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„Investuok Lietuvoje“ misija – didinti 

Lietuvos konkurencingumą, investicinį 

patrauklumą ir žinomumą pasaulyje

Pritraukti užsienio 

investicijas

Skatinti esamų tiesioginių 

užsienio investicijų (TUI) plėtrą

Gerinti investicinę 

aplinką

Misija ir veikla



„Investuok Lietuvoje“ veiklos rodikliai: planuojamos investicijos
žemesnės nei 2018 m. dėl didesnio projektų paslaugose skaičiaus
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Pagal projektų skaičių pirmauja technologiniai projektai, pagal 
darbo vietas – paslaugos, o pagal investicijas – gamyba

Šaltinis: „Investuok Lietuvoje“, 2020
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2019 m. 100% investicijų į ilgalaikį turtą – už Vilniaus miesto ribų
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5 investicinės aplinkos gerinimo kryptys, reikalingos Lietuvos 
konkurencingumui stiprinti 

Žmogiškieji 
ištekliai

Inovacijų 
skatinimas

Talentai ir 
migracija

Infrastruktūra Regionų 
vystymas
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Šalies konkurencingumo didinimui – dėmesys regionams

Pagrindinės funkcijos

Po-investicinis aptarnavimas, pagalba 

investuotojų vizituose

TUI kylančių lokalaus masto problemų 

sprendimas

NT ir švietimo institucijų / paslaugų 

inventorizacija

Bendradarbiavimas su miestų agentūromis, 

savivaldybėmis bei kitomis vietos institucijomis
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Kelių, vedančių į teritorijas, kuriose kuriamos 
darbo vietos, objektų finansavimas 2
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Priemonės apibendrinimas

Tikslas – skirti finansavimą valstybės ir savivaldybių institucijų valdomų kelių, vedančių į teritorijas, kuriose 

kuriamos darbo vietos, objektams

Priemonė pradėta įgyvendinti 2019 m. vasario 20 d.

Prašymus finansavimui gauti vertina Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerija

Finansavimo sumos nustatymo principai

KPPP rezervas
Ekstremalios 

situacijos

LRV programos 

Įgyvendinimo 

planas

KPPP rezervo 

likučio 

paskirstymas

EIM kelių 

objektai

Sodų teritorijų 

kelių objektai
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Prašymų finansuoti kelių objektus vertinimo procesas

Prašymų pateikimo 

EIM pradžia

Prašymų 

pateikimo EIM 

pabaiga

EIM kelių objektų 

sąrašo sudarymas
KPPP rezervo 

paskirstymo 

nutarimo teikimas 

LRV

N spalio 1 d. N spalio 31 d.

N+1 sausio 1 d. N+1 vasario 10 d.

Kelių objektų 

sąrašo pateikimas 

SM

+ 3 d. d.
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Prašymo finansuoti kelių objektus forma prašoma pateikti 
informacija

1.Prašymo pagrindimas ir laukiamo poveikio aprašymas

2.Numatoma kelio objekto įgyvendinimo pradžios ir pabaigos data

3.Kelio objekto numeris ir pavadinimas

4.Kuriamų darbo vietų, kurios bus išlaikomos ne trumpiau kaip trejus metus (36 mėnesius), skaičius

5.Planuojamos kelio objekto išlaidos (kategorija, suma, metai, lėšų pagrindimas)

6.Prašoma finansuoti kelio objekto išlaidų dalis ateinantiems biudžetiniams metams

7.Valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšų, numatomų skirti kelio objektui įgyvendinti, dalis

8.Informacija apie kelio objekto finansavimo tęstinumą

9.Informacija, ar kelio objektas veda į valstybei svarbaus projekto ar regioninės svarbos projekto 
statusą turintį objektą ir (arba) teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos

10.Kelio objekto reikšmė išlaikant ar kuriant darbo vietas
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Prašymų finansuoti kelių objektus vertinimo kriterijai

1.Valstybės ar savivaldybių  biudžeto lėšų dalis, skirta kelio objektui įgyvendinti (procentais). 
Didžiausias galimas kriterijaus balas – 10

2.Darbo santykių mokesčių, susijusių su  kuriamų darbo vietų, kurios bus išlaikomos ne trumpiau kaip 
trejus metus (36 mėnesius), skaičiumi, ir bendros kelio objekto įgyvendinimo vertės santykis. 
Didžiausias galimas kriterijaus balas – 25

3.Kelio objektas yra tęstinis, tai yra, kelio objektas buvo finansuotas praėjusiais biudžetiniais metais. 
Didžiausias galimas kriterijaus balas – 20 

4.Kelio objekto reikšmė darbo vietų išlaikymui ar kūrimui. Didžiausias galimas kriterijaus balas – 35

5.Prašoma finansuoti kelio objektą, kuris veda į valstybei svarbaus projekto ar regioninės svarbos 
statusą turintį objektą ir (arba) teritoriją, kurioje kuriamos darbo vietos. Didžiausias galimas 
kriterijaus balas – 10 

Prašymas dėl finansavimo, surenkantis mažiau nei 40 balų, 

netraukiamas į finansuotinų projektų sąrašą
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Kelių objektų sąrašo sudarymo principai

• Įvertina prašymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo galutinės prašymų dėl finansavimo pateikimo dienos 

• Vertinimo metu turi teisę pateikti klausimus ir paprašyti papildomos informacijos dėl pateikto prašymo dėl finansavimo

• Pratęsia prašymų finansavimui gauti vertinimo terminą tokiam laikotarpiui, kuris yra skiriamas atsakyti į klausimus ir 
pateikti papildomą informaciją dėl pateikto prašymo dėl finansavimo (bet ne ilgiau nei einamųjų metų pabaigos)

• Įvertinusi prašymą dėl finansavimo priima teigiamą arba neigiamą sprendimą

Gavusi prašymą finansavimui gauti Ekonomikos ir inovacijų ministerija

• įtraukia prašyme dėl finansavimo nurodytą 
kelio objektą į kelių objektų sąrašą

• priskiria kelio objektui prašymo dėl 
finansavimo vertinimo metu nustatytą 
vertinimo balą

• pagal kelio objektui skirtą vertinimo balą 
nustato jo vietą kelių objektų sąraše

Priimdama teigiamą sprendimą Priima neigiamą sprendimą, jeigu

• projekto atsipirkimo santykis mažesnis kaip 1,2

• kelio objektas surinko mažiau kaip 40 balų

• laiku nebuvo atsakyta į prašymą pateikti informaciją ir 
(ar) neišsamiai atsakyta ir (ar) neatsakyta pateiktus 
klausimus

• savivaldybės, pateikusios prašymą valstybinės 
reikšmės keliui finansuoti, nepateikia rašytinio LAKD 
sutikimo prašyti finansavimo valstybinės reikšmės keliui
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INVESTUOK LIETUVOJE

T. +370 5 262 7438

E. info@investlithuania.com

A. Upės g. 23 | Vilnius LT-08128 | Lietuva

www.investlithuania.com


