kriterijams (toliau – atrankos kriterijai) balų reikšmes. 

Kiekvienas investicijų projektas, priskirtinas Valstybės investicijų programoje planuojamiems investicijų projektams, vertinamas pagal bendruosius atrankos 

kriterijus ir, atsižvelgiant į investicijų projekto objektą (turinį), pasirinktinai pagal vieną atrankos kriterijų iš specialiųjų atrankos kriterijų grupės. 

Kiekvienas investicijų projektas, nepriskirtinas Valstybės investicijų programoje planuojamiems investicijų projektams, vertinamas pagal bendruosius atrankos 

kriterijus ir papildomus atrankos kriterijus. 

Investicijų projekto bendras vertinimo balas gaunamas susumavus šio projekto vertinimo pagal bendruosius atrankos kriterijus ir specialiuosius (ar papildomus) 

kriterijus vertinimo balus. 

_________________ 


