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PRIVAŽIUOJAMŲJŲ GELEŽINKELIO KELIŲ
STATYBOS IR/AR REKONSTRUKCIJOS FINANSAVIMO ATRANKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.
Privažiuojamųjų geležinkelio kelių statybos ir/ar rekonstrukcijos finansavimo atrankos
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ (toliau – LGI) paraiškų, skirtų
privažiuojamųjų geležinkelio kelių (toliau – PGK) statybai ir/ar rekonstrukcijai LGI lėšomis, teikimo, vertinimo,
reitingavimo bei preliminaraus ir galutinio LGI sprendimo finansuoti arba nefinansuoti PGK statybos ir/ar
rekonstrukcijos tvarką.
1.2.
Paraiškų reitingavimas atliekamas siekiant efektyviai paskirstyti LGI biudžete geležinkelių
infrastruktūros plėtrai numatytas lėšas.
1.3.
Paraiškų reitingavimo tikslai:
1.3.1.
Nustatyti ekonomiškai naudingiausius Investicinius projektus, vadovaujantis reitingavimo
formule.
1.3.2.
Įgyvendinti Investicinius projektus, atsižvelgiant į turimas lėšas ir efektyviausią jų
panaudojimą.
II SKYRIUS
SĄVOKOS
2.1.
Investicinis projektas - PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos objektas, dėl kurio statybos ir/ar
rekonstrukcijos finansavimo LGI lėšomis kreipėsi Pareiškėjas.
2.2.
Paraiška - Taisyklių 1 priede Pareiškėjo pildoma tipinė dokumento forma.
2.3.
Pareiškėjas – ūkio subjektas arba ūkio subjektų grupė, teikiančių Paraišką dėl PGK statybos
ir/ar rekonstrukcijos finansavimo LGI lėšomis.
2.4.
Reitingavimas – Paraiškų vertinimas siekiant nustatyti ekonomiškai naudingiausius
Investicinius projektus, į kuriuos bus investuojama LGI lėšomis.
2.5.
Reitingo koeficientas - Paraiškų vertinimui pagal reitingavimo formulę apskaičiuotas
koeficientas, pagal kurį priimamas preliminarus sprendimas dėl LGI lėšų investavimo.
2.6.
Bendradarbiavimo sutartis - tarp Pareiškėjo ir LGI sudaryta sutartis, kurioje susitariama dėl
krovinių vežimo apimties ir investicijų į PGK rekonstrukciją ir/ar statybą pasidalinimo.
2.7.
Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos geležinkelių transporto kodekse.

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA
3.1.
Pareiškėjas, siekdamas gauti LGI finansavimą PGK statybai ir/ar rekonstrukcijai, elektroniniu
paštu kpp@litrail.lt pateikia užpildytą Paraišką pagal tipinę formą (Taisyklių 1 priedas) dėl poreikio
rekonstruoti ir/ar statyti PGK.
3.2.
LGI per 5 darbo dienas nuo Paraiškos gavimo dienos informuoja Pareiškėją elektroniniu paštu,
kad Paraiška gauta ir užpildyta tinkamai arba nurodo patikslinti Paraišką, jei joje nėra užpildyta visa prašoma
Taisyklių 1 priede nurodyta informacija.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS, REITINGAVIMAS, PRELIMINARAUS IR GALUTINIO SPRENDIMO PRIĖMIMAS
4.1.
Paraiškų nagrinėjimas ir vertinimas:
4.1.1.
Paraiškos vertinimas atliekamas pagal reitingavimo formulę, apskaičiuojant reitingo
koeficientą :

Čia:

Pv – PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos preliminari sąmata.
Pk – Pareiškėjo planuojamos investuoti lėšos į PGK statybą ir/ar rekonstrukciją.
Pp – LGI pajamos, gaunamos per kalendorinius metus iš Pareiškėjo sumokamų mokesčių už
naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra.
Ps – LGI sąnaudos per kalendorinius metus, skirtos PGK priežiūrai ir eksploatacijai.
4.2.
Nustatomi vertinamų Investicinių projektų reitingo koeficientai:
4.2.1.
Investiciniam projektui surinkus reitingo koeficientą nuo 1 iki 10 imtinai, Pareiškėjui per 10
darbo dienų nuo tinkamos Paraiškos gavimo pranešama informuojant jį Paraiškoje nurodytu būdu, jog LGI
priima preliminarų sprendimą finansuoti PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos darbus. Galutinis LGI sprendimas
dėl PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos priimamas per 60 kalendorinių dienų nuo preliminaraus sprendimo
priėmimo.
4.2.2.
Investiciniam projektui surinkus reitingo koeficientą daugiau nei 10, Pareiškėjui per 10 darbo
dienų nuo tinkamos Paraiškos gavimo pranešama informuojant jį Paraiškoje nurodytu būdu, jog Paraiška yra
atmetama, kadangi Investicinis projektas nėra ekonomiškai naudingas LGI.
4.3.
LGI, apskaičiavusi Investicinio projekto preliminarią sąmatą pasilieka teisę atmesti Paraišką, jei
preliminari Investicinio projekto sąmata viršija LGI geležinkelio infrastruktūros plėtrai skirtą investicijų dydį.
Jei vienu metu yra reitinguojami du ar daugiau Investicinių projektų ir/arba du ar daugiau Investicinių
projektų surenka vienodą reitingo koeficientą, pirmenybė teikiama tam Investiciniam projektui, kurio iš
mokesčių už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra surenkamos LGI pajamos yra didesnės.
4.4.
Reitingo koeficientai yra apskaičiuojami vieno skaičiaus po kablelio tikslumu.

V SKYRIUS
BENDRADARBIAVIMO SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS
5.1.
LGI, priėmusi galutinį sprendimą dėl PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos ir pranešusi apie
galutinį sprendimą Pareiškėjui per Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytą terminą, inicijuoja derybas dėl
Bendradarbiavimo sutarties pasirašymo. Bendradarbiavimo sutartimi Pareiškėjas įsipareigoja dėl šių sąlygų:
5.1.1.
Pareiškėjas įsipareigoja vežti Paraiškoje nurodytus krovinių kiekius per Paraiškoje nurodytą
laikotarpį.
5.1.2.
Pareiškėjas įsipareigoja finansiškai prisidėti prie PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos Paraiškoje
nurodytu lėšų dydžiu.
5.1.3.
PGK statybos ir/ar rekonstrukcijos darbai pradedami vykdyti po Bendradarbiavimo sutarties
pasirašymo.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1.
Už šių Taisyklių taikymą, savalaikį atnaujinimą, keitimą ar papildymą yra atsakingas
Infrastruktūros paslaugų departamento Paslaugų vystymo ir pardavimo skyrius.

Privažiuojamųjų geležinkelio kelių statybos ir/ar
rekonstrukcijos finansavimo atrankos taisyklių
1 priedas
________________________________
(ūkio subjekto pavadinimas)
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Infrastruktūros paslaugų departamento
Paslaugų vystymo ir pardavimo skyriui
PRIVAŽIUOJAMOJO GELEŽINKELIO KELIO STATYBOS IR/AR REKONSTRUKCIJOS FINANSAVIMO ATRANKOS
PARAIŠKA
_________________________
(data)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Pareiškėjas (ūkio subjekto ar subjektų grupės
pavadinimas).
Pareiškėjo kontaktiniai duomenys (kontaktinis
asmuo, el. paštas, tel. nr. adresas).
Krovinių rūšis
1 vagono krovos laikas (pilnas paruošimas
išsiuntimui)
Planuojamos apimtys per metus (nurodyti vagonų
skaičių arba krovinio vienetus (tonomis) bei
apimčių metus).
Planuojamos krovinio galinės (pradinės) stotys.

•
•

PakrovaIškrova-

7.

Vieta, kurioje bus vykdomi krovos darbai (Stotis,
privažiuojamojo kelio Nr.)
PASTABA: Jei statomas naujas kelias - pateikti
statybos techninio projekto susisiekimo ir
technologijos dalis el. versijoje (pdf, dwg ar kitu
formatu).
8. Planuojamas investicijų ir/ar kitų lėšų dydis į
Infrastruktūros objekto rekonstrukciją ir/ar
statybą.
9. Ar krovinys bus vežamas viena kryptimi? (pakrauti
vagonai po nuvežimo grįžta tušti, arba su kroviniu).
10. Kokiu būdu pageidaujate gauti informaciją apie
Paraiškos vertinimą ir priimtą sprendimą ? (el.
paštu, registruoti paštu).
Pareiškėjas:
(Vardas, pavardė, parašas, data)

