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VEIKSMO FINANSINIS IR EKONOMINIS VERTINIMAS
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Vertinimo tikslas – nustatyti veiksmo naudos visuomenei santykį su 
veiksmo išlaidomis.

Nauda visuomenei – socialinis ekonominis poveikis (pvz. sutaupytas 
laikas, pridėtinės vertės augimas, mažesnė oro tarša, geresnė integracija 
į darbo rinką ir kt.). 

Veiksmo išlaidos – išlaidos per veiksmo įgyvendinimo (investicijos) ir 
poveikio pasireiškimo laikotarpį (reinvesticijos, veiklos ir palaikymo 
sąnaudos).

VERTINIMO TIKSLAS IR LOGIKA
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.

Ką vertiname? Kokį 
poveikį?

Visuomenės gerovės 
pokytį

Pagal mokslinių tyrimų 
duomenis, statistinę 

informaciją

Kaip vertiname?

Visos prielaidos 
matomos 

skaičiavimuose

Pateikiame skaičiavimo 
pagrindimą/įvertinimą

VERTINIMO PRINCIPAI
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Vertinimui pateikiama:

Veiksmo įgyvendinimo koncepcijos priedas (Ateities ekonomikos DNR 
plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 3 priedas)

arba

Veiksmų skaičiuoklė

https://www.cpva.lt/ateities-ekonomikos-dnr/dokumentai-formos-
pildymui/716

https://www.cpva.lt/ateities-ekonomikos-dnr/administravimo-
tvarka/717

DOKUMENTAI
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Investicijos – veiksmo įgyvendinimui skiriamos lėšos.

Investicijos išskaidomos pagal veiklas ir veikloms nurodomi fiziniai rodikliai.

Investicijų sumos turi būti pagrįstos. Pavyzdžiui, komerciniais pasiūlymais, 
rinkos analize, anksčiau įgyvendintų projektų patirtimi, sąmatomis ar kitais 
būdais. 

Jei planuojamos veiksmo administravimo išlaidos, jos turi būti įtrauktos į 
veiksmo investicijų sumą.

Nurodoma veiklai taikomas PVM tarifas arba tai, jog sumos nurodytos be 
PVM (kai PVM gali būti traukiamas į atskaitą ir susigrąžinamas)

VEIKSMO INVESTICIJOS
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ATASKAITINIS LAIKOTARPIS
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KAS YRA REALŪS 
VEIKSMO KAŠTAI 
VALSTYBEI Rezultatų 

palaikymas

Įgyvendinimas 

Parengimas  

Viešojo sektoriaus DU
+ konsultantai

Statyba arba veikla Sukurtos turto ir infrastruktūros palaikymas
Darbuotojų DU

Kiti paslaugos teikimo kaštai
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Reinvesticijos - išlaidos, kurios patiriamos visiškai pakeičiant ilgalaikį turtą, į 
kurį buvo investuotos lėšos (pvz.: kapitalinis kelio remontas, visiškas 
kompiuterių ir programinės įrangos atnaujinimas kas x metų).

Turi būti nurodoma, kuriais metais planuojamos reinvesticijos ir jų suma.

Jei reinvesticijų suma nurodyta be PVM, nurodykite „be PVM“. Jei suma 
nurodyta su PVM, nurodykite PVM tarifą.

REINVESTICIJOS
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Nurodomas veiklos ir palaikymo sąnaudų pokytis, kuris atsiranda dėl veiksmo 
investicijų. 

Dėl investicijų veiklos sąnaudos gali padidėti (pvz. naujai nutiesto kelio 
priežiūra) arba sumažėti (pvz. po viešosios paskirties pastato renovacijos 
sumažėja jo šildymo sąnaudos).

Vertinama iš projekto vykdytojo pozicijos.

Sąnaudos detalizuojamos pamečiui.

Jei sąnaudų suma nurodyta be PVM, nurodykite „be PVM“. Jei suma nurodyta 
su PVM, nurodykite PVM tarifą.

VEIKLOS IR PALAIKYMO SĄNAUDOS
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Veiklos pajamos - pajamos, kurios yra tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už 
prekes ir (arba) paslaugas, įgyvendinus veiksmą (pvz.: vartotojų tiesiogiai 
mokami mokėjimai už naudojimąsi infrastruktūra).

Nurodomas pajamų pokytis, kuris atsiranda dėl veiksmo investicijų. 

Vertinama iš projekto vykdytojo pozicijos.

Pajamos turi būti nurodytos be PVM.

VEIKLOS PAJAMOS
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Vertinamas visuomenės gerovės pokytis dėl veiksmo įgyvendinimo. 

Kokybiškai analizei turėtų būti pateikta esamos situacijos detalizacija ir 
laukiama situacija (infrastruktūros ar paslaugos naudotojų kiekis, kitos 
svarbios naudojimo charakteristikos).

Kur įmanoma remtis praeityje įgyvendintų panašių projektų duomenimis ir 
antriniais šaltiniais (statistika, tyrimais ir moksliniais straipsniais, 
prognozėmis).

Naudų komponentai pateikiami Konversijos koeficientų bei ekonominės-
socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodikoje: 
https://www.cpva.lt/ateities-ekonomikos-dnr/administravimo-tvarka/717

SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ NAUDA
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3. 
Nelaimingų 
atsitikimų 

kelyje 
sumažėjimas

4. Triukšmo 
taršos 

sumažėjimas

5. Oro taršos 
sumažėjimas

6. Anglies 
dioksido 

(kaip 
šiltnamio 

efektą 
sukeliančių 

dujų) 
emisijos 

sumažėjimas

2. Kelių 
transporto 
priemonių 

eksploatacini
ų sąnaudų 

sutaupymai

1. Laiko 
sutaupymai

NAUDOS KOMPONENTŲ PAVYZDŽIAI (TRANSPORTO 
SEKTORIUS)
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EGDV > 0

Ekonominės naudos ir išlaidų santykis 
ENIS > 1 

(visais atvejais)

EVGN > diskonto normą

EKONOMINĖS ANALIZĖS RODIKLIŲ VERTINIMAS
Ekonominė analizė parodo, kuo projektas prisideda prie  šalies ar regiono gerovės. Analizė atliekama visų 

šalies ar regiono gyventojų, kuriuos įtakos projektas, požiūriu
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POVEIKIS VIEŠIESIEMS FINANSAMS

Investicijos (be PVM) + Reinvesticijos (be PVM) + Veiklos ir
palaikymo sąnaudos (be PVM) – Veiklos pajamos (be 
PVM)

Naudojant veiksmų skaičiuoklę apskaičiuojamas automatiškai.
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APRIBOJIMAI IR RIZIKOS

Įsivertinama ar nėra jokių teisinių ar funkcinių kliūčių vykdyti 
veiklas. 

Rizikos ir jų valdymas, ypač laiko valdymo.

Taikant skaičiuoklę, automatiškai atliekama analizės parametrų 
jautrumo analizė, nustatant, kurie iš jų yra kritiniai kalbant apie 
tikėtiną socialinį ir ekonominį poveikį. 

Kritiniai parametrai turėtų sulaukti ypatingo dėmesio veiksmo 
įgyvendinimo metu. 
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DNR administruojanti institucija VšĮ CPVA
S. Konarskio g. 13

LT-03109 Vilnius

DOKUMENTAI IR 
METODINĖ INFORMACIJA

https://www.cpva.lt/ateities-ekonomikos-dnr/715


