
 

PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 

 

2017 m. spalio 18 d. 

 

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir 

(ar) keitimo teikianti institucija: 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 

Veiksmų programos prioriteto numeris ir pavadinimas: 2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“ 

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir 

pavadinimas: 

2.1.1. konkretus uždavinys „Padidinti plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų 

infrastruktūros prieinamumą ir naudojimą vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos 

infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinka“ 

Veiksmų programos įgyvendinimo priemonės (toliau – 

priemonė) kodas ir pavadinimas: 

Priemonė Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ 

Priemonei skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšų suma, mln. Eur: 

43,05 

 

Pagal priemonę remiamos veiklos: Investicijų projekto skirto detaliai įvertinti esminius projekto, skirto naujos kartos 

interneto prieigos infrastruktūrai plėtoti, įgyvendinimo aspektus, parengimas. 

1. Plačiajuosčio elektroninio ryšio infrastruktūros plėtra vietovėse, kuriose šios 

infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai. 

Pagal priemonę remiamos veiklos arba dalis veiklų bus 

vykdomos: 

 

 Stebėsenos komiteto pritarimas veiklų ar jų dalies vykdymui ne Veiksmų 

programos teritorijoje gautas .... 

 

Stebėsenos komiteto pritarimas reikalingas veiklų vykdymui:  

 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, nes: 

 veiklos bus vykdomos Lietuvoje (arba ES šalyse, kai projektai finansuojami iš 

Europos socialinio fondo); 

 apribojimai veiklų vykdymo teritorijai netaikomi. 

Projektų atrankos būdas (finansavimo forma finansinių 

priemonių atveju): 

 Valstybės projektų planavimas 

 Regionų projektų planavimas 

 Projektų konkursas 

 Tęstinė projektų atranka 
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 Finansinė priemonė 

 

 

 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-05-19 posėdyje, pakeistas 2016-02-

18 posėdyje) 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 1. Projektas turi atitikti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos 

„Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 244 ,,Dėl Informacinės visuomenės plėtros 

2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ 

patvirtinimo“ (toliau – Programa), 5 tikslo „Užtikrinti geografiškai tolygią sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtrą ir skatinti naudotis interneto paslaugomis“ 1 

uždavinį „Plėtoti sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūrą vietovėse, kuriose rinka negali 

užtikrinti šios infrastruktūros plėtros ir elektroninių ryšių paslaugų teikimo“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas siekia Programos 5 tikslo 1 uždavinio įgyvendinimo. 

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

administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. 

įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ 

(toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), 66.2 papunktyje, kuriame 

numatyta, kas projektas turi atitikti strateginio planavimo dokumentų nuostatas. 

Projektų atrankos kriterijus padės atrinkti projektą, kurį įgyvendinus padidės 

plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumas ir naudojimas 

vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo 

negali užtikrinti rinka bus nustatyta optimali tiesioginės paramos plačiajuosčio interneto 

paslaugos teikėjams apimtis, užtikrinanti, kad valstybės investicijos bus skiriamos tik tokia 

apimtimi, kuri būtina ištaisyti rinkos trūkumus.  

Projektų atrankos kriterijus atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, t. y. 

projektų atrankos kriterijus yra nediskriminuojantys ir skaidrūs, neišskiria tam tikros 

tikslinės grupės iš kitų. 

Patvirtintas projektų atrankos kriterijus keičiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 2016 m. vasario 5 d. raštu Nr. ((24.39)-5K-1601812; 5K-1602277)-

6K-1601178 „Dėl priemonės Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ 

projektų specialiųjų atrankos kriterijų“ pateiktas pastabas. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbd546f0b04011e39a619f61bf81ad0a/GlVRcGMwtl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbd546f0b04011e39a619f61bf81ad0a/GlVRcGMwtl
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dbd546f0b04011e39a619f61bf81ad0a/GlVRcGMwtl
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 SPECIALUSIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS            

 PRIORITETINIS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJUS 

 Nustatymas 

 Keitimas 

(Kriterijus patvirtintas Stebėsenos komiteto 2015-06-18 posėdyje, pakeistas 2016-02-

18 posėdyje) 

 

Projektų atrankos kriterijaus numeris ir pavadinimas: 2. Projektas turi atitikti Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 

2014–2020 m. plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. 

spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) ,,Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto 

prieigos plėtros 2014–2020 m. plano patvirtinimo“, priedą „Lietuvos Respublikos naujos 

kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano priemonių planas ir siekiami 

rodikliai“. 

Projektų atrankos kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai: 

Vertinama, ar projektas, projekto veiklos ir galimi projekto vykdytojai atitinka Lietuvos 

Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 3-410-(E) 

,,Dėl Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 2014–2020 m. plano 

patvirtinimo“, priedo „Lietuvos Respublikos naujos kartos interneto prieigos plėtros 

2014–2020 m. plano priemonių planas ir siekiami rodikliai“ 1.1.1 priemonėje nurodytą 

projektą, projekto veiklas ir projekto vykdytojus. Projekto veiklos turi būti skirtos tik 

naujos kartos interneto prieigos (plačiajuosčio ryšio) infrastruktūros, jos naudojimo ir 

investavimo į šią sritį investicijų projektui parengti (projekto veiklos negali būti skirtos 

infrastruktūros kūrimui).  

Dėl remiamų veiklų pobūdžio, projektais nenumatoma prisidėti prie horizontaliųjų 

principų (lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi ir jaunimo) 

įgyvendinimo stebėsenos rodiklių. 

Projektų atrankos kriterijaus pasirinkimo pagrindimas: Projektų atrankos kriterijus detalizuoja reikalavimą, nustatytą Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 35 punkte, kuriame numatyta, kad projektas (išskyrus vietos plėtros 

projektus) 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. 

Patvirtintas projektų atrankos kriterijus keičiamas parengus Projekto veiklos turi 

būti skirtos tik naujos kartos interneto prieigos (plačiajuosčio ryšio) infrastruktūros, jos 

naudojimo ir investavimo į šią sritį investicijų projektąui parengti (projekto veiklos 

negali būti skirtos infrastruktūros kūrimui), kuriame pagrindžiamas infrastruktūros 

kūrimo poreikis. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e1fdab0600411e4bad5c03f56793630
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7e1fdab0600411e4bad5c03f56793630
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Dėl remiamų veiklų pobūdžio, projektais nenumatoma prisidėti prie horizontaliųjų 

principų (lyčių lygybės ir nediskriminavimo, darnaus vystymosi ir jaunimo) 

įgyvendinimo stebėsenos rodiklių. 

Projektų atrankos kriterijus padės atrinkti projektą, kurį įgyvendinus padidės 

plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų infrastruktūros prieinamumas ir naudojimas 

vietovėse, kuriose naujos kartos prieigos infrastruktūros plėtros ir paslaugų teikimo 

negali užtikrinti rinka bus nustatyta optimali tiesioginės paramos plačiajuosčio 

interneto paslaugos teikėjams apimtis, užtikrinanti, kad valstybės investicijos bus 

skiriamos tik tokia apimtimi, kuri būtina ištaisyti rinkos trūkumus.  

Projektų atrankos kriterijus atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, 

t. y. projektų atrankos kriterijus yra nediskriminuojantys ir skaidrūs, neišskiria tam tikros 

tikslinės grupės iš kitų. 

Patvirtintas projektų atrankos kriterijus keičiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 2016 m. vasario 5 d. raštu Nr. ((24.39)-5K-1601812; 5K-1602277)-

6K-1601175 „Dėl priemonės Nr. 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ 

projektų specialiųjų atrankos kriterijų“ pateiktas pastabas. 

 
 

Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamento direktorius                                         Saulius Kerza 

 

 


