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1. Projekto vystymas ir išoriniai reikalavimai 

1.1 Projekto vystymas 

Šioje dalyje apibrėžiama, kas yra projektai, apibūdinami Lietuvoje vykdomų šilumos 
ūkio projektų motyvai, aprašomi šilumos ūkio infrastruktūros projektų rengimo principai 
ir eiga. 

1.2 Kodėl reikalingi šilumos ūkio infrastruktūros projektai? 

Tarp motyvų, skatinančių investuoti į šilumos ūkio infrastruktūros kūrimo ir tobulinimo 
projektus, galima būtų paminėti būtinybę atnaujinti pasenusias šilumos ūkio objektų 
sistemas ir įrangą, sumažinti dideles eksploatavimo sąnaudas bei tarifus, kurie 
netenkina gyventojų ir kitų vartotojų, užtikrinti saugią ir švarią aplinką. Savivaldybių ir 
šilumos tiekimo įmonių turimos lėšos labai ribotos ir šilumos ūkio projektus įgyvendinti 
būtų gana problematiška, jei nebūtų galimybių gauti papildomų lėšų investicijoms iš 
užsienio finansavimo šaltinių. Tokias glaimybes suteikia įstojimas į Europos Sąjungą, 
kurį šiuo metu galima laikyti pagrindiniu motyvu, paskatinsiančiu investicijas į šilumos 
ūkio infrastruktūros projektus. 

1.3 Kas yra projektas? 

Šiame vadove žodis “projektas” yra vartojamas plačiąja prasme investicijų į 
savivaldybių šilumos ūkį kontekste. “Projekto” sąvoka apima visus veiksmus ir 
užduotis, kurias reikia atlikti siekiant sėkmingų investicijų į šilumos ūkio infrastruktūrą: 
 

• Projektas – tai visuma veiksmų ir užduočių, atliekamų per nustatytą 
laikotarpį, turinčių nustatytą biudžetą ir skirtų tam tikrai problemai spręsti.   

 
Projektas apibūdina jo tikslai (kodėl projektas yra įgyvendinamas?), konkretūs laukiami 
rezultatai (kas bus pastatyta, pagaminta arba pasiekta projekto pabaigoje?) ir 
užduotys, veiksmai bei indėliai (pvz., biudžeto ir žmogiškieji ištekliai).  
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti siekiant sėkmingų projekto rezultatų, yra lengviau 
nustatomi, jeigu projektas padalinamas į etapus. Vienas iš projekto struktūrizavimo 
būdų yra traktuoti jį kaip šešis pagrindinius etapus turintį ciklą.   
 
Toliau pateikiamas trumpas projekto ciklo ir jo etapų aprašymas.   
 

Daugelyje kalbų žodis “projektas” vartojamas siaurąja prasme “techninis projektas”, 
kuris reiškia visumą brėžinių ir techninių sąlygų, kurios būtinos statybos ar instaliavimo 
darbams atlikti.. Neretai rengiant ir įgyvendinant projektą reikalingas ir techninis 
projektas, tačiau jis tėra viso bendro projekto dalis. 
 
Kita klaida yra tapatinti projektą su “paraiška” arba “pasiūlymu”, t.y. finansavimo 
agentūrai teikiamu prašymu skirti lėšų projektui. Šie prašymai yra pagrindžiami 
finansavimo agentūrai pateikiamais dokumentais, kuriuose aprašomas planuojamas 
projektas, reikalingų lėšų suma, projekto valdymas ir kt. Paraiškos dažnai turi būti 
rengiamos laikantis tam tikros formos, kuri kiekvienoje finansavimo agentūroje yra 
skirtinga, ir dažniausiai reikalauja daug informacijos, kuri renkama vykdant įvairią 
pagalbinę veiklą. 
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1.4 Projekto ciklas 

Dažniausiai vartojamas projekto ciklo apibrėžimas grafiškai pavaizduotas 1 pav. 
 

Projekto 
cikliškumas reiškia, kad nors ir 
galima aiškiai apibrėžti 
projekto pradžią ir pabaigą, 
daugelis projektų 
išsirutuliuoja iš kitų projektų 
arba pabaigoje patys 
perauga į naujus projektus.  
 
Šeši projekto ciklą sudarantys etapai apibendrinami lange, o toliau pateikiama 
išsamesnė kiekvieno etapo analizė. 
 

Identifikavimas: potencialių projektų idėjas iškelia ir pagindžia “projekto siūlytojas”, kuriam naudinga įgyvendinti 
projektą (pvz. savivaldybė). Identifikavimas reiškia ne tik idėjos suformulavimą, bet ir pirminę projekto įgyvendinimo 
galimybių analizę. 
Formulavimas/Parengimas: parengiamas išsamus projekto aprašymas, techniškai, ekonomškai, finansiškai ir 
institucišai pagrindžiantis projektą (dažniausiai tai vadinama galimybių analiz ar verslo planu. Kartu įvertinamas ir 
galimas projekto poveikis aplinkai. 
Vertinimas: siūlomą projektą įvertina potencialūs finansuotojai.  
Derybos dėl sutarties ir finansavimas: įvyksta galutinės derybos tarp projekto siūlytojo ir finansuotojo, susitariama dėl 
visų su lėšų skyrimu ar projekto vykdymu susijusių sąlygų. 
Įgyvendinimas ir monitoringas: įgyvendinamas projektas, kurio eigą reguliariai tikrina finansavimo agentūra, 
norėdama įsitikinti, kad darbai vyksta sklandžiai pagal sutrties sąlygas. 
Rezultatų įvertinimas: įvertinami projekto rezultatai, siekiant palyginti faktą su planu ir pasimokyti iš klaidų, taip pat 
gali būti iškeliamos naujos idėjos. 

 
Įvairūs projekto ciklo apibrėžimai 

Įvairiuose šaltiniuose pateikiama daug skirtingų projekto ciklo apibrėžimų, kurie 
kartais pritaikomi konkretiems projektams, o kitais atvejais tiesiog vartojami šiek 
tiek kitokie terminai. Tačiau tokie skirtumai neturi didelės reikšmės, kadangi 
ciklas tėra pagalbinė priemonė supaprastinti sudėtingą procesą. Todėl visai 
nesvarbu, kaip ciklas atrodo – svarbu tik tai, kad jis padėtų suvokti visą procesą. 

1.5 1 etapas:  Projekto identifikavimas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekto identifikavimas – tai toks procesas, kurio metu potencialūs problemos 
sprendimai yra transformuojami į konkretų projektą, turintį apibrėžtus tikslus. Praktikoje 
tai gali būti projekto idėjos pateisinimas, atsižvelgiant į problemas ir poreikius, tačiau 
apskritai turėtų būti laikomasi esamo tam tikro sektoriaus arba savivaldybės 
generalinio plano. Projektas turėtų būti nuoseklus ir įgyvendinamas kaip tam tikra 
visuma. Tai gali būti tiek “kapitalo” projektas, pvz. naujos infrastruktūros kūrimas, tiek 
“minkštas” projektas, pvz. institucinė reforma arba gebėjimų formavimas, tačiau 
dažniausiai įtraukiami abu aspektai. 
 

Trumpai 

• Pirmąjį bandymą suformuluoti projekto koncepciją gali atlikti organizacija, kuriai reikalinga investicija (savivaldybė, 
šilumos ūkio įmonė) arba finansavimo agentūra. 

• Šio proceso metu įvertinamas projektui įgyvendinti reikalingas laikotarpis ir  būtini darbai. 
• Pirmojo etapo pabaigoje parengiamas tam tikras projekto dokumentas arba projekto aprašymas, kurį galima būtų 

pateikti potencialiems finansuotojams, norint pasižiūrėti, ar projektu būtų susidomėta, ir kuriuo remiantis būtų 
galima kreiptis dėl techninės pagalbos projekto rengimui. Kartais šiame etape rengiama pirminė galimybių studija, kuri 
pateikiama finansavimo agentūrai kartu su pagrindiniu projekto aprašymu. 

IDENTIFIKAVIMAS 

FORMULAVIMAS 

VERTINIMAS 

FINANSAVIMAS 

ĮGYVENDINIMAS 

MONITORINGAS 

�  
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Paprastai projektus identifikuoja projekto teikiamos naudos gavėja savivaldybė, tačiau 
atsakomybe už projektą savivaldybė gali dalintis su valstybinės valdžios institucijomis 
arba finansavimo agentūromis, jeigu šios inicijuoja projektą. Nustatymo etapo 
pabaigoje turėtų būti parengtas projekto aprašymas ar kitoks dokumentas, kurį galima 
būtų pateikti potencialiems projekto įgyvendinimo finansuotojams, norint pasižiūrėti, ar 
projektu būtų susidomėta, ir kuriuo remiantis būtų galima kreiptis dėl techninės 
pagalbos projekto rengimui finansavimo. 
 
Projekto identifikavimas – tai pirmas bandymas apibrėžti projektą ir nuodugniai 
apsvarstyti šiuos klausimus: 
 
• kodėl norima įgyvendinti šį projektą; 
• kas turėtų jį parengti ir/arba įgyvendinti; 
• kokie yra alternatyvūs variantai; 
• kiek tai kainuos; 
• ką norima pasiekti. 
 
Kruopštus projekto identifikavimas yra esminis momentas, norint sutaupyti daug laiko ir 
išvengti nusivylimo vėlesniais projekto ciklo etapais.  
Iš esmės identifikavimo etape pasitikrinama, ar projektas tikrai reikalingas, ar tai yra 
vienintelis problemos sprendimas ir ar jis yra įgyvendinamas techniniu, finansiniu, 
ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Tuo atveju, jeigu projektas reikalauja didelių 
investicijų arba yra gana sudėtingas, finansavimo agentūros dažnai paprašo atlikti 
pirminę galimybių studiją. 
 
1.5.1 Veikla   

Projekto nustatymo metu vykdoma dvejopa veikla: apibūdinamas projektas ir atliekama 
pirminė galimybių analizė bei nustatomi galimi finansavimo šaltiniai.  
 
Projekto apibūdinimas ir pirminė galimybių analizė. 
Bendras projekto apibūdinimas ir jo pateisinimas paprastai remiasi strategine studija 
arba generaliniu sektoriaus planu, kuriame apibendrintos ir eilės tvarka pagal svarbą 
pateiktos pagrindinės nacionalinės ar regioninės problemos bei jų sprendimo būdai. 
Tikslus pirminės galimybių analizės lygis priklauso nuo finansavimo agentūros ir 
projekto dydžio. Tačiau paprastai pirminės galimybių analizės etape turi būti parengta 
tokia žemiau lange pateikiama informacija: 
 
 
Projekto koncepcija: trumpai apibrėžiama visa veikla, įskaitant “sunkius” techninius sprendimus ir “lengvus” valdymo 
sprendimus, kurie yra nustatyti bendriems projekto tikslams pasiekti. Taip pat turėtų būti glaustai parodyta, kad 
projektas atitinka taikytinus įstatymus, normas ir veiklos principus bei realias vietines sąlygas (ypač rekultivavimo 
projektų atveju), kad keliami realistiniai reikalavimai ir kad bus pasiekti laukiami rezultatai bei veiksmingai prisidėta 
įgyvendinant iškeltus tikslus. 
  
Sąnaudos: kur įmanoma, turi būti remiamasi anksčiau įgyvendintais panašiais projektais (o ne  skaičiuojami nauji 
tarifai), numatant lėšų ir nenumatytoms išlaidoms, kurios turėtų būti vertinamos lyginant kitų projektų galutines 
statybos sąnaudas su pirminėse galimybių studijose atliktais apskaičiavimais, o tuo atveju, jeigu palyginamų projektų 
nėra – turėtų būti skiriama mažiausiai 25 proc. lėšų.  
 
Aplinkosaugos klausimai: turėtų būti pateiktas glaustas šių klausimų išdėstymas, įskaitant sprendžiamos problemos 
aprašymą, galimų neigiamų padarinių ir teigiamų rezultatų sąrašą bei jų svarbą, paprastai naudojant atrankos formą 
laikantis nacionalinių, ES ir finansavimo agentūros reikalavimų. Svarbiausia, kad būtų nustatytas poreikis atlikti pilną 
poveikio aplinkai vertinimą, kadangi  tai reikės padaryti projekto rengimo metu. Tokio pobūdžio analizė paprastai 
vadinama aplinkosaugos aspektų vertinimu. 
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Interesų grupių analizė: turėtų būti nustatytos suinteresuotos institucijos ir asmenys bei jų vaidmuo projekte. Tai gali 
reikšti, jog į projektą arba projekto rengimą reikės įtraukti reformos ar gebėjimų formavimo uždavinį. Į interesų grupių 
sąrašą paprastai gali įeiti Ūkio ir Finansų ministerijos bei kitos susijusios ministerijos ir departamentai; regioninės ir 
vietos valdžios institucijos; vandenų priežiūros institucijos; pramonės įmonės; konsultantai; nevyriausybinės 
organizacijos; bendruomenė ir tam tikros suinteresuotos grupės bei plačioji visuomenė. 
 

 
 

1.5.2 Galimų finansavimo šaltinių nustatymas 

Esminė projekto nustatymo etapo dalis yra projekto rengimo ir projekto įgyvendinimo 
finansavimo šaltinių nustatymas. Egzistuoja daug įvairių šaltinių, tačiau projekto 
apimtis ir pobūdis dažnai riboja finansavimo agentūros pasirinkimą.  Šaltinius reikia 
nustatyti ankstyvame etape, kadangi jie turi skirtingus reikalavimus projekto rengimui ir 
skirtingas paraiškos formas. Labiausiai tikėtini šaltiniai: 
 
• tarptautinė finansinė parama (pvz., PHARE, paskolos valstybės vardu,);  
• dvišalė finansinė parama (daugiausiai Šiaurės šalių, JK, Nyderlandų ir JAV);  
• nacionaliniai fondai;  
• vietos bankų paskolos;  
• privataus sektoriaus lėšos. 
 
Visi išvardinti šaltiniai yra išsamiau aprašomi šių gairių IV dalyje. 
 
Ryšys su pasirinkta finansavimo agentūra turi būti užmegztas ankstyvame etape ir 
palaikomas projekto nustatymo ir rengimo metu, siekiant užtikrinti, kad projektas yra 
rengiamas laikantis tos agentūros reikalavimų. 
 
1.5.3 Rezultatai  

Svarbiausias galutinis šio projekto ciklo etapo rezultatas yra projekto aprašymas. Tai 
turėtų būti glaustas dokumentas, skirtas “parduoti” projektą vietos valdžios institucijoms 
ir potencialiems finansuotojams ir ypač naudingas, kreipiantis dėl techninės pagalbos 
projekto rengimui.  
 
Dokumente turi būti aiškiai apibūdintas projektas, pagrįsta jo svarba, paaiškintas 
reikiamas indėlis ir laukiami rezultatai, išanalizuota rizika, nurodytos įgyvendinimo 
procedūros ir ryšys su kitais projektais, įvertintas biudžetas ir pateiktas įgyvendinimo 
grafikas. 
 

Reikalavimai projekto nustatymo etapo rezultatams 
Įvairios agentūros naudoja skirtingas formas, kurių reikalavimų svarbu laikytis labai 
tiksliai, kadangi tai paspartina vertinimą ir suteikia daugiau galimybių sulaukti teigiamo 
sprendimo. Rekomenduojama, kad projekto aprašymas būtų ne ilgesnis negu 10 
puslapių, taip pat turėtų būti ir ne ilgesnė nei vieno puslapio santrauka. Daugeliu atvejų 
šios informacijos reikės pildant paraiškas techninei pagalbai projekto rengimui gauti. 

Trumpai 

• Darbas dažnai atliekamas padedant konsultantams, kurių paslaugos paprastai apmokamos 
tarptautinių donorų agentūrų techninei pagalbai skiriamomis lėšomis. 

• Pateikiamas detalus projekto planas (galimybių analizė/verslo planas), įvertinant projekto 
įgyvendinamumą techniniu, finansiniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos požiūriu. 

• Rezultatai pateikiami galutinėje paraiškoje finansavimo agentūrai(oms). 
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1.6 2 etapas:  Projekto rengimas 

 
Projekto rengimo metu išsamiai nagrinėjami šie aspektai, kurie yra bendros projekto 
galimybių studijos dalis: 
 
• techninės altetrnatyvos; 
• įgyvendinamumas finansiniu ir ekonominiu požiūriu; 
• galimas poveikis aplinkai; 
• priimtinumas socialiniu požiūriu; 
• institucinė sąranga ir įgyvendinimo procedūros. 
 
Dauguma finansuotojų kai kuriems arba visiems išvardintiems aspektams turi parengę 
išsamius nurodymus ir/arba sąlygas, kurias privalo atitikti investicija, kuriai prašoma 
finansavimo. 
 
Projekto rengimo metu toliau rengiamas ir vertinamas projektas, siekiant užtikrinti jo 
pagrįstumą. Paprastai šis darbas pradedamas tik po to, kai potenciali finansavimo 
agentūra parodo savo susidomėjimą ir galbūt skiria lėšų techninei pagalbai darbams 
atlikti, kadangi tai reikalauja daug laiko ir pinigų. 
  
Geras pasirengimas yra būtinas, kadangi tai: 
• užtikrins, kad projektas yra pagrįstas visais atžvilgiais ir kad bus nuodugniai 

parengtos  įgyvendinimo procedūros; 
• padės projektui pasiekti trumpalaikius tikslus ir įneš indėlį siekiant ilgalaikių 

uždavinių; 
• sumažins neigiamos netikėtų veiksnių įtakos galimybę; 
• padidins projekto finansavimo galimybę ir sutrumpins patvirtinimo laiką. 
 
Projekto rengimo procese turėtų pilnai dalyvauti visos atitinkamos interesų grupės, 
kurios, be kita ko, turėtų nuolatos palaikyti ryšį su siūloma finansavimo agentūra. 
Paprastai už projekto rengimą atsako projekto naudos gavėjas, tačiau interesų grupės 
gali padėti pritraukti finansinę ar techninę pagalbą, ypač tuo atveju, kai projektą 
inicijuoja arba aktyviai remia tarptautinė agentūra.   
 
1.6.1 Veikla 

Projekto rengimas paprastai remiasi galimybių analizė, kurią sudaro šios dalys: 
 
• techninis planas, įskaitant alternatyvų rengimą ir peržiūrėjimą; 
• eksploatacijos ir priežiūros aspektų analizė; 
• sąnaudų analizė; 
• poveikio aplinkai vertinimas; 
• priimtinumo socialiu požiūriu vertinimas; 
• politinė ir institucinė analizė; 
• tinkamos alternatyvos pasirinkimas; 
• įgyvendinamumo ekonominiu ir finansiniu požiūriu vertinimas; 
• rizikos analizė; 
• įgyvendinimo procedūrų ir bendro projekto valdymo aspektų vertinimas bei 

rengimas. 
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Po to yra rengiamas projekto verslo planas ir pildomos nustatytos formos paraiškos 
finansavimui gauti. 
 
Detalus klausimų, kurie turėtų būti įtraukti į šilumos ūkio infrastruktūros projektų 
galimybių analizę, aprašymas pateikiamas šių gairų II dalyje. 
 
Šio vadovo II dalyje išsamiai aprašoma, kaip turėtų būti rengiama  šilumos ūkio 
infrastruktūros projektų verslo planas, daugiausiai dėmesio skiriant pagrindiniams 
rengiamo vrslo plano dalims. 
 

Svarbu: Galimybių studijai parengti reikalingas laikas 
Galimybių studija paprastai rengiama labai intensyviai. Šilumos ūkio infrastruktūros 
projektuose tokia studija rengiama šešis ar daugiau mėnesių. Įvairiapusei analizei 
atlikti būtina surinkti daug pirminių duomenų, o tai reikalauja daug laiko, pastangų ir 
pinigų. Be to, gali tekti kelis kartus susitikti su finansavimo agentūra, kad būtų galutinai 
užbaigta galimybių studija ir pirminiai projekto planai.   
 
 
1.6.2 Rezultatai  

Projekto rengimo etapo pabaigoje turi būti parengtas išsamus projekto aprašymas, 
tinkamas pateikti nustatytos finansavimo agentūros vertinimui. Šį parengiamąjį darbą 
gali sudaryti kelios plano/galimybių studijos peržiūrėjimo pakopos, o sėkmingą baigtį 
reiškia: 
 
• finansavimo agentūros pritarimas galimybių studijai; 
 
• susitarimas dėl verslo plano, kurį patvirtina interesų grupės, ir bet kokie kiti 

finansavimo agentūros reikalaujami aplinkosaugos arba kitokie vertinimai.   
 

1.7 3 etapas:  Projekto vertinimas 

 
Šiame etape finansavimo agentūra(os) peržiūri, arba “įvertina”, jai pateiktą projekto 
pasiūlymą. Tikrinama, ar projekto užsakovas pateikė visus reikiamus dokumentus, ar 
projektas atitinka finansavimo agentūros sąlygas bei reikalavimus ir ar projektas yra 
pagrįstas techniniu, finansiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu. Dažnai 
finansavimo agentūra atlieka dar kelias studijas, papildančias pateiktą galimybių studiją 
ir kitus dokumentus. 
 
Daugeliu atvejų projekte dalyvauja kelios finansavimo agentūros, kurios visos pateiktą 
projektą vertina pagal savo nustatytas projektų vertinimo sąlygas, taisykles ir 
procedūras. Jeigu finansuojanti agentūra yra nacionalinis arba tarptautinis bankas, 
suteikiantis investicijai paskolą, daug dėmesio bus skirta projekto rizikų, finansinių 
planų ir prognozių bei skolininko kreditingumo įvertinimui. Dvišalė finansavimo 
agentūra arba nacionalinė agentūra, suteikianti dotaciją projektui finansuoti, daugiau 

Trumpai: 
• Peržiūrimas projekto dokumentas ir paraiška potencialiai finansavimo agentūrai(oms) dėl lėšų 

skyrimo. 
• Prireikus finansavimo agentūra arba skolininkas/rėmėjas atlieka papildomas studijas. 
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dėmesio gali skirti projekto subalansuotumui, jo pagrįstumui aplinkosaugos, socialiniu 
ir politiniu požiūriu bei jo veiksmingumui. 
 
Skolinantis lėšas yra svarbus Credo (lot. pasitikėjimas). Bendriausiu atveju tarptautinės 
finansinės institucijos įmonę vertina 4 C (angl.) principu t.y. keturiais skiringais 
požiūriais Character (pobūdis),  Capacity (pajėgumas), Capital (kapitalas) ir Collateral 
(užstatas).  
Character (pobūdis) – Kas jūs esate? Jūsų juridinis statusas, jūsų elgesys praeityje 
įsipareigojimų atžvilgiu. Jeigu tai įmonė praėjusios veiklos duomenys, kaip ilgai dirba, 
kas jos tiekėjai, klientai, kas tikrina duomenis audituota.   
Capacity (pajėgumas) – Ar yra galimybė atgauti paskolintus pinigus per sutartą 
terminą? Įvertinimas duomenų, pinigų srautų ar skolininkas bus pajėgus grąžinti 
paskolą bei palūkanas. Rizikos analizė susijus su užstatu draudimais. Firmos valdymo, 
etikos analizė. 
Capital (kapitalas) – Kapitalo apskaičiavimas ar savininkai tiek pat kapitalo investavę į 
tą verslą. 
Collateral (užstatas, užtikrinimas) – Užstatas reikalauja daug procedūrų reikia išlaidų jo 
priežiūrai, kad jis nepasikeistų. Užstato įvertinimas, įteisinimas, bei galutinis 
panaikinimas kainuoja. Kadangi yra neužtenkamai duomenų daugelis bankų reikalauja 
užstato. 
Potencialus Jūsų projekto finansuotojas galės paaiškinti naudojamas vertinimo 
procedūras, taip pat ir klausimus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį rengiant projektą. 
Vertinimo komisija tikrai nėra suinteresuota pamatyti, kad rengimo ataskaitoje, 
nepaisant daugybės detalių, kurios yra visiškai nereikalingos, trūksta esminės 
vertinimui būtinos informacijos. 
 
Projekto vertinimo tikslas yra nustatyti, ar projektui gali būti suteiktas finansavimas. 
Vertinimas yra glaudžiai susijęs su Jūsų projekto įgyvendinamumo nustatymu rengimo 
etape. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad vertinimą paprastai atlieka potencialus 
projekto finansuotojas (galbūt pasitelkdamas į pagalbą pagrindinius projekto rengime 
dalyvavusius asmenis, norėdamas sužinoti daugiau išsamios informacijos apie 
projektą). Vertinimui skiriama mažiau laiko, todėl tuo atveju, jeigu vertintojai negauna 
reikiamos informacijos, daugiau tikimybių, kad projektas finansavimo negaus arba kad 
sprendimas bus atidėtas laukiant išsamesnio tyrimo rezultatų. 
 
Vertinimo metu nagrinėjami šie pagrindiniai klausimai:  
 
• Ar projektas pasiseks?  
• Ar jis padės siekti iškeltų tikslų?  
• Ar jis ekonomiškai naudingas ir ar buvo apsvarstytos kitos galimybės? 
• Ar lėšos bus efektyviai naudojamos?  
• Ar lėšų gavėjas sugebės grąžinti paskolą? (Jeigu svarstomas paskolos suteikimo 

variantas.) 
 
Vertinimo metu taip pat analizuojami šie veiksniai: 
 
• įgyvendinimo procedūros; 
• kaip projektas atitinka politinę struktūrą (pvz., nacionalinę politiką, finansuotojo 

politiką); 
• dalyvaujančios institucijos; 
• atsakomybės paskirstymas; 
• finansavimo šaltiniai; 
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• pirkimų procedūros (kai kurie finansuotojai leidžia įrangą pirkti tik iš jų šalies 
įmonių); 

• teisinė sistema; 
• kaip gali būti užtikrintas projekto subalansuotumas. 
 
Vertinimas gali būti paprasčiausias tikrinimas. Dažnai tai padeda patobulinti projekto 
pasiūlymą arba patikslinti galimybių analizėje/verslo plane nepakankamai išaiškintus 
klausimus. Todėl reikia būti pasirengus pakoreguoti savo projekto pasiūlymą, 
atsižvelgiant į vertinimo pastabas. Atliekant vertinimą, gali kilti ir naujų projekto idėjų. 
 
Visi finansuotojai siekia kuo didesnės naudos iš savo kapitalo. Reikšmės gali turėti ir 
parodomasis efektas, politinė parama arba katalizinis jų indėlio efektas, taip pat ir kiti 
veiksniai, teikiantys netiesioginės naudos įgyvendinant projektą. 
 
1.7.1 Projekto vertinimo veikla 

Projekto vertinimo veikloje gali būti išskiriamos dvi dalys: pirma, vyksta vertinimo 
procesas, ir, antra, priimamas vertinimo sprendimas. Toliau šie klausimai nagrinėjami 
išsamiau. 
 
Vertinimo procesas 
Atliekamo vertinimo pobūdis priklauso nuo projekto apimties ir rūšies, vidinių 
potencialaus finansuotojo procedūrų ir nuo to, ar svarstoma dotacija ar paskola (žr. 
langą apačioje). 

 
 
Tarptautinė finansinė institucija ypač atidžiai analizuo tokius pasiūlymo aspektus: 
• Ar projektas atitinka pagrįstus bankininkystės principus (vertinamas kapitalo grąžos 

ir paskolos negrąžinimo rizikos santykis)? 
• Ar projektas remia pereinamojo laikotarpio ekonominės plėtros procesą ir ar atitinka 

patvirtintą šalies strategiją ir/arba sektoriaus veiklos politiką?  
• Ar prašomas finansavimas papildo jau turimas kitų (komercinių) šaltinių suteiktas 

lėšas (t.y. ar dalinamasi rizika)? 
 
Tačiau paprastai projekto pasiūlymas vertinamas trimis aspektais:  
• techniniu; 
• ekonominiu/finansiniu; 
• instituciniu. 
Visų šių apektų vertinimas detaliau aptariamas žemiau pateikiamame lange. 
 
Techninis vertinimas – juo siekiama patikrinti, ar projektas pagrįstas techniškai, t.y. tikrinama: 
• ar projektas atitinka patvirtintas technines ir aplinkosaugos normas; 
• ar tinkamai parinktas planas, išdėstymas ir vieta ir ar technologijos, įranga bei procesai tinka vietos sąlygoms; 

Vertinimo rūšys: 
 
• Paprasti dotacijomis finansuojami projektai gali būti paprasčiausiai patikrinti, ar atitinka finansuotojo tikslus, ar yra 

logiški ir ar duos laukiamus rezultatus. 
• Sudėtingesnius dotacijomis finansuojamus projektus taip pat gali įvertinti finansuotojo  patarėjas ar samdomas 

konsultantas. 
• Svarstant galimybę suteikti paskolą mažam projektui, gali būti apsilankoma objekte, tikrinamos prielaidos ir rizikos 

valdymas ir būtinai atliekama finansinė bei ekonominė analizė. 
• Dideli projektai, kuriems gali būti suteikta tarptautinės finansinės institucijos paskola, bus išsamiai analizuojami 

techniniu, finansiniu, ekonominiu, aplinkosaugos ir instituciniu požiūriu. Kokie aspektai bus nagrinėjami detaliau, 
priklausys nuo projekto turinio. Vertinimo rezultatai gali būti pateikti “vertinimo ataskaitoje” arba “projekto 
k ij k i j ”
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• ar buvo apsvarstytos techninės alternatyvos; 
• ar buvo atlikti reikiami poveikio gamtinei ir socialinei aplinkai vertinimai; 
• ar iškelti realistiniai tikslai ir ar sudarytas realistinis darbo planas; 
• ar pirkimų planai atitinka finansuotojo reikalavimus; 
• ar pagrįstos tikėtinos medžiagų irpaslaugų sąnaudos ir ar skiriama pakankamai lėšų nenumatytoms išlaidoms. 
Ekonominis vertinimas – tikrinama: 
• kaip projektas atitinka atitinkamo sektoriaus situaciją ir koks jo santykis su kitomis planuojamomis investicijomis; 
• alternatyvūs būdai tikslams pasiekti (atliekant kaštų ir naudos palyginimo analizę); 
• ar pakankami dėmesio skirta tiems aspektams, kurie negali būti įvertinti kiekybiškai; 
• ar turima pakankamai lėšų poveikiui gamtinei ir socialinei aplinkai sušvelninti. 
Finansinis vertinimas – šio vertinimo pobūdis priklauso nuo konkretaus projekto, kuriam reikalingas finansavimas, 
ir nuo lėšas suteiksiančios organizacijos reikalavimų. Plačiąja prasme siekiama patikrinti: 
• ar pakaks lėšų projektui užbaigti numatytu laiku; 
• ar užtikrinamas projekto finansinis gyvybingumas (tuo atveju, kai projekto metu numatoma gauti pajamų); 
• skolininko galimybes laikytis finansinių įsipareigojimų, užtikrinti reikiamą kapitalo grąžos dydį ir savo indėlį  

laikantis būsimų kapitalo reikalavimų; 
• ar realistiniai numatomi balansai,pajamų ataskaitos ir pinigų srautai – prireikus koreguojama kainų nustatymo 

struktūra ir kainos; 
• pajėgumas susigrąžinti investiciją ir eksploatavimo sąnaudas iš projekto paramos gavėjų. 
Institucinis vertinimas – institucinius aspektus nelengva įvertinti kiekybiškai, todėl dažniausiai tenka atlikti kokybės 
vertinimą.  Paprastai siekiama patikrinti: 
• institucinės sąrangos tinkamumą; 
• institucinės aplinkos, kurioje projektas gali duoti ilgalaikių teigiamų rezultatų, saugumą; 
• ar projekto organizacinė struktūra, valdymas, kadrų komplektavimas, veiklos politika ir procedūros yra reikiamos 

kokybės; 
• ar egzistuoja reikiama normatyvinė struktūra; 
• ar maksimaliai panaudojami vietiniai įgūdžiai ir pajėgumai . 

 

Vertinimo rezultatai  
Pateikus savo projekto pasiūlymą, galima tikėtis įvairių vertinimo rezultatų: 
 

• projektas patvirtinamas, ir galima pradėti darbą pagal nustatytą tvarką; 
 

• projektas arba jo dalis iš principo patvirtinamas, tačiau prieš jį pradedant dar 
reikia atlikti tam tikrus darbus,- dažnai nepatvirtinamas visas projektas, pvz., dėl 
išteklių stokos ar pernelyg didelės rizikos. Tokiais atvejais gali prireikti atlikti 
daugiau galimybių tyrimų arba projektas gali būti padalintas į mažesnius 
savarankiškus projektus; 

 
• projektas atmetamas. Tokiu atveju Jūs galite arba jo atsisakyti, arba jį peržiūrėti 

ir iš esmės pakeisti, arba pamėginti surasti kitą finansavimo šaltinį; 
 

• projektas nei patvirtinamas, nei atmetamas. Tai greičiausiai vienas iš 
dažniausiai pasitaikančių variantų. Tokiu atveju gali reikėti atlikti daugiau 
galimybių studijų, ir Jūs tikriausiai norėsite atidžiai savo projektą peržiūrėti ir 
pataisyti, o po to vėl jį pateikti finansuotojo vertinimui. 

 
Didelių projektų vertinimas 

Problemų kyla rengiant didelius projektus, kai juos finansuoja daugiau negu viena 
agentūra arba kai finansuotojas reikalauja,kad skolininkas dalį sąnaudų padengtų savo 
arba privataus sektoriaus lėšomis. Kartais vienas finansuotojas patvirtina savo paramą, 
tuo tarpu kitas prašymas atmeta. Dažnai vienas finansuotojas, siekdamas maksimaliai 
sumažinti riziką, sutinka skirti lėšų tik su ta sąlyga, jeigu bus gautas finansavimas iš 
kitų šaltinių, o tai gali reikšti ilgas ir sudėtingas derybas. 
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1.7.2 Projekto vertinimo rezultatai 

Sėkmingai atlikusi vertinimą, finansavimo agentūra parengia vertinimo ataskaitą, 
kurioje patvirtina pateiktą projektą. Paprastai prieš parengiant galutinį variantą, 
paruošiamas ataskaitos projektas, kurį patvirtina ir finansuotojas, ir lėšų gavėjas. 
 
Vertinime gali būti rekomenduojama patikslinti tam tikras paskolos sutarties nuostatas 
ir sąlygas, kurių laikytis įsipareigoja skolininkas. Atlikus šiuos parengiamuosius darbus, 
finansuotojas ir lėšų gavėjas pasirašo paskolos sutartį. 
 

1.8 4 etapas: Derybos su finansavimo agentūra ir patvirtinimas 

 
Finansavimo agentūrai patvirtinus vertinimo ataskaitą, parengiama paskolos ir/arba 
dotacijos sutartis, ir skolininkas pakviečiamas deryboms. Derybų turinys priklauso nuo 
vertinimo ataskaitos, reikiamų nuostatų ir garantijų pobūdžio. Paprastai po patvirtinimo 
finansuotojas nustato terminą, per kurį skolininkas turi pasirašyti paskolos sutartį, o ją 
pasirašius išmokamos lėšos. 
 
1.8.1 Veikla 

Šio etapo metu už lėšų valdymą atsakinga organizacija (paprastai, tačiau nebūtinai, tai 
ta pati organizacijas kaip ir projekto rėmėjas) pradeda nuoseklias derybas su 
finansavimo agentūra dėl sutarties, kurios vyksta ypač intensyviai, jeigu numatoma 
skirti paskolą. Šalys derasi dėl papildomų projekto sąlygų arba dėl lėšų teikimo būdo. 
Derybų metu gali būti aptariami šie klausimai: 
 
• paskolos garantijos (aukščiausios valdžios arba savivaldybės lygiu) suteikimas; 
• palūkanų dydis ir paskolos valiuta; 
• vietinių ir tarptautinių lėšų, kurios bus naudojamos prekėms ir darbui pirkti, santykis; 
• paskolos lengvatinis laikotarpis (laikotarpis nuo lėšų suteikimo iki paskolos 

grąžinimo pradžios); 
• papildomos rėmėjo arba vyriausybės pastangos padėti sėkmingai įgyvendinti 

projektą (reformos, politikos pokyčiai, nauji teisės aktai ir pan.); 
• papildoma finansavimo agentūros arba kitų institucijų parama rėmėjui arba šaliai 

projektui įgyvendinti arba gebėjimams ugdyti, siekiant užtikrinti projekto sėkmę. 
 
Tuo atveju, jeigu lėšas skiria keli finansiniai partneriai, paprastai įvyksta derybos su 
pagrindiniu finansuotoju, atstovaujančiu atitinkamiems bankams ir  dotaciją 
skiriančioms organizacijoms. 
 
1.8.2 Rezultatai 

Paskola arba dotacija paprastai išmokama pasirašius sutartį ir įvykdžius visas jos 
sąlygas. Paprastai tam yra nustatomas maksimalus laikotarpis, pvz., 90 dienų.  Tipinės 
sąlygos reiškia įsteigti vykdančiąją agentūrą, paskirti projekto direktorių ar projekto 

• Rėmėjo/skolininko ir finansavimo agentūros derybos dėl detalių projekto procedūrų. 
• Sutarties pasirašymas. 
• Prireikus pasirašomi kiti susitarimai, tokie kaip paskolos garantija arba sutartis su vyriausybės 

organais dėl politinių ir teisinių pakeitimų ir pan. 
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vadovybę, priimti tam tikrus teisės aktus arba sudaryti antrines sutartis, tokias kaip 
finansinės sutartys. 
 
Finansuotojas formaliai paskelbia apie faktinį paskolos suteikimą, kai yra įgyvendintos 
šios sąlygos: 
 
• patvirtinta vertinimo ataskaita; 

• užtikrintas paskolos/dotacijos gavėjo ir įgyvendinančios agentūros veiksmų 

koordinavimas; 

• laikomasi numatytų įpareigojančių nuostatų ir sąlygų; 

• suteikta paskolos garantija(os) (žr. informaciją lange); 

• sudaryta paskolos sutartis.  

Įvykdžius šiuos reikalavimus, pradedamos išmokėti lėšos projekto prekių ir paslaugų 
sąnaudoms padengti. 
 
Įpareigojančios nuostatos ir sąlygos – bankai ir kitos finansuojančios agentūros į 
paskolų sutartis dažnai įtraukia įpareigojančias nuostatas. Paprastai tai yra bendri 
skolininko, garanto ir įgyvendinančios agentūros įsipareigojimai:  

• kruopščiai ir efektyviai įgyvendinti projektą; 
• grąžinti paskolą; 
• prekes ir paslaugas pirkti laikantis nustatytos tvarkos; 
• suteikti įgyvendinimui reikalingas papildomas priemones ir išteklius; 
• teikti finansines ir eilines ataskaitas ir parengti audito procedūras.   

Be to, siekiant sėkmingų rezultatų ir subalansuoto darbo, konkretiems projektams gali 
būti numatomi specifiniai įpareigojimai. Paprastai yra nustatomi tam tikri terminai, 
reikalaujant nustatytas sąlygas įvykdyti iki tam tikro laiko. Įpareigojimai taip pat gali būti 
susiję su ankstesniais tos pačios agentūros ir skolininko finansuotais projektais, 
siekiant užtikrinti, kad būtų imtasi reikiamų korekcinių veiksmų ankstesnio projekto 
atžvilgiu.  
Tokiuose įpareigojimuose dažnai nustatomos tam tikros su veikla susijusios 
priemonės, skatinant finansinę paramą gaunančią instituciją efektyviai planuoti sao 
verslą ir spręsti atitinkamus organizacinius ir finansinio valdymo klausimus.   
Šie įpareigojimai turėtų atitikti vietos įstatymus ir procedūras, o neatitikimo (pvz., 
pirkimų tvrakos) atveju turi būti aiškiai nustatyta, kurių reikalavimų privaloma laikytis. 
Jeigu įpareigojimai nėra vykdomi, finansavimo agentūra imasi korekcinių veiksmų, 
siekdama užtikrinti, kad projektas įgyvendintų numatytus tikslus. Teisinių priemonių 
paprastai imamasi tik tuo atveju, jeigu projekto gyvybingumui iškyla rimta grėsmė, 
tačiau iškilus būtinybei finansavimo agentūra gali jomis pasinaudoti. 
Paskolos garantija – nors finansavimas yra skiriamas tik tuo atveju, jeigu projektai yra 
pagrįsti ir finansiškai perspektyvūs, donorai reikalauja garantijos, siekdami apsidrausti  
nuo nuostolių  tuo atveju, jeigu skolininkas nevykdys savo įsipreigojimų. Garantija 
nereikalinga, jeigu skiriama dotacija.  
Šalies valdžiai skiriamoms paskoloms paprastai reikalinga garanto aukščiausiu lygiu 
(kurį turi patvirtinti  šalies valdžia) suteikiama apsauga. Tačiau paskolas suteikiant 
įmonėms ar organizacijoms, gali reikėti papildomų garantijų. Tai priklauso nuo 
agentūros statuso, taip pat nuo to, ar reikalingos papildomos atsargumo priemonės 
(pvz., jeigu lėšas skolinasi privatus asmuo). Kai kuriais atvejais, siekiant užsitikrinti 
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aukščiausios valdžios garantiją, finansavimas skiriamas vyriausybei, kuri lėšas 
perskolina įgyvendinančiai agentūrai. 
Kai kurios finansavimo agentūros, pvz., EPRB, reikalauja, kad garantijas 
komunalinėms įmonėms skiriamoms paskoloms suteiktų atitinkamos savivaldybės. Tai 
dažnai  yra susiję su įsipareigojimu didinti tarifus, todėl gali prireikti įvairiapusių derybų. 
 

1.9 5 etapas:  Įgyvendinimas 

 
Gavus lėšas, galima pradėti rūpintis konkursu prekėms ir paslaugoms pirkti bei pirkimo 
procedūromis. Visus šiuos veiksmus turi parengti, suplanuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti 
projekto rėmėjas, o kiekviena agentūra turi nustačiusi savo procedūras ir taisykles, 
kurių būtina laikytis. Paprastai prekės ir paslaugos turi būti perkamos arba 
nuomojamos konkurso tvarka, siekiant pasirinkti tokią įmonę ar organizaciją, kuri siūlo 
geriausią kokybę už mažiausią kainą. 
 
Kalbant apie projekto monitoringą, finansavimo agentūros taip pat pageidauja 
reguliariai gauti nustatytos formos eilines ataskaitas apie darbų eigą, kuriose gali 
reikėti parodyti tam tikrus atskaitos taškus, būtinus atskiroms lėšų dalims išmokėti. 
 
1.9.1 Veikla  

Įgyvendinant projektą, būtinas geras jo valdymas, kuris gali turėti esminės įtakos 
projekto sėkmei – jo sąnaudoms ir įgyvendinimo laikui, subalansuotumui ir problemų, 
kurioms išspręsti jis buvo pradėtas, sprendimui. 
 
Projekto valdymo sistema turi būti aiškiai apibrėžta, nurodant bendrą organizacinę 
struktūrą. Projekto vadovybė privalo: 
 
• turėti reikiamus įgaliojimus, kurie buvo nustatyti projekto metmenyse; 
• būti pasirengusi atitinkamai paskirstyti atsakomybę; 
• prireikus sugebėti atlikti efektyvų koordinavimo su kitomis agentūromis darbą per 

priežiūros komitetą; 
• detaliai žinoti savo vaidmenį ir pareigas ir turėti reikiamus įgūdžius bei išteklius; 
• būti pilnai atsidavusi projektui. 
 

Programos ir planų rengimas 

Net ir paprastuose projektuose vyksta visapusiškai aktyvi veikla: turi būti surinkti 
pagrindiniai duomenys, parengti projekto metmenys, paskirti konsultantai ir rangovai, 
atliktas aplinkosauginis vertinimas, įsigyta žemė, gauti patvirtinimai ir pan.  
 
Visi šie veiksmai gali susidėti iš kelių etapų, kurie, savo ruožtu, taip pat gali pareikalauti 
laiko ir planavimo, siekiant gerai suderintų rezultatų. Vienose srityse tenka atlikti daug 

• Finansavimas jau yra skirtas, todėl pradedama vykdyti darbus, laikantis patvirtinto darbo plano ir 
nustatytų terminų. 

• Jeigu įgyvendinamas sudėtingas projektas, institucijoje, kuriai skiriama parama, gali būti įsteigtas 
projektų įgyvendinimo skyrius. 

• Reguliariai teikiamos ataskaitos finansavimo agentūroms. 
• Reikalaujama sukurti projekto įgyvendinimo darbų monitoringo ir priežiūros sistemą. 
• Dažnai iš finansuojančios agentūros ir skolininko atstovų suformuojamas priežiūros komitetas arba 

valdymo komitetas. 
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kruopštaus darbo, kitose tenka tiesiog šiek tiek palaukti, pvz., kol rangovai pateiks 
savo pasiūlymus. 
 
Toliau lange iliustruojami kai kurie veiksmai, kurių reikia imtis įvairiais projekto 
įgyvendinimo etapais. 
 

Paprastai kiekvienam etapui yra nustatyti griežti procedūriniai reikalavimai, kurių 
negalima apeiti, todėl būtina visą procesą pradėti gerokai anksčiau negu numatytą 
dieną. 
 
Šiame darbe, numatant kiekvieno veiksmo pradžią, gali daug padėti paprasta lentelė. 
Dar labiau darbą palengvina atitinkama kompiuterinė projekto valdymui sukurta 
programa, kurią naudojant parodomas ryšys tarp visų veiksmų. Tokiu būdu galima 
nustatyti, kuriuos veiksmus galima atlikti vienu metu (pvz., rengti dokumentus, kuriais 
bus kviečiama teikti pasiūlymus, ir atlikti pirminį rangovų vertinimą), o kuriuos būtina 
užbaigti prieš pradedant naują veiksmą (pvz., prieš patvirtinant planines nuostatas 
būtinos konsultacijos). Šie veiksmai gali būti pateikti vad. Gantt lentelėse, suformuojant 
veiklos trajektoriją, kuri parodo, kuriuos darbus būtina atlikti laiku ir kurių atlikimo 
terminus galima šiek tiek koreguoti (paprastai pastarieji vadinami “plūduriuojančiais” 
veiksmais). Šią metodiką galima tobulinti atsižvelgiant į kiekvienam veiksmui atlikti 
būtinus išteklius (darbuotojus, įrangą ir kt.), ir tokiu būdu planuoti bendrą visam 
projektui reikalingų išteklių kiekį. Toks planavimas dažnai padeda racionalizuoti 
projektą. 
 
Priežiūros/projekto valdymo komitetai 

Retai pasitaiko, kad projektą kontroliuotų viena institucija, - paprastai yra kelios 
svarbios interesų grupės, kurios turi dalyvauti projekto veikloje ir kurios turi būti 
informuojamos apie projekto rezultatus visu jo įgyvendinimo laikotarpiu. Šiuo tikslu 
dažnai yra įsteigiamas priežiūros komitetas, kuriame gali dalyvauti valstybinės valdžios 
institucijų, savivaldybių, vietos valdžios, finansuojančios agentūros, veiklą vykdančios 
agentūros ir kitų susijusių organizacijų atstovai. Tai gali būti ganėtinai nepaslankus 
darinys, tačiau taip pat gali būti ir labai įtakingas organas, todėl svarbu, kad jis 
nagrinėtų svarbiausius klausimus ir kad jam “priklausytų” sprendžiamoji galia. Turint 
omenyje šiuos aspektus, atitinkamai planuojami ir komiteto posėdžiai (t.y. kaip dažnai 
jie bus rengiami). 
 
Kai kuriais atvejais – galbūt kai projektą įgyvendina viena agentūra - galima suformuoti 
ir mažesnę grupę efektyviau spręsti kasdieninius klausimus.  
 
Konsultantai ir rangovai  

Pasaulyje įprasta, kad projektus rengia ir jiems vadovauja konsultantai, perimdami šį 
rūpestį iš savivaldybių, kurios dažniausiai neturi pakankamai išteklių tokiam darbui 
atlikti. Tačiau savivaldybė turėtų atidžiai prižiūrėti konsultantų veiklą, kad būtų 
užtikrintas efektyvus ir vietos reikalavimus atitinkantis darbas. Savivaldybė privalo teikti 
informaciją arba padėti konsultantui gauti duomenis, taip pat sudaryti palankias 
sąlygas jų bendravimui su kitomis interesų grupėmis. Savo ruožtu, konsultantai privalo 
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laiku parengti numatytus planus, laikydamiesi savivaldybės reikalavimų ir atitinkamų 
šiuolaikinių normų. Konsultavimo paslaugų teikimo sutartyse numatomos įprastinės 
problemų ir ginčų sprendimo priemonės. 
 
Daugumą projektų rangovai rengia pagal standartines sutartis1, naudodami FIDIC 
sutarties formą, nors galimi ir kiti alternatyvūs variantai. Paprastai rangovams moka 
rėmėjas, tačiau kai kurie projektai gali būti finansuojami ir privačiomis lėšomis. 
Konsultantai gali patarti, kokios formos sutartis būtų tinkamiausia, ir parengti 
atitinkamus dokumentus, tačiau galutinį sprendimą turi priimti savivaldybė. Tai, koks 
sprendimas yra priimamas, dažnai priklauso nuo požiūrio į riziką: jeigu rėmėjas 
prisiima dalį rizikos, rangovai savo darbą vertins mažesne suma negu tuo atveju, jeigu 
jiems tektų visa rizika. Tai priklauso nuo sklypo sąlygų, projekto tipo ir pan., todėl 
specialistų patarimai yra iš tiesų labai vertingi, ypač turint omenyje augančią sutarčių ir 
finansinių susitarimų įvairovę. 
 
Kaip jau minėta anksčiau, nustatytos griežtos ir ilgai trunkančios konsultantų ir rangovų 
samdymo procedūros, kurios yra parengtos taip, kad užtikrintų konkurencingą kainų 
nustatymą ir padėtų išvengti tvarkos pažeidimo, todėl reikėtų jų atidžiai laikytis. 
 
Priežiūra 

Atsakomybė už bendrą projekto priežiūrą tenka projekto vadovui, kuris privalo 
užtikrinti, kad būtų laikomasi visų rangovui nustatytų sąlygų: kad rangovas būtų laiku 
įleidžiamas į objekto vietovę, kad su juo būtų laiku atsiskaitoma ir t.t. Jeigu tik 
darbdavys nesilaiko sutartinių įsipareigojimų, rangovas gali pareikšti atitinkamas 
pretenzijas, o tai gali nemažai kainuoti. 
 
Projekto vadovas gali vadovauti savarankiškam projektų įgyvendinimo skyriui arba būti 
vienas iš nuolatinių savivaldybės darbuotojų. Kai kurios tarptautinės finansinės 
institucijos (TFI) paskolą ar dotaciją suteikia tik patvirtinusios valdymo porcedūras ir 
komandą.  
 
Paprastai projekto vadovui turėtų padėti:  
 
• finansininkas/finansų specialistas, kuris kontroliuotų TFI paskolų reikalavimus ir 

kitus su projektu susijusius finansinius klausimus, ir 
 
• buhalteris/sekretorius, kuris vykdytų kasdieninę projekto išlaidų ir duomenų 

apskaitą ir rengtų pinigų gavimo prašymus bei vykdytų kitas administracines 
užduotis. 

 
Kartais gali prireikti kitų pagalbinių darbuotojų, tokių kaip teisininkai ir techniniai 
specialistai, paslaugų. Dažnai tokie darbuotojai jau dirba savivaldybėje, o kartais juos 
tenka samdyti. 
 

                                                

 

 

 

 

 (1)  1 angl. vadimamos„remeasure contacts“ 
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Projektų įgyvendinimo skyriaus komanda projekto veikla gali užsiimti pilną darbo dieną, 
tačiau tai, suprantama, priklauso nuo projekto dydžio ir sudėtingumo. Reikia pabrėžti ir 
tai, kad ataskaitų rengimas bei monitoringas, siekiant laikytis TFI ir paskolos/dotacijos 
reikalavimų, užima daug laiko, todėl vykdant net ir mažus projektus savivaldybė turėtų 
skirti pakankamai išteklių šiems darbams atlikti. Projekto reikmėms gali prireikti ir 
papildomų darbuotojų. 
 
Gali prireikti pilną arba pusę etato dirbančių vertėjų paslaugų, kadangi, laikantis TFI 
ataskaitų teikimo reikalavimų, gali tekti išversti nemažai medžiagos. Projekto valdymo 
sąnaudas gali reikėti padengti savivaldybės lėšomis, nors kai kuriais atvejais suteikiant 
paskolą skiriama lėšų ir šioms išlaidoms. Sudarant biudžetą, reikėtų įtraukti ir išlaidas 
kopijavimui, įrišimui, taip pat telefono bei fakso išlaidas, kurios gali būti pakankamai 
didelės, jeigu TFI ir rangovas yra kitoje šalyje. Būtina sąlyga yra geras interneto ryšys, 
kadangi tai gali padėti sutaupyti nemažai išlaidų pokalbiams telefonu ir informacijos 
siuntimui faksu. 
 
Saivaldybė turi kontroliuoti ne tik paskolos/dotacijos lėšų panaudojimą, bet ir prižiūrėti 
statybos darbus. Tačiau ji galės prižiūrėti greičiausiai tik nedidelį statybos projektą, 
vietinėmis sąlygomis naudodama vietines lėšas, kadangi ji gali turėti atitinkamą 
kvalifikaciją turinčių darbuotojų. Tuo tarpu įgyvendinant tokį statybos projektą, kuris 
privalo atitikti tarptautinius reikalavimus ir kuriame darbus atlieka tarptautinis rangovas, 
vargu ar priežiūrai atlikti savivaldybė turės pakankamai reikiamą patirtį turinčių 
darbuotojų, todėl prireiks atitinkamų specialistų konsultacijų.  
 
Kai kurios TFI, ypač tos, kurios skiria dotacijas, neskiria lėšų priežiūros sąnaudoms 
padengti, teigdamos, jog tai yra paramos gavėjo rūpestis. Tokiu atveju visoms 
konsultanto darbo sąnaudoms arba jų daliai padengti galbūt būtų galima gauti lėšų 
savo šalyje.  
 
Reikėtų kruopščiai įvertinti priežiūros apimtis ir sąnaudas, kad prireikus pagalbos būtų 
ieškoma kiek įmanoma anksčiau. Taip pat reikėtų prisiminti ir tai, kad savivaldybė turi 
laikytis įstatymų, todėl statybos darbų prižiūrėtojai privalo turėti atitinkamą licenciją. 
 
Savivaldybės darbuotojai, kuriems bus naudingas statybos projektas, taip pat turėtų 
jame dalyvauti – tiesiogiai padėdami priežiūrėtojui,arba kaip stebėtojai - nuo pirmųjų 
statybos darbų dienų. 
 
Aplinkosaugos valdymas ir monitoringas 

Aplinkosaugos valdymas ir monitoringas yra svarbus reikalavimas, kurio turi būti 
laikomasi projekto įgyvendinimo metu. Aktualūs klausimai paprastai nustatomi 
atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, ir kai kurios priemonės gali būti 
įtrauktos į statybos sutartį – pavyzdžiui, nustatomi tam tikri apribojimai atliekant 
statybos darbus, tokie kaip triukšmo, dulkių, vandens teršimo kontrolė, darbininkų ir 
visuomenės saugumo užtikrinimas ir bet kokios būtinos konservavimo priemonės. Taip 
pat gali būti įtrauktos ir specifinės projekto neigiamo poveikio aplinkai mažinimo 
priemonės.  
 
Monitoringas reikalingas užtikrinti, jog planavimo ir įgyvendinimo etapų metu būtų 
laikomasi specifinių PAV rekomenduotų priemonių. Tai yra būtina, siekiant įgyvendinti 
projekto aplinkosauginius tikslus. 
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Kiekviename projekto etape reikia laikytis vietinio arba regionio aplinkos apsaugos 
komiteto/tarybos reikalavimų. Kai kuriais atvejais su šiuo komitetu/taryba gali pavykti 
susitarti dėl laikino atleidimo nuo aplinkosaugos baudų ir mokesčių mokėjimo, jeigu 
numatoma, kad ateityje projektas panaikins arba sumažins tam tikrą aplinkosaugos 
problemą. Statybos darbų metu gali reikėti gauti specialius komiteto/tarybos leidimus 
ar panašius dokumentus, už kuriuos gali tekti mokėti. 
 
Procedūros ir finansinės sistemos 

Paprastai administracinės procedūros yra apibrėžiamos labai detaliai, priklausomai 
nuo vietovės ir finansuojančios agentūros. Jos yra įtraukiamos į finansavimo 
memorandumą ir jų privaloma griežtai laikytis. Pvz., ES finansuojamuose projektuose 
keliami šie reikalavimai: 
 
• sukurti valdymo ir kontrolės sistemas, siekiant užtikrinti: 

o kad projektas būtų tinkamai įgyvendinamas, patikimai tvarkant jo finansinius 
reikalus; 

o kad būtų atskirtos valdymo ir kontrolės funkcijos; 
o kad išlaidų ataskaitos būtų kruopščiai parengtos, pagrįstos dokumentais ir 

prieinamos tikrinimui; 
• patikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinta finansuojama priemonė; 
• atgauti lėšas, prarastas dėl reikalavimų nesilaikymo arba aplaidumo. 
 

Monitoringas 

Siekiant užtikrinti, kad darbai būtų atliekami laiku ir kad pasitaikančios problemos būtų 
sprendžiamos nedelsiant, būtina nuolatos vykdyti visų projekto aspektų, tarp jų ir 
aplinkosaugos, monitoringą. 
 
Ataskaitų teikimas 

Privalomos ataskaitos turi būti pateikiamos finansavimo agentūros nustatyta forma. 
Jose turi būti nurodomi pasiekti rezultatai, lyginant juos su pagrindiniais nustatytais 
rodikliais. Tai turi būti glausta atliktų darbų santrauka, nurodant iškilusias problemas 
bei siūlomus jų sprendimo būdus. 
 
Finansinėse ataskaitose turėtų būti nurodomi standartiniai pasiekimai, kuriais remiantis 
būtų galima atsiskaityti už atliktą darbą ir kurie padėtų finansavimo agentūrai ir 
nacionalinėms valdžios institucijoms patikrinti, kaip buvo panaudotos lėšos. Išlaidų 
ataskaitos turėtų būti pagrįstos atitinkamomis sąskaitomis ar kitokiais dokumentais. 
 
1.9.2 Rezultatai 

Projekto įgyvendinimo rezultatas yra projekto nustatymo etape apibrėžtas ir projekto 
rengimo etape nuodugniau parengtas projektas.  
 

1.10 6 etapas:  Monitoringas ir rezultatų įvertinimas 
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Vertinimas atliekamas siekiant pateikti informaciją visoms interesų grupėms apie tai, 
kiek sėkmingas buvo projektas ir kokias pamokas galima būtų pritaikyti rengiant kitus 
projektus ir programas. Vertinimo rezultatai taip pat gali padėti nustatyti naujus ir/arba 
tęstinius projektus, kurie bus rengiami pasinaudojant teigiamais užbaigto projekto 
aspektais arba juos pakartojant. 
 

Vertinant projektą paprastai analizuojami šie aspektai: 

• projekto efektyvumas – vertinama, kiek pavyko įgyvendinti projekto tikslus; 

• projekto poveikis – vertinama, ar projektas turėjo poveikio įgyvendinant 
didesnius tikslus; 

• projekto rezultatų subalansuotumas, žvelgiant į vidutinę ir tolimą 
perspektyvą; 

• projekto našumas – tiek išlaidų, tiek sunaudoto laiko prasme. 

 
1.10.1 Veikla  

Monitoringas ir rezultatų įvertinimas yra paskutiniai projekto ciklo etapai, apimantys 
tam tikrų rūšių veiklą, todėl pirmiausiai reikėtų apibrėžti terminus, kadangi skirtingi 
žmonės juos supranta skirtingai, ir dėl to gali kilti įvairių nesusipratimų. Šie terminai 
pateikiami lange apačioje. 
 
Monitoringas – tai  sistemingas ir nuolatinis informacijos apie projekto eigą rinkimas ir analizavimas. Tai yra 

priemonė nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses ir suteikti už projektą atsakingiems žmonėms pakankamai 

informacijos , kuria remiantis būtų galima priimti tinkamą sprendimą tinkamu metu, kad būtų pagerinta projekto 

kokybė. Informacija apie projektą ir jo išorinę aplinką turi būti renkama bei analizuojama nuolatos, kad rezultatus 

būtų galima tiesiogiai panaudoti planavimo procese ir kad būtų galima padaryti reikiamus pakeitimus. Monitoringas 

taip pat užtikrina, kad projektas nenukryptų nuo savo kelio, kadangi kontroliuojama vykdoma veikla, rezulatai 

lyginami su tikslais, nustatomos kylančios problemos, nustatomos stipriosios pusės, kurias galima išnaudoti, ir 

prisitaikoma prie kintančių aplinkybių. Tai esminis gero planavimo veiksnys: jeigu monitoringo sistema funkcionuoja 

gerai, nereikalingas dažnas vertinimas, o prireikus vertinimas gali būti atliktas žymiai lengviau. 

Peržiūrėjimas – tai projekto eigos įvertinimas tam tikru metu. Pagrindinis peržiūrėjimo tikslas yra atidesnis 

patikrinimas negu vykdant monitoringą. Peržiūrėjimas gali būti atliekamas, siekiant patikrinti įvairius projekto 

aspektus, ir pažangai įvertinti gali taikyti įvairius kriterijus. Atlikus peržiūrėjimą, gali būti priimami atitinkami 

sprendimai dėl projekto ir reikalingų pokyčių. 

Įvertinimas paprastai atliekamas formaliau negu peržiūrėjimas. Tai vertinimas tam tikru pasirinktu metu, visą dėmesį 

skiriant nustatymui, ar buvo pasiekti tam tikros dalies darbų tikslai ir koks buvo jų poveikis. Peržiūrėjimas ar 

įvertinimas yra būtinas, jeigu žmonės nori pasimokyti iš savo patirties ir jeigu nori ją panaudoti įtakodami kitus. 

Vienodai svarbios tiek nesėkmės, tiek sėkmingi rezultatai. Monitoringas yra nuolatinis procesas, kurio metu 

kontroliuojama projekto veikla ir tikrinama, kaip sekasi siekti projekto tikslų. Tuo tarpu įvertinimas yra vienkartinis 

• Tikslas – įvertinti, ar projektas buvo sėkmingas, ir panaudoti gautas pamokas bei įgytą patirtį  
rengiant kitus projektus ir programas. 

• Vertinamas efektyvumas, poveikis, subalansuotumas ir našumas. 
• Vertinimą paprastai atlieka projektą įgyvendinusi agentūra finansavimo agentūros vardu (ir jai 

vadovaujant) 
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veiksmas, skirtas nustatyti, ar buvo pasiekti projekto tikslai. Kartais įvertinimu siekiama išsamiau nustatyti tikslų 

aktualumą ir pasiekimą darbų efektyvo, našumo, poveikio ir subalansuotumo požiūriu. Todėl taip pat išanalizuojama, 

ar projektas galėjo būti parengtas ar įgyvendintas geriau. 

Poveikis – tai bendras projekto rezultatas (ekonominiu, socialiniu, politiniu, aplinkosaugos ir kitais požiūriais), 

nustatomas monitoringo ar vertinimo keliu. Reikia atskirti poveikį, kuris atsiranda kaip projekto išdava, nuo kitų 

pokyčių, kurie atsirado tuo pačiu metu dėl kitokių, nesusijusių priežasčių. Poveikis gali būti planuotas ar neplanuotas, 

neigiamas ar teigiamas, trumpalaikis ar ilgalaikis. Projekto poveikis turėtų atitikti jo tikslus – tiek trumpalaikius, tiek 

ilgailaikius, numatytus atitinkamose programose. 

Monitoringą atlieka projektą įgyvendinanti institucija, kadangi tai yra jos projekto 
valdymo proceso dalis. Tačiau finansuojanti arba kita išorinė organizacija gali vykdyti 
priežiūrą arba parengti atitinkamus nurodymus ir padėti nustatyti problemas ar 
rekomenduoti sprendimus. Kadangi monitoringas reikalingas projektui tobulinti, 
finansuojanti agentūra - kaip ir kitos institucijos, tokios kaip savivaldybės ar pagalbos 
gavėjus atstovaujančios demokratinės institucijos - yra teisėtai suinteresuota, kad jis 
būtų vykdomas kuo geriau.  
Vertinant rezultatus, gali būti vertinamas projektas, finansavimo agentūra, skolininkas ir 
įgyvendinanti agentūra. Siekiant nešališko vertinimo, šį darbą dažnai atlieka su 
projektu nesusijusi institucija. Toks gali būti ir finansuojančios agentūros reikalavimas. 
 
1.10.2 Rezultatai 

Monitoringo rezultatai yra daugiausiai nežymūs esamo projekto pakeitimai, tuo tarpu 
įvertinimo rezultatai bus panaudoti rengiant naujus projektus.  
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2. Galimybių studija 

 

Šiame popieriuje pateikiama labai sutrumpinta vieno iš Lietuvos miestų šilumos tiekimo 
įmonės modernizavimo galimybių studija.  

Realiai analizė būna daroma kur kas gilesnė, išnagrinėjant daugiau skirtingų variantų, 
vienas nuo kito besiskiriančių ne tik esminiu modernizavimo būdu, bet ir įrangos 
galingumais, aptarnavimo lygiu ir pan. Numatyti tikslai beveik visada gali būti 
pasiekiami skirtingais keliais. Skirtingi variantai dažnai skiriasi venas nuo kito 
techniniais sprendimais, investicijomis, aptarnavimo išlaidomis, tarnavimo laiku, rizikos 
lygiu ir kitais faktoriais.  

Sutaupius savo laiką ir pasirinkus kurį nors variantą be gilesnės analizės ir palyginimo 
su alternatyviais variantais, atsiranda galimybė, o pagal Merfio dėsnius – labai didelė 
tikimybė, kad tokiu būdu bus pasirinktas blogiausias variantas... 
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2.1 Rinkos (situacijos) analizė 

2.1.1 Kaštų analizė 

 

Pastovūs kaštai

Nusidevėjimas ir 

amortizacija; 

 374.000 Lt 

Remontas; 
 63.400 Lt 

Materialinės 

sąnaudos; 
238.600 Lt 

Mokesčiai; 

 224.200 Lt 

Atlyginimas ir soc. 

draudimas;  
582.300 Lt 

1.482.500 Lt

 (33 % visų sąnaudų)

 

 

 

kuras

  58,04

 Lt/MWh 

 elektra 

 3,44

Lt/MWh 

vanduo

 0,16 
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67% visų išlaidų

61,6 Lt/MWh

 

 

 

Pirmoji išvada: neverta gilintis į elektros ar vandens egzistuojančias sąnaudas,  bet 
atkreiptinas dėmesys į galimybes sumažinti išlaidas kurui 
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Kaštų analizės tikslas yra : 

• Atkreiti dėmesį į vietas, kur galimi didžiausi sutaupymai  

• Atskirti kintamus kaštus (kintami kaštai yra įvertinami padalinus kintamas 
išlaidas iš katilinėje generuotos šilumos kiekio per metus. Vėliau kintami kaštai 
yra reikalingi įvertinant šilumos tinklų plėtros ir mažėjimo finansinę naudą ir 
nuostolius, šilumos nuostolių reikšmę) 

 Esant mažiems sąlyginiams kintamiems kaštams (<50 Lt/MWh pvz. deginamos 
medžio atliekos), šilumos nuostoliai tinkluose nedaro didesnės įtakos įmonės 
pelningumui, tačiau ypač aktualu tampa išlaikyti esamus šilumos vartotojus, įvairiomis 
priemonėmis skatinant šilumos vartojimą). Labiausiai atkreiptinas dėmesys į pastoviųjų 
kaštų mažinimą.  

Esant dideliems sąlyginiams kaštams (pvz. deginamos suskystintos dujos arba žemas 
katilinės efektyvumas) reikia atkreipti dėmesį į būdų sumažinti kintamus kaštus paiešką:- 
kelti katilo efektyvumą (keisti katilus, degiklius...) - keisti naudojamą kurą (vietinį kurą 
deginti pritaikytų katilų įrengimas)ir svarstyti galimybę ženkliai mažinti šilumos 
nuostolius: -atjungti nutolusius vartotojus - perkloti atskiras trasas - decentralizuoti tinklą. 

 

2.1.2 Šilumos ir kuro balansas 
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2.1.3 Kintamų kaštų analizė 

Vidutinis metinis katilinės n.v.k 87,9% 
Vartojamas kuras – gamtinės dujos – vidutinė kaina 475,8 Lt/tūkst. nm3  
Pagrindinės aukštų kintamų kaštų priežastys: 

• naudojamas brangus kuras, 
• neefektyvus kuro deginimas: 

 - n.v.k krenta, esant žemoms katilinės apkrovoms – vasaros metu 
2.1.4 Pastoviųjų kaštų analizė 

Šilumos tiekimo sistemos analizei yra būtina turėti 
 Šilumos poreikio trukmės grafiką: (katilinės apkrovos ir laiko per metus 
priklausomybę) 
Jis yra naudojamas: 

• bazinio apkrovimo katilų įrengimo duodamo efekto įvertinimui (kiek šilumos per 
metus generuos įrengtas riboto galingumo medžio atliekų katilas arba 
kogeneracinė jėgainė) 

• statomų katilų galios optimizavimui (siekiant užtikrinti kiek galimą optimalesnį 
katilų apkrovimą laiko bėgyje) 

 
 
Detaliau atliekama tų kaštų analizė, kur matomas didesnės taupymo galimybės 
 
 Kintamus kaštus reikia nagrinėti atskirai: 
  - kiekvienai katilinei 
Pastoviuosius kaštu reikia nagrinėti atskirai: 
  - kiekvienai katilinei 
  - šilumos trasoms 
  - vartotojų šilumos ūkio eksploatacijai 
  - administracijai (nepriskirtinos atskirai ūkio daliai išlaidos) 
 
Tokiu būdu vėliau lengviau analizuoti galimus sutaupymus, atsisakius atskirų katilinių 
eksploatacijos, atlikus dalinį vartotojų decentralizavimą. Galima įvertinti išlaidų 
valdymui mažinimo potencialą 
 
Auksinė taisyklė:  
Renkant informaciją apie esamą situaciją, iš anksto įsivaizduokite kam ta informacija 
bus naudojama – kokie modernizavimo variantai bus siūlomi 
 
Taip sutaupysite laiko ir gal būt išvengsite grįžimo į objektą papildomai informacijai 
susirinkti.... 
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2.1.5 Išvestiniai dydžiai 

Kintami kaštai 61,64 Lt/MWh 
Kintamų kaštų dalis visose išlaidose 67% 
Vidutinis kuro naudojimo n.v.k 87,9% 
Elektros energijos lyginamosios sąnaudos 14,8 kWh/MWh 
  
Šalto vandens lyginamosios sąnaudos 47,1 ltr/MWh 
Šilumos nuostoliai tinkluose 22% 
MWh atleista/MW maks* 2578 
MWh atleista/m trasų** 2,6 
MWh atleista/m3 trasų*** 464 
Šilumos trasų vidutinis amžius (metais) 27 
Šilumos trasų, kurioms virš 35 metų dalis 15% 
Smulkių vartotojų (Q šild<50 kW) dalis 24% 
Smulkių vartotojų (Q šild<50 kW) suvartojamos šil. Dalis 4,3% 
  
Administravimo išlaidos/MW maks* 19.926 Lt 
Išlaidos remontams ir atsarginėms dalims/MW maks* 11.747 Lt 
Išlaidos įrangą prižiūrinčiam personalui/MW maks * 15.653 Lt 

 

* MW maks – maksimalus iš katilinės tiekiamas srautas 

** m trasų  - šilumos trasų bendras ilgis 

*** m3 trasų – šilumos trasų bendras vamzdynų  tūris 

2.1.6 Artimiausiu metu numatomų neišvengiamų investicijų aprašymas 

Numatomas katilo Nr 1 kapitalinis remontas 2005 metais  250 tūkst. Lt 
Numatomas katilo Nr 2 kapitalinis remontas 2007 metais  450 tūkst. Lt 
 
Išvestiniai dydžiai („benchmarking‘as“) yra patogūs palyginimui su analogiškais 
dydžiais kitose įmonėse, arba kituose tos pačios įmonės tinkluose ir taisytinų vietų 
paieškai 
(kreipkitės statistinių duomenų į Lietuvos Šilumos Tiekėjų Asociaciją, www.lsta.lt)  
 
Neišvengiamos investicijos yra tos, kurios daromos ne dėl tam, kad galima būtų 
sumažinti kaštus, bet dėl to, kad šių investicijų nedaryti neįmanoma (tolimesnė 
eksploatacija neįmanoma) 
Kartais investicijos į įmonės modernizavimą pakeičia neišvengiamas investicijas 
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2.1.7 Prognozuojamas energijos išteklių kainų svyravimas 
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Vertinant kuro kaštų prognozę, remiamasi prognoze, naudota rengiant “Energetikos 
plėtros iki 2015 metų strategiją”. www.ekm.lt/catalogs/33/strategijos  ). Vertinant 
elektros energijos ribinius kaštus, naudojamasi Elkraft System, COWI, AB“Lietuvos 
energija“, LEI 2002 m. IV mėn. pristatyto darbo „Economic analyses in the electricity 
sector in Lithuania“ ataskaita.  
 
2.1.8 Prognozuojamas šilumos poreikio kitimas 

Daroma prielaida, kad, esant pastoviai šilumos kainai,  šilumos poreikio augimas, 
sąlygojamas augančio gyvenimo lygio, ateityje bus neutralizuojamas efektyvesniu 
šilumos vartojimu  
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Ateityje prognozuojamos išlaidos, prognozuojama projektų nauda neišvengiamai 
priklauso nuo padarytų ekonominių prielaidų, susijusių su: 
 

• Energetinių išteklių kainų kitimu 
• Vidutinių atlyginimų kitimu 
• Šilumos rinkos kitimu (kas susiję su gyvenimo lygio,vartotojų  investicijomis į 

efektyvesnį energijos vartojimą,  šilumos kainų kitimu, administraciniu rinkos 
reguliavimu, naujų vartotojų atsiradimu, konkurentinio šilumos tiekimo iš 
nepriklausomų tiekėjų atsiradimu...) 

• Administraciniu reguliavimu (taršos mokesčiais; prekybos taršos leidimais 
atsiradimu; energijos, generuojamos kogeneraciniu režimu ar panaudojus 
atsinaujinančius išteklius, valstybiniu subsidijavimu ) 
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Svarbiausia yra ne „atspėti“ kas bus ateityje, o prognozuoti, pasinaudojus pačiais 
patikimiausiais, kokie tik gali būti rasti, šaltiniais 
 
Prognozė, kad „niekas nesikeis“ yra lygiai tokia pati prognozė, kaip ir bet kuri kita. 
 
Atsisakyti investicijų dėl ateities neapibrėžtumo toli gražu ne visada yra geriausias 
sprendimas (žr. taip pat Rizikos analizę ir Jautrumo analizę)  
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2.2 Techninė analizė 

2.2.1  Biokuro katilo charakteristikos 

Katilo našumas 6 MW 
Katilo vidutinis daugiametis kuro deginimo efektyvumas 85% 
Investicijos į katilą, biokuro sandėliavimo ir tiekimo infrastruktūrą  5 mln. Lt 
Papildomos metinės eksploatacinės išlaidos (lyginant su g.d. katilu) 15 tūkst. Lt 
Katilo tarnavimo laikas 15 metų. Katilo tarnavimo laikas metų bėgyje 340 dienų (15 
dienų vasarą ir 10 dienų žiemą nedirba) 
Katilo ir biokuro sandėliavimo, infrastruktūros įrengimas vyks 12 mėnesių 
Metinis katilo apkrovimo grafikas: 

 

Per metus katilas generuos 37.900 MWh šilumos,  
sudegindamas 22600 ktm medžio atliekų 
Išvengiama išlaidų katilų kap. remontams (Nr 1 /2005 m./ 250 tūkst. Lt ir Nr 2 /2007 m./ 
450 tūkst. Lt) 
 
Techninė analizė yra modernizavimo galimybių techninis apibrėžimas 
 
Atliekant techninę analizę būtina: 

• Įvertinti visas investicijas, reikalingas naujai įrangai įdiegti (įskaitant 
projektavimo, montažo darbus, taip pat išlaidas darbų priežiūrai, aplinkos 
sutvarkymui, kompensacijų išmokoms) 

• Įvertinti pagrindines įrangos technines charakteristikas (našumas, vidutinis 
metinis efektyvumas) 

• Įvertinti papildomas išlaidas įrangos aptarnavimui, atskirai įvertinus kintamas 
aptarnavimo išlaidas (kurios priklauso nuo įrengimo naudojimo metų bėgyje) ir 
pastovias aptarnavimo išlaidas  

• Įvertinti įrangos tarnavimo trukmę (metų bėgyje %, visą tarnavimo laikotarpį) 

• Įvertinti prognozuojamą įrangos teikiamą metinį efektą (sąnaudas) 



LŠTA gairė Nr.3. Finansavimo šaltiniai 
 

2004 05 10     Versija Nr. 1   
 

31 

2.2.2 Kogeneracinio įrenginio  charakteristikos 

Vidaus degimo variklio principu dirbančio įrenginio našumas:  1,8 MWe elektros 
energijos, 2,8 MWš – šiluminės energijos 
Akumuliacinės talpos dydis 1000 m3 (23,2 MWh)  
Įrangos vidutinis daugiametis kuro deginimo efektyvumas 87% 
Investicijos į kogeneracinį įrenginį ir akumuliacinę talpą  4 mln. Lt 
Papildomos metinės eksploatacinės išlaidos (lyginant su g.d. katilu): 
3,5 ct/kWhe (kintamoji dalis). Daroma prielaida, kad, įrengus kogeneracinį įrenginį, 
gamtinių dujų kaina bus 20% mažesnė 
Įrangos tarnavimo laikas 15 metų. Kogeneracinio įrenginio tarnavimo laikas metų 
bėgyje 300 dienų   
Įrangos įrengimas vyks 12 mėnesių 

Metinis kogeneracinio įrenginio apkrovimo grafikas: 

 
 
Per metus kogeneracinis įrenginys generuos 10.800 MWh elektros energijos ir  
16.800 MWh šilumos, sudeginant 3.300,0 tūkst. nm3 gamtinių dujų 
Išvengiama išlaidų katilo Nr 1 kapitaliniam remontui 2005 metais 250 tūkst. Lt.  
 
Siūlomi informacijos techninei analizei šaltiniai: 

• Įrangos gamintojų pateikiama informacija (atsiranda pavojus, kad įrangos 
charakteristikos bus pernelyg optimistiškos) 

• Duomenys iš realiai atliktų projektų (čia problema yra ta, kad susiduriama su 
kiekvieno projekto savitumu ir specifinėmis sąlygomis, dažnai nepritaikomomis 
kitais atvejais) 

• Apibendrinta informacija , pateikiama įrangos tiekėjų ar naudotojų asociacijų 
(Lietuvoje kol kas nepateikiama) 

 
2.3 Ekonominė analizė 

Lyginami variantai,kai daromos investicijos į biokuro deginimą, investuojama į 
kogeneracijos įrenginio statybą ir išlaikoma dabartinė situacija 
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Variantas "viskas 
išlieka" 

Variantas su 
kogeneracija 

Variantas su 
biokuro katilu 

    
G. dujų metinės 
sąnaudos 

5.849 tūkst. nm3 7.100 tūkst. nm3 1.226 tūkst. nm3 

Metinės biokuro 
sąnaudos 

0 ktm 0 ktm 22.600 ktm 

Šiluma iš dujinio katilo 47.951 MWh 31.151 MWh 10.051 MWh 

Šiluma iš biokuro katilo 0 MWh 0 MWh 37.900 MWh 

Šiluma iš kogeneracijos 0 MWh 16.800 MWh 0 MWh 

El. energijos 
generavimas 

0 MWh 10.800 MWh 0 MWh 

    
Papildomos metinės 
išlaidos aptarnavimui 

-   Lt 378.000 Lt 15.000 Lt 

    

Investicijos 2004 metais -   Lt 4.000.000 Lt 5.000.000 Lt 

Išlaidos kapitaliniam 
remontui 2005 metais 

250.000 Lt -   Lt -   Lt 

Išlaidos kapitaliniam 
remontui 2007metais 

450.000 Lt 450.000 Lt -   Lt 

 

Ekonominės analizės tikslas yra atsakyti į klausimą, ar nagrinėjami sprendimai yra 
ekonomiškai naudingi ir ar naudingesni už alternatyvius sprendimus 

Skirtingi investicijų scenarijai turi būti ekonomiškai įvertinti, naudojant bendrus 
ekonominio įvertinimo metodus (būdus). Tokiu būdu, galima gauti ekonominius 
skirtingų projektų rodiklius, lygintinus tarpusavyje 

Ekonominis vertinimas turi būti logiškas. T.y svarbu yra lyginti tai, kas yra lygintina.  
Vargu ar galima, pavyzdžiui, lyginti sąnaudas praeityje ir ateityje (atlikus investicijas), 
kadangi sąnaudos keičiasi ne tik dėka atliktų rekonstrukcijų, bet ir dėka kitų faktorių, 
kaip antai – energijos ir darbo jėgos kainos kitimas, rinkos kitimas, klimato kitimas ir 
pan. Žymiai logiškiau yra lyginti išlaidas, kurios būtų ateityje padarius investicijas ir 
išlaidas, kurios būtų jų nepadarius.  
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Priimta, kad projekto vertinamasis laikotarpis yra 15 metų, t.y – atitinkantis pagrindinės 
įdiegiamos įrangos nusidėvėjimo laikotarpį. Lyginamos išlaidos per ateinančius 15 
metus, 

Pinigų srautas 

(Išlaidos – Pajamos) Nagrinėjamos tik tos įmonės  išlaidos ir pajamos, kurios 
skirtingais variantais skiriasi  

 
Variantas "viskas 
išlieka" 

Variantas su 
kogeneracija 

Variantas su biokuro 
katilu 

2004 2.808.338 Lt 6.808.338 Lt 7.808.338 Lt 
2005 3.083.721 Lt 2.094.138 Lt 1.847.692 Lt 
2006 2.859.105 Lt 2.123.864 Lt 1.911.232 Lt 
2007 3.334.488 Lt 2.528.853 Lt 1.977.509 Lt 
2008 2.909.872 Lt 2.105.554 Lt 2.046.650 Lt 
2009 2.935.255 Lt 2.152.343 Lt 2.118.792 Lt 
2010 2.960.639 Lt 1.952.137 Lt 2.194.073 Lt 
2011 2.986.022 Lt 2.059.190 Lt 2.262.676 Lt 
2012 3.011.406 Lt 2.083.083 Lt 2.276.810 Lt 
2013 3.036.789 Lt 2.105.464 Lt 2.281.414 Lt 
2014 3.062.173 Lt 2.127.198 Lt 2.311.265 Lt 
2015 3.087.556 Lt 2.148.607 Lt 2.341.101 Lt 
2016 3.112.940 Lt 2.172.392 Lt 2.371.023 Lt 
2017 3.138.323 Lt 2.197.041 Lt 2.400.938 Lt 
2018 3.163.707 Lt 2.160.779 Lt 2.430.845 Lt 

Projekto vertinamasis laikotarpis yra labai svarbus faktorius, kadangi nuo to, koks 
yra priimamas projekto vertinamasis laikotarpis, priklauso ekonominiais projekto 
vertinimo metodais gauti rezultatai. 

Kalbant apie projekto vertinamąjį laikotarpį, dažnai mintyse turimos skirtingos jo 
reikšmės.  

• Ekonominė projekto gyvavimo trukmė tai laikotarpis, ekonomiškai aktualus 
šiandien. Tai yra - kokiu laikotarpiu gaunamas pelnas yra svarbiausias. (Tai gali 
būti susiję su nuomos laikotarpiu, paskolos laikotarpiu) 

• Fizinė projekto gyvavimo trukmė tai laikotarpis, kurį tarnaus įdiegti įrengimai 
(vertinamasis laikotarpis neturi būti ilgesnis, nei laikas, per kurį techniškai 
nusidėvi įdiegiama įranga) 

• Technologinė projekto gyvavimo trukmė tai laikotarpis, kurį įdiegti įrengimai bus 
vertinami kaip naujoviški, konkurentabilūs ir moraliai nepasenę. (Galima tikėtis, 
kad ateityje rinkoje esančios naujos energetinės technologijos smarkiai atpigs ir 
taps konkurentabilios su dabar populiariomis technologijomis) 

Taigi, priimant sprendimą - kokį laikotarpį laikyti projekto vertinamuoju, reikia aptarti 
visas galimas projekto gyvavimo trukmes . Pasirinkus ilgesnį vertinamąjį laikotarpį, 
ekonomiškai patrauklesni atrodo projektai, reikalaujantys didesnių investicijų   

 

Alternatyvių variantų pinigų srautas, lyginant su variantu „viskas išlieka“  
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Variantas "viskas 
išlieka" 

Variantas su 
kogeneracija 

Variantas su biokuro 
katilu 

2004 -   Lt - 4.000.000 Lt - 5.000.000 Lt 
2005 -   Lt 989.583 Lt 1.236.029 Lt 
2006 -   Lt 735.241 Lt 947.873 Lt 
2007 -   Lt 805.635 Lt 1.356.979 Lt 
2008 -   Lt 804.318 Lt 863.221 Lt 
2009 -   Lt 782.912 Lt 816.464 Lt 
2010 -   Lt 1.008.502 Lt 766.566 Lt 
2011 -   Lt 926.832 Lt 723.347 Lt 
2012 -   Lt 928.323 Lt 734.596 Lt 
2013 -   Lt 931.325 Lt 755.375 Lt 
2014 -   Lt 934.975 Lt 750.908 Lt 
2015 -   Lt 938.949 Lt 746.455 Lt 
2016 -   Lt 940.548 Lt 741.917 Lt 
2017 -   Lt 941.282 Lt 737.385 Lt 
2018 -   Lt 1.002.928 Lt 732.862 Lt 

Akumuliuotas pinigų srautas

-6.000.000 Lt

-4.000.000 Lt

-2.000.000 Lt

-  Lt

2.000.000 Lt

4.000.000 Lt

6.000.000 Lt

8.000.000 Lt

10.000.000 Lt

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Variantas su kogeneracija

Variantas su biokuro katilu

 

Investicijos atsiperka (paprastas atsipirkimo laikas) per 5 m. (2009 metais) 

Pinigų srautas parodo, kiek pinigų bus investuota ir sutaupyta kiekvienais projekto 

metais 

Paprastas atsipirkimo laikas (simple pay back) – pats paprasčiausias ekonominio 
įvertinimo būdas.. 
Paprastas atsipirkimo laikas, tai investicijos ir gaunamos metinės naudos (o 
energetikoje tai dažniausiai būna metiniai sutaupymai) investicijos dėka santykis. 

)metai(
utaupymaiMetiniai s

aInvesticij
o laikasatsipirkimPaprastas =  
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Naudojimasis paprastu atsipirkimo laiku turi tam tikrų privalumų: 
• Lengvai suskaičiuojamas 
• Lengvai suprantamas (matuojamas visiems suprantamu dydžiu –metais) 
• Nereikia priiminėti jokių prielaidų apie projekto skaičiuojamąjį laikotarpį, 

numatomus energijos kainų kilimus, infliaciją, palūkanas 
 

Tačiau naudojimasis paprastu atsipirkimo laiku turi ir trūkumų: 
• Atsipirkimo laikas neparodo kokie sutaupymai bus ateityje. 
• Nepatogus vartoti, kai projektas diegiamas dalimis. 
• Neįvertinamas pinigų vertės mažėjimas laikui bėgant  
• Neįvertinama įgyto turto likutinė vertė, projektui atsipirkus 

 
Paprastas atsipirkimo laikas yra patogus ekonominio įvertinimo būdas, naudojant jį 
kaip indikatorių, nustatant ar projektas vertas toliau nagrinėti, ar ne.Taip pat paprastas 
atsipirkimo laikas padeda žmonėms, priimantiems sprendimus, geriau įvertinti 
finansinę projekto riziką. Jei atsipirkimo laikas yra trumpas, reiškia visos prielaidos, 
priimamos projekte, apima veiksnius, susijusius su artimiausia ateitimi. Taigi, šios 
prielaidos yra gana patikimos. Jeigu atsipirkimo laikas yra ilgas, prielaidos priimamos 
ilgesniam laikotarpiui. T.y – jų patikimumas yra mažesnis. 
 
 
Priimama, kad diskonto norma (kapitalo kaina) yra 8% 

 

metai 
Diskonto 
faktorius 

Variantas su 
kogeneracija 

Variantas su biokuro 
katilu 

2004 0 1,00 -4.000.000 Lt -5.000.000 Lt 
2005 1 0,93 916.280 Lt 1.144.472 Lt 
2006 2 0,86 630.351 Lt 812.648 Lt 
2007 3 0,79 639.539 Lt 1.077.214 Lt 
2008 4 0,74 591.197 Lt 634.493 Lt 
2009 5 0,68 532.837 Lt 555.672 Lt 
2010 6 0,63 635.527 Lt 483.066 Lt 
2011 7 0,58 540.798 Lt 422.066 Lt 
2012 8 0,54 501.544 Lt 396.879 Lt 
2013 9 0,50 465.894 Lt 377.876 Lt 
2014 10 0,46 433.074 Lt 347.816 Lt 
2015 11 0,43 402.699 Lt 320.142 Lt 
2016 12 0,40 373.504 Lt 294.625 Lt 
2017 13 0,37 346.107 Lt 271.135 Lt 
2018 14 0,34 341.458 Lt 249.511 Lt 
 GDV=∑  3.350.812 Lt 2.387.615 Lt 
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Akumuliuotas diskontuotas pinigų srautas
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Variantas su kogeneracija
Variantas su biokuro katilu

GDV

GDV

 
 

Kas tai yra pinigų vertės mažėjimas?  

Pavyzdys – 1000 Lt, kuriuos mes gausime už metų, yra mažiau vertingi, nei 1000 Lt, 
kurie šiandien guli mūsų kišenėje. Kodėl? Ne tik dėl infliacijos, kaip dažnai klaidingai 
yra manoma. Bet dėl to, kad turėdami 1000 Lt kišenėje, galima juos iš ten išsiimti ir 
investuoti į verslą arba paskolinti kam nors kitam (su palūkanomis)  ir po metų turėti jau 
1100 Lt. Reiškia 1000 Lt šiandien yra verti 1100 Lt po metų. 

Pinigų vertės mažėjimo įvertinimas yra labai svarbus, kai nagrinėjami ilgalaikiai 
projektai su ilgu vertinamuoju laikotarpiu. Dažnai pinigų vertės mažėjimas laikui bėgant 
yra  vadinamas diskontu.Dažnai kaip diskontas yra priimamas tuo metu rinkoje 
vyraujanti patikimų bankų siūloma paskolų palūkanų norma, įvertinus ir infliacijos dydį.  

Čia: ipal - Banko siūlomų paskolų palūkanos,iinfliac  – Infliacijos 
lygis.  

Sakykime, jei Lietuvoje vyraujanti bankų siūlomų paskolų metinė palūkanų norma yra 
8%, o metinė infliacija – 1.2%, tai diskontas yra (1+0.08)/(1+0.012)-1 = 0.067 (6.7 %). 
Tai yra ir kapitalo kaina.  
Ne tik skolintas kapitalas turi savo vertę, bet taip pat ir nuosavas kapitalas, kadangi jis 
gali pakeisti skolintą kapitalą arba pats būti paskolintas. Skolinto kapitalo ir nuosavo 
kapitalo vertė yra lygi. 
 

Skaičiuojant, kiek nukrenta pinigų vertė per  tam tikrą laiką, reikia dabartinę išlaidų 
vertę padauginti iš taip vadinamo diskonto faktoriaus. 

Čia: r – diskontas (kapitalo kaina) 
 n – metų skaičius  
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Ekonominio skaičiavimo rezultatai 
 

 

Variantas su 
kogeneracija 

Variantas su biokuro 
katilu 

GDV 3.350.815 Lt 2.387.615 Lt 

VĮN 20,3% 16,7% 

 

Grynoji dabartinė vertė (GDV) (angl. Net Present Value NPV) yra gaunama iš tam 
tikro laikotarpio dabartinės vertės atėmus investicijas.  

Grynoji dabartinė vertė rodo kiek projektas kompanijai uždirbs pinigų dabartine jų 
verte, todėl yra labai patogus rodiklis finansuotojams. 
Jei grynoji dabartinė vertė yra neigiama, reiškia į projektą neapsimoka investuoti 
pinigų. Jeigu grynoji dabartinė vertė yra teigiama, reiškia apsimoka investuoti į 
projektą. Per skaičiuojamąjį laikotarpį  projektas duos daugiau naudos, nei projektas 
reikalauja investicijų, net ir įvertimus tai, kad ateityje gaunama nauda nėra tokia aktuali, 
kaip pinigai šiandien.  
 

Vidinė įplaukų  norma (ang. Internal Rate of Return - IRR) tai yra tokia kapitalo kaina 
(diskonto norma), prie kurios projekto grynoji dabartinė vertė yra lygi nuliui 

Kai kada investuojančiai kompanijai yra sunku įvertinti kapitalo kainą duotai investicijai. 
T.y. yra keletas skolinamų pinigų šaltinių, neaiškios paskolos sąlygos ir pan. Taigi, 
tokiais atvejais yra neįmanoma suskaičiuoti vienos GDV ir dažna kompanija vietoje jos 
naudoja vidinės įplaukų normos (VĮN) rodiklį. 

Vidinė įplaukų norma rodo projekto rentabilumą. Projektas su aukštesne VĮN verte yra 
rentabilesnis. Jeigu kapitalo kaina įmonėje (pvz. įvertinta pagal galimybes skolintis iš 
bankų) yra žemesnė už VĮN, įmonei skolintis verta. Jei aukštesnė - projektas, 
įgyvendintas su tokia kapitalo kaina, atneš nuostolius. 
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2.4 Aplinkosauginė analizė 

Vertinamas CO2 emisijų sumažėjimas per 2008-2012 metų laikotarpį abiejų variantų 

atveju 

 

Variantas su 
kogeneracija 

Variantas su 
biokuro katilu 

 

Tiesioginės emisijos 
vietoje 

-12320  
t CO2e 

45536 
 t CO2e 

CO2 emisijos, 
deginant: 
-g.dujas 1,97 t/nm3 
- biokurą 0 t/ktm 

Tiesioginės emisijos už 
projekto nagrinėjamų ribų 

28728  
t CO2e 

- 

Numatoma, kad 
pikinė elektrinė 2008-
2012 periodu bus 
Elektrėnų 
kondensacinė 
elektrinė, deginanti 
elektros energiją: 
CO2 emisijos: 
0,532 t/MWh 

Netiesioginės emisijos 
vietoje 

- - 
 

Netiesioginės emisijos už 
projekto nagrinėjamų ribų 

- - 
 

Iš viso: 16408  
t CO2e 

45536  
t CO2e 

 

 
 
Įvertinus parduodamų taršos leidimų kainą lygią 5 €/t CO2e (17,25 Lt/t CO2e), variantų 
ekonominiai rezultatai pagerėtų  

 

Variantas su kogeneracija Variantas su biokuro katilu 

Papildomos pajamos iš 
taršos leidimų pardavimo 

283.038 Lt 785.496 Lt 

GDV 3.633.850 Lt 3.173.111 Lt 

VĮN 22,1% 21,4% 
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Vertinant taršą, analizuojami 4 taršos tipai: 

• Tiesioginės emisijos vietoje (Direct on-site emissions) 
Tarša nagrinėjamoje vietoje, atsirandanti arba sumažėjanti padidinant arba 
sumažinant deginamo kuro kiekius ir pan.  

• Tiesioginės emisijos už projekto nagrinėjamų ribų (Direct off-site emissions) 
Tarša, emisijų vietai esant nenagrinėjamoje vietoje, tačiau įtakojamai projekto. 
Pavyzdžiui – elektros energijos generavimas arba elektros energijos taupymas 
sumažina elektros energijos generavimą kitose elektrinėse. Elektros energijos 
vartojimas padidina elektros energijos generavimą (o kartu ir emisijas) kitoje 
elektrinėje 

• Netiesioginės emisijos vietoje (Indirect on-site emissions) 
Taršos sumažėjimas arba padidėjimas, netiesiogiai įtakotas atlikto projekto. 
Pavyzdžiui – modernizavus katilinę, atpinga šiluma ir padidėja šilumos vartojimas, 
tuo pačiu emisijos.  

• Netiesioginės emisijos už projekto nagrinėjamų ribų (Indirect off-site 
emissions) 
Taršos sumažėjimas arba padidėjimas kitoje vietoje, netiesiogiai įtakotas atlikto 
projekto. Pavyzdžiui – padidėjęs medienos suvartojimas CŠT katilinėje gali įtakoti 
malkų, vartojamų individualių vartotojų kurui, kainų augimą  ir dalies jų perėjimą prie 
gamtinių dujų vartojimo.  

 

Ypač aktualu artimiausiu metu bus įvertinti projekto įtakojamų šiltnamio dujų (visų 
pirma CO2) emisijų pokyčius 2008-2012 metais, kadangi emisijų sumažėjimas leis 
įmonei parduoti taršos leidimus kitiems ūkio subjektams. (pagal Kioto protokoluose 
numatytą tvarką – lanksčius mechanizmus) 
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2.5 Rizikos analizė 
 

Rizikos 
įvertinimas 
atliekamas 
balais: 

- Itin aukštas lygis 
- Aukštas lygis   
- Vidutinis lygis  
- Žemas lygis  
- Arti 0 ribos

 
Grėsmė 

Rizikos 
tikimybė 

Pasekmės 
Išlaidos rizikos 

valdymui 

1 
Kogeneracinėms elektrinėms g.dujų kaina 
nebus žemesnė 

4 4 4 

2 
Kogeneracinės elektrinės generuojama el. 
energija nebus superkama į tinklus 

3 5 3 

3 
Kogeneracinė elektrinė kainuos kur kas 
daugiau, nei numatyta 

3 3 2 

4 
Kogeneracinės elektrinės eksploatacija 
bus smarkiai brangesnė 

4 4 2 

5 
Kogeneracinės įrangos tarnavimo laikas 
bus trumpesnis 

4 3 3 

6 
Kogeneracinės elektrinės metinis 
tarnavimo laikas bus trumpesnis 

4 4 3 

7 Sutriks gamtinių dujų tiekimas iš Rusijos 2 5 5 

8 
Nepavyks gauti pajamų iš taršos leidimų 
pardavimo 

3 2 3 

9 Biokuro kaina priartės prie g.dujų kainos  3 5 3 

1
0 

Biokuro katilas kainuos kur kas daugiau, 
nei numatyta 

2 3 2 

1
1 

Biokuro katilo eksploatacija bus smarkiai 
brangesnė 

3 3 2 

1
2 

Biokuro katilo tarnavimo laikas bus 
trumpesnis 

3 3 3 

1
3 

Biokuro katilo metinis tarnavimo laikas bus 
trumpesnis 

3 4 3 

 

Kiekvienas projektas yra kažkiek rizikingas, kadangi priimant įvairias prielaidas, 
konsultantas niekada negali būti šimtu procentu tikras, kad šios prielaidos yra 
teisingos. Visa tai suprantama. Projektą nagrinėjantiems svarbu yra įvertinti šią riziką. 

Galimybių studija su neįvertinta rizika pati yra grėsmė 

Rizikos įvertinimas, tai yra: 

• Galimybės įvertinimas 
(kokia yra vienos ar kitos grėsmės galimybė)  

• Pasekmės įvertinimas 
(kokia būtų pasekmė šioms grėsmėms pasitvirtinus) 

• Išlaidų rizikos valdymui įvertinimas 
(kokios yra išlaidos apsisaugojimui nuo galimų rizikos faktorių) 
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Pačios kritiškiausios grėsmės yra: 

1 - Kogeneracinėms elektrinėms g.dujų kaina nebus žemesnė 
2 - Kogeneracinės elektrinės generuojama el. energija nebus superkama į tinklus 
4 - Kogeneracinės elektrinės eksploatacija bus smarkiai brangesnė 
6 - Kogeneracinės elektrinės metinis tarnavimo laikas bus trumpesnis 
9 - Biokuro kaina priartės prie g.dujų kainos 
 
Kaip matoma – net 4 grėsmės yra susijusios su kogeneracinės jėgainės statyba (tame 

skaičiuje 
 1 valdoma rizika – rizika, kad išlaidos jėgainės eksploatacijai padidės yra 
eliminuojama eksploatacijos sutarties su trečia puse pasirašymu   
ir 1 sunkiai valdoma rizika – išankstinės derybos su dujų tiekėju dėl g.dujų kainos 
sumažinimo yra komplikuotos) 

 
Ir tik viena grėsmė yra susijusi su biokuro kainos paaugimu (rizikos valdymo išlaidos, 

sudarant ilgalaikę patikimą biokuro tiekimo sutartį įvertintos, kaip vidutiniškos) 
 
 
Pavojingiausios (kritiškiausios) grėsmės yra tos, kurių didžiausia tikimybė ir kurios gali 
padaryti didžiausią įtaką projekto sėkmei.  

Rizikos apžvalga gali leisti pasirinkti kiek kuklesnius ekonominius rezultatus 
atspindinčius, bet mažiau rizikingus projektus.  

Jei išlaidos rizikos valdymui nėra labai didelės,  verta apsvarstyti galimybę paaukoti 
kiek ekonominės naudos (padidinti investicijas) ir eliminuoti kritiškiausias valdytinas 
rizikas (pasinaudoti draudimo paslaugomis, sudaryti ilgalaikius kontraktus, kt.).   
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2.6 Jautrumo analizė 

Jautrumo analizė
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Jautrumo analizė parodo, kad investicijos į biokuro katilą ekonomiškai yra naudingos, 
kai gamtinių dujų ir biokuro kainų skirtumas sudaro daugiau nei 55% kainų skirtumo, 
įvertinto pagrindinėse prielaidose (pslp. 5) 

Jeigu yra labai abejojama kurio nors faktoriaus, galinčio paveikti projekto rentabilumą, 
patikimumu, galima atlikti projekto jautrumo šio faktoriaus kitimui analizę. Iš šios 
analizės galima įvertinti kiek šio faktoriaus (sakykime, energijos kainų kitimas, 
įrengimų aptarnavimo išlaidos, kt.) kitimas gali paveikti bendrą projekto naudingumą ir 
kiek yra rizikuojama 
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3. Verslo planas 

 
Kokiu tikslu ruošiamas verslo planas?  
Verslo planas yra trijų sąsajų– analitinio, sprendimų priėmimo ir planavimo proceso 
rezultatas. Proceso pabaigoje jame aprašomi svarbūs sprendimai apie įmonės norimą 
ir ketinamą veiksmų eigą tam tikram laikotarpiui. Iš dalies tai marketingo dokumentas, 
kadangi jis yra labai svarbus instrumentas padėti įmonei pritraukti investicijas. 
Verslo planas gali būti formuluojamas tokiems tikslams tenkinti: 
Gerinti vidinius planavimo, prognozavimo ir kontrolės uždavinius; 
Pritraukti investicijas vykdomai veiklai tobulinti arba veiklos išplėtimui; 
Pritraukti investicijas naujos įmonės steigimui; 
Padėti atsisakyti tam tikrų verslo sričių;  
Padėti restruktūrizuotis arba reorganizuoti verslą; 
Nėra universalių gairių verslo plano formatui, tačiau yra tarptautiniu mastu nusistovėję 
bankininkų ir investitorių reikalavimai kokią informaciją turi pateikti verslo planas. 
Pavyzdžiui verslo planas, kurio tikslas gauti finansavimą vykdomai veiklai tobulinti, 
akcentuos numatomus pinigų srautus, skolos padengimą, įmonės valdymo patirtį 
(įskaitant finansinio valdymo stipriąsias puses), turto tipą ir dydį, kapitalą ir nuosavybę. 
Šiose gairėse pateikiamas verslo plano formulavimo turinys,  kuris galėtų tenkinti visus 
aukščiau išvardintus tikslus, tačiau didžiausias dėmesys bus teikimas investicijų 
pritraukimui atsižvelgiant į šilumos tiekimo įmonių veiklos specifiką ir investicijų poreikį 
ir jų pritraukimo galimybes Lietuvoje. Šių gairių tikslas yra supažinti kokia informacija 
turi būti išanalizuota ir pateikta atitinkamose verslo plano dalyse. Bus detalizuojamos 
aštuonios verslo plano dalys: 1) įmonės apibūdinimas, 2) rinkos ryšiai, 3) marketingo 
planas, 4) techniniai aspektai, 5) poveikio aplinkai vertinimas, 6) valdymo struktūra, 7) 
finansinis planas ir 8) reikšmingos projekto ir veiklos rizikos. 

3.1  Įmonės apibūdinimas 

3.1.1 Teisinis apibūdinimas 

Šioje dalyje pristatoma įmonė teisiniu požiūriu. Aprašoma įmonė kaip teisės subjektas 
nurodoma ar ji turi juridinio ar fizinio asmens teises. Kokių įstatymų nustatyta tvarka 
įmonė yra įsteigta. Nurodoma kokia komercine-ūkine veikla ar kitokia veikla įmonė 
užsiima. Nurodoma ar tai yra veiklos sritis kuriai verstis reikalinga licencija2. Nurodoma 
kada įmonė yra įregistruota LR įmonių rejestre3. 
 
3.1.2. Veiklos istorija ir aprašymas 

Pateikiami reikšmingiausi įmonės veiklos etapai nuo jos susikūrimo pradžios. 
Pateikiama tokia informacija kaip įmonės įsteigimo data, veiklos pobūdis nuo jos 

                                                

 

 

 

 

2 Be LRV nustatyta tvarka išduotos licencijos (leidimo) draudžiama užsiimti energetikos įrenginių (elektros, šilumos, degiųjų 
gamtinių ir suskystintųjų angliavandenilinių dujų) aptarnavimu. 

3 Įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo LR įmonių rejestre dienos. 
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įsteigimo iki dabar. Reikšmingiausi įmonės veiklos momentai susiję su stambesnėmis 
investicijomis, restruktūrizavimu ar reorganizavimu, akcininkų pasikeitimais ir pan.  
Aprašoma pagrindinė veikla kuria užsiima įmonė pvz. šilumos energijos ir karšto 
vandens gamyba, tiekimas ir pardavimai. 
3.1.3. Esama būklė 

Apibūdina įmonės gamybinė ir techninė bazė, pateikiamos pagrindinės jų 
charakteristikos, nurodoma galingumai, pagaminamos ir parduodamos šilumos kiekiai, 
naudojami įrengimai ir įranga, tinklų tipas ir ilgis, pateikiama informacija apie vartotojus.  
Apibūdinant šilumos tinklų įmonę reiktų nurodyti:   
Kokios pagamintos ir parduotos energijos apimtys: i) šilumai, ii) karštam vandeniui, iii) 
garui, pagal kiekvieną vartotojų grupę (individualūs vartotojai (gyventojai), privatūs 
juridiniai subjektai, valstybės ir savivaldybės subjektai). Kiek patiriama nuostolių: i) 
šilumai, ii) karštam vandeniui, iii) garui.  
Be to dėmesys turėtų būti kreipiamas į įmonės finansinę būklę t.y. ar įmonė dirba 
pelningai, ar nuostolingai. Taip pat svarbu nurodyti kokie yra įsiskolinimai iš vartotojų ir 
kokios kitos skolos slegia įmonę. Ar šios skolos nėra per didelės lyginant su įmonės 
apyvarta? Kokie yra įmonės privalumai esamos struktūros atveju? Kiek šiuo metu 
darbuotojų dirba įmonėje ir pan. 
 
Esamos būklės kai kurie duomenys gali būti pateikiama lentelėje žr. pavyzdį: 
 
Rodiklis Apimtis / 

kiekis 
Mato 
vienetas 

Prisijungusių vartotojų (pastatų) skaičius 160 vnt. 
Atsijungusių vartotojų skaičius 7 vnt. 
Gyventojų, besinaudojančių centr. šild. sist., skaičius 5.300 žm. 
Katilinių skaičius 3 vnt. 
Katilų skaičius 13 vnt. 
Bendras galingumas 37 MW 
Vidutinis katilų amžius 21 m 
Pikinė apkrova (2002) 12 MW 
Sunaudotas mazuto kiekis (2002) 3.330 t 
Sunaudotas medienos kuro kiekis (2002) 0 kt. m3 
Sunaudotas skalūnų alyvos kiekis (2002) 790 t 
Pikinės apkrovos trukmė (2002) 2.900 val. 
Dvivamzdžių tinklų ilgis 2,5 km 
Keturvamzdžių tinklų ilgis 10,4 km 
Grupinių boilerinių skaičius 4 vnt. 
Individualių šilumos punktų skaičius 158 vnt. 
Elevatorinių šilumos punktų skaičius 53 vnt. 
Automatizuotų šilumos punktų skaičius 11 vnt. 
Šilumos pardavimai (2002) 2.950 tūkst. Lt 
Šilumos pardavimai (2002) 26.770 MWh 
Šildomas plotas (2002) 119.050 m2 

Šildomas tūris (2002) 297.600 m3 

Specifinis šilumos suvartojimas(2002) 90 kWh/m3 
Vidutinis vartotojų įsiskolinimas (2002) 18 % 
Bendras efektyvumas (2002) 60,4 % 
Personalas (2002) 61 žm. 
Visuminiai kaštai (2002) 4.100 tūkst. Lt 
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3.1.4. Ateities planai 

Apibūdinami veiksmai galintys įtakoti bendrą įmonės struktūrą ir nuosavybės teises. 
Įmonės reorganizavimas, privatizavimas, nuoma ir pan. Pagrindinis sprendžiamas 
klausimas reorganizuojant įmonę yra finansinė būklė. Tam, kad suteikti daugiau 
galimybių organizacinės struktūros pakeitimo svarstymui, turėtų būti žymiai pagerinta 
įmonės ekonominė situacija.  Patobulinimai yra būtini visose verslo proceso 
etapuose/srityse. Patobulinimų realizavimas ir su tuo susijusios naudos gavimas 
paprastai trunka keletą metų.  
Kokiu būdu įmonė planuoja finansuoti investicijas nuosavomis lėšomis ar naudojantis 
išoriniais finansavimo šaltiniais (komerciniai bankai, ES struktūriniai fondai, kiti fondai). 
Ar planuoja įmonė parduoti dalį savo turto, sumažinti darbuotojų skaičių ir pan.? Kokį 
alternatyvų kurą planuoja naudoti įmonė pvz. galbūt bus būtina toliau naudoti mazutą 
įstatymo išimties tvarka, arba pradėti naudoti kurą su mažesniu sieros kiekiu jame 
(mažiau už  1%). Tokio kuro kaina yra apie 30% aukštesnė negu mazuto. Toks 
pakeitimas toliau mažins įmonės finansinį gyvybingumą. Be to, investicijos pigesnio 
kuro įsisavinimui bus reikalingos keletui metų į priekį. 
 
3.1.5. Pagrindinai valdymo organai 

Įmonės akcininkų struktūra: akcininkai, akcijų skaičius, valdomo paketo vertė pinigine 
išraiška, visas kapitalas pinigine išraiška. 
Įmonės savininkai. Įmonės savininkai yra fizinis arba juridinis asmuo, taip pat keli 

fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie nuosavybės teise valdo, naudoja ir disponuoja 
įmonės turtu, organizuoja įmonės ūkinę finansinę veiklą. Nuosavybės teisę į įmonę 
savininkai įgyja įmonės steigimo, prikimo-pardavimo ar kitokių civilinių sandorių 
pagrindu. Jeigu įmonės nuosavybė priklauso Lietuvos Respublikai, savininko 
funkcijas atlieka įmonės valdymo organai. 

Įmonės valdymas. Įmonės valdymo organų sistemą, jų sudarymo tvarką ir kompeteciją 
nustato atitinkamos rūšies įmonių veiklą reguliuojantys įstatymai, įmonės įstatai ir kiti 
įmonės steigimo dokumentai. Valstybės ar savivaldybės kapitalui įmonių valdyme gali 
atstovauti valstybės ar savivaldybės valdininkai LRV nustatyta tvarka 

3.2. Rinkos ryšiai (rinka ir konkurencija) 

3.2.1. Rinkos demografija 

Demografiniai veiksnių įtaka įmonės veiklai pasireiškia per ilgesnį laikotarpį. Šiuo 
požiūriu svarbūs tokie rodikliai: 

• įmonės aptarnaujamo regiono gyventojų skaičius ir jų kitimas 
(gimstamumas, mirštamumas); 

• miesto ir kaimo gyventojų santykio kitimas; 
• gyventojų vidutinio amžiaus regione kitimas (gyventojų senėjimas, 

jaunėjimas); 
• gyventojų užimtumas (didelis nedarbas skatina asmeninę iniciatyvą ir 

smulkaus verslo vystymąsi); 
• pasikeitimai namų ūkių skaičiuje ir struktūroje (bendrojo šeimų skaičiaus 

kitimas, skyrybų skaičius). 
 
3.2.2. Rinkos kryptis ir augimo būdas (modelis) 

Ištirti esamus socialinius-ekonominius duomenis, apimant bendruosius miesto ir 
sektoriaus planus, demografinę plėtrą, pramonės vystymąsi,  esamą ir planuojamą 
aptarnaujamą gyventojų skaičių,  namų ūkio pajamas ir  esamus  paslaugų kaštus 
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palyginant su pajamomis. Numatyti  būsimą aptarnaujamų gyventojų skaičių ir  jam 
reikalingus infrastruktūros pajėgumus  (pvz. 20 metų į priekį), apimant šilumos 
gamybos pajėgumus ir  šilumos bei elektros energijos poreikius, atsižvelgiant į  esamą 
ir būsimą demografinį ir pramoninį vystymąsi, taip pat numatomus būsimus šilumos 
suvartojimo lygius. 
Išanalizuoti, kokį poveikį sistemai sukeltų kliento atsijungimas nuo šildymo sistemos ir 
nustatyti, kaip tokią tikimybę galima būtų sumažinti. Išvardinti  konkurentus ir jų  
galimybes  įsiskverbti ir / arba užkariauti šilumos ūkio rinką.. 
 
3.2.3. Rinkos dydis ir galimybės (potencialas) 

Pateikiama informacija apie dabartinę įmonės rinką ir jos dydį: informacija apie 
paslaugos vartotojus pateikiama pagal jų grupes pvz. gyventojai, privačios įmonės, 
valstybinės įmonės, pramonės vartotojai ir pan. 
Veiklos plėtros planai – kiek objektų buvo pajungta ir kiek atsirado naujų vartotojų 
pagal teikiamų paslaugų rūšis: i) šilumai, ii) karštam vandeniui, iii) garui. Kiek atsiras 
naujų vartotojų įgyvendinus projektą pagal teikiamų paslaugų rūšis. Kiek didės/mažės 
paslaugų apimtys pagal teikiamų paslaugų rūšis ateityje (planai-lūkesčiai) 2003, 2004, 
2005 metais ir kokios priežastys tai sąlygotų. 
 
3.2.4. Rinkos konkurencija 

Atliekama konkurencijos analizė atsižvelgiant į tokius klausimus: 
• Kokie yra pagrindiniai struktūriniai faktoriai, įtakojantys konkurenciją? 
• Kokia yra principinė konkurencijos “dimensija”? 
• Konkurencijos intensyvumas? 
• Kaip firma gali įgyti konkurencinį pranušumą? 

 
Geros vadybos tikslas nėra geros kompanijos sūkūrimas. Yra daug puikių kompanijų 
kurios bankrutuoja kiekvieną dieną. Geros vadybos tikslas padaryti įmonę geresne ir 
stipresne už konkurentus. Įmonė gali pralenkti konkurentus dviem būdais: patiekdama 
identišką produktą bet su mažesniais kaštais ir patiekdama “originalų” produktą, už kurį 
pirkėjas nori mokėti brangiau, todėl kad tas produktas yra “kitoks” – diferencijuotas. 
Firma, konkuruojanti žemų kaštų srityje skiriasi nuo firmos, siūlančios diferencijuotus 
produktus savo pozicionavimu rinkoje, resursais, organizacine kultūra ir kitais 
aspektais. Firma, kuri bando taikyti iš karto abu pranašumų tipus, dažniausiai “įstringa 
vidury”, t.y. ji netenka “masinių” pirkėjų, “medžiojančių” žemas kainas ir kartu, 
nepritraukia “kitokių” pirkėjų, kurie orientuoti į aukščiausias kainas.  
Reikia įvertinti veiklos srities perspektyvos konkurencijos atžvilgiu. Įvertinama kaip gera 
būklė jeigu: įmonės veiklos sritis perspektyvi, įmonės verslui ekonominės sąlygos 
palankios, konkurencijos lygis padidėjęs, tačiau nekelia grėsmės įmonės būklei; nėra 
veiklos sezoniškumo (arba jo įtaka nereikšminga); jautrumas nuosmukiui ūkio šakoje 
ar kitiems pakitimams veiklos aplinkoje nežymus. Įvertinama kaip nepatenkinama 
būklė jeigu ekonominės sąlygos gauti pelną nepalankios; aukštas konkurencijos lygis, 
pasenusi technologija; veikla sezoniška ir labai jautri nuosmukiui ūkio šakoje ar 
pakitimams įmonės veiklos aplinkoje, tokiomis sąlygomis išsilaiko tik gerai valdomos 
įmonės. Kaip matyti iš pateiktų vertinimo kriterijų vidutinę Lietuvoje veikiančią 
centralizuoto šilumos tiekimo įmonę galėtume vertinti kaip patenkinamos būklės t.y. 
būtų tarpinis variantas tarp aukščiau paminėtų geros ir nepatenkinamos būklės įmonių. 
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3.2.5. Įėjimo į rinką barjerai 

Pateikiama įėjimo į rinką barjerų analizė atsižvelgiant į žemiau pateiktus aspektus: 
Jeigu rinkoje uždirbama didelė pelno norma, tai ji tampa “magnetu” pritaraukiančiu 
naujokus: 

• Nebūtina, kad naujokai ateitų į industriją. Vien tik jų atėjimo grėsmė 
“pažaboja” veikiančias firmas ir jos riboja produktų kainų kėlimą. 

• Jeigu nėra išėjimo/įėjimo barjerų, tai nepriklausomai nuo veikiančių 
firmų skaičiaus, kainos išlieka visą laiką konkuruojančios 

Praktikoje daugelis industrijų turi įėjimo/išėjimo barjerus, kurie apriboja naujokų 
brovimąsi ir leidžia industrijos “seniams” mėgautis didesniu vidutiniu pelnu 

• Kapitalo reikalavimai (per paskutinius 30 metų nebuvo naujokų 
centralizuoto šilumos tiekimo srityje) 

• Mąsto ekonomija (Bet kuriame Lietuvos mieste dažniausiai yra tik viena 
įmonė teikianti centralizuoto šilumos tiekimo paslaugas skirtingos 
geografinėse vietovėse) 

• Absoliutūs kaštų privalumai (pirmiesiems atitenka pigesni žaliavų 
tiekėjai, pirmieji daugiau “išmoksta” ir tuo naudojasi) 

• Produktų diferenciacija 
• Paskirstymo kanalų prieinamumas 
• Teisiniai barjerai 
• Veikiančių firmų pastangos sustabdyti naujokų veržimąsi  

3.3. Marketingo planas 

 
3.3.1. Marketingo strategijos 

Sudarant marketingo planą išanalizuojama ir pasirenkama tinkama marketingo 
strategija.  
Priklausomai nuo to kiek išskiriama rinkos segmentų ir kaip juos aptarnaujama yra 
išskiriamos trys marketingo strategijos: universalus marketingas, koncentruotas 
marketingas ir diferencijuotas marketingas. 
Paskirstymo strategijos yra: grietinėlės nugriebimo ir įsiskverbimo strategija. 
Šilumos ūkyje naudojama įsiskverbimo strategija, kadangi į rinką einama su 
pakankamai maža rinkos kaina ir stengiamasi užkovoti kuo didesnę rinkos dalį. 
Reikalavimai sėkmingai įsiskverbimo strategijai: a) kada joks elitinis pirkėjų segmentas 
nemokės papildomos kainos už unikalią prekę, b) kad yra galimybė pritraukti plačias 
mases, tas produktas tinka įvairiausio sluoksnio gyventojams, c) gamyboje arba 
paskirstyme gaunate masto ekonomiją. Ši strategija ypač arši konkurentų atžvilgiu, 
dažnai pelnas būna toks, kad nesuvilioja konkurentų. 
Skatinant pirkti ir komunikuojant su vartotojais yra išskiriamos dvi strategijos: stūmimo 
ir traukimo. Stūmimo tai tokia strategija, kada visas rėmimo pastangas sutelkiame į 
artimiausią paskirstymo kanalo dalyvį. Traukimo strategija priešinga šiuo atveju visas 
rėmimo pastangas sutelkiame į galutinį vartotoją ir tikimės, kad jis sužadins paklausą 
pas kitus prekybos tarpininkus.   
Privalumas traukimo strategijos, kad informaciją galite tiesiog pateikti patys, tik nuo 
jūsų pastangų priklauso kiek daug sužinos apie prekę. 
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3.3.2. Pozicionavimas 

Reklama tai yra užsakovo apmokamos neasmeniškos informacijos skleidimas apie 
prekes pasirinktai auditorijai.  
Viena iš reklamos funkcijų yra pozicionavimas t.y. prekės, kartais įmonės įvaizdžio 
kūrimas vartotojo sąmonėje. Tam, kad nustatyti poziciją ir įvaizdį kuriami suvokimo 
žemėlapiai. Pozicijos pakeitimas gali eiti per vardo pakeitimą. 
 
3.3.3. Ryšiai su visuomene 

Šioje dalyje apibūdinami įmonės naudojamų ryšių su visuomene veikla. Ryšiai su 
visuomene, tai sisteminga ir kryptinga veikla, kuria siekiama visuomenėje ar tam 
tikrose jos grupėse suformuoti teigimą įmonės įvaizdį. Visuomenės grupės į kurias gali 
būti orientuoti ryšiai su visuomene: 

• komercinės grupės vartotojai, tiekėjai, konkurentai 
• finansinės grupės bankai, investuotojai, akcininkai 
• valdžios institucijos vietinė, centrinė 
• žiniasklaida 
• vidinės grupės, įmonės darbuotojai arba profsąjunga 
• Bendro pobūdžio grupės gali būti įvairiausios įtakos grupės. 

Ryšių su visuomene technikos: 
• Darbas su visuomenės informavimo priemonėmis (pranešimai spaudai, 

spaudos konferencijos, spaudos briefingai, spaudos pasikvietimas į 
įvairiausius renginius). 

• Reklama, užsakomieji straipsniai, 
• Įvykių pateikimas susijusių su socialine informacija 
• Publikacijos, tai atskiri leidinėliai arba metinės ataskaitos, brošiūros ar 

žurnalai apie įmonę ar įmonės videoklipai, 
• Vietiniai laikraščiai cirkuliuojantys įmonės viduje. 

Sponsorystė, gali būti kaip atskiras dalykas prie rėmimo komplekso. Tai finansinės ir 
materialinės paramos teikimas veiklai tiesiogiai nesusijusiai su įmonės veikla. 
Galima sponsoriauti meną, sportą, televizija ir radijas (laidų finansavimas). 

Reiktų apibūdinti kokius ryšių su visuomene modelius taikys jūsų įmonė. Tai gali būti 
propagandinis publicistinis, informacijos, dvipusis asimetrinis, dvipusis simetrinis. 
Nustatyti įmonei svarbias auditorijas (publikas), kurios siejasi su įmone yra svarbios ir 
gali paveikti įmonę. Aprašyti kaip įmonė rūpinasi įvaizdžio vadyba.4 Ką įmonė daro tai 
yra kaip elgiasi viduje, visuomenėje, kaip rūpinasi darbuotojais, kaip elgiasi su 
klientais. Ką įmonė daro geriausiai žino darbuotojai. Ką įmonė sako tai apima viską, ką 
organizacija praneša visuomenei, reklama, lankstinukai, logo, pastatas, darbuotojų 
automobiliai, ką organizacija rodo. Didžioji dalis visuomenės žino tik tai ką sako 
organizacija. 
Ar įmonė naudoja tiesioginį informavimą ar per tarpininkus. Kokias komunikacijos 
priemones naudoja įmonė. Ar įmonė turi ryšių su visuomenę programą ir biudžetą. 
Visuomenės informavimo procese kaip ir dauguma Lietuvos įmonių, tipinė šilumos 
tinklų įmonė nededa didelių pastangų skatinant visuomenę taupyti energiją. Vietoj to, 
įmonė ypatingą dėmesį skiria techniniams patobulinimams, tokiems kaip investicijos, 

                                                

 

 

 

 

4 Įvaizdžio vadyba rūpinasi, kad tinkamiausias įmonės aspektas būtų labiausiai matomas. 
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mažinančios šilumos tiekimo sistemos nuostolius, modernizuojančios automatizuotus 
šilumos ir karšto vandens tiekimo punktus. Be to, įmonė dalyvauja diskusijose 
energijos taupymo klausimais savaitinėse vietinių laikraščių apžvalgose.    
Nustatyti kokias naudosite reklamos rūšis atsižvelgiant į jų privalumus ir trūkumus: 
žurnalai, laikraščiai, televizija, radijas, reklamos kampanija.  

3.4. Techniniai aspektai 

3.4.1. Tiekėjai 

Šioje dalyje nurodoma kokie yra pagrindinai įmonės kuro tiekėjai, kiek jų įmonė turi iš 
viso, kiek patiekiama atskirų kuro rūšių per metus. Kokiam terminui yra sudaromi kuro 
tiekimo kontraktai su tiekėjais? Kokios yra vidutinės atskirų kuro rūšių kainos? Koks yra 
metinis kuro poreikis katilinėse pagal skirtingo kuro rūšis? 
Kokia yra įmonės patirtis įsigyjant kurą, sudarant sutartis su tiekėjais? Ar yra 
pakankamai kuro tiekėjų įmonės regione? Kokios yra biokuro išteklių prognozės? 
Kokia kuro kaina yra naudojama finansinėje projekto analizėje? 
 
3.4.2. Pirkimų procedūros 

Šioje dalyje pateikiama informacija apie projekto pirkimų planavimą. Visų pirma turi būti 
nurodoma kokios pirkimų taisyklės bus taikomos t.y. ar bus laikomasi viešojo pirkimų 
įstatymo ar Europos sąjungos praktinio sutarčių vadovo ar kitų tarptautinių finansinių 
institucijų direktyvų. Įprastai pirkimų taisykles nurodo finansuotojas projekto 
finansavimo/paskolos sutartyje. Šių pirkimų taisyklių laikymasis yra privalomas projektą 
įgyvendinančiai įmonei. Šioje dalyje turi būti pateikta informacija kas bus atsakingas už 
konkursinių dokumentų parengimą, kokių derinimų reikės su finansuojančiomis 
institucijomis? Kas skelbs pirkimų konkursus, atliks pasiūlymų įvertinimą ir pasirašys 
kontraktus? 
Nurodoma kokie bus pirkimų paketai išskiriant darbus, prekes ir paslaugas bei 
pateikiant jų vertes. Kiekvienam pirkimų paketui sudaromas pirkimų planas, nurodant 
pirkimų vertes (skaičiuotinas kainas). 
Pirkimų plano pavyzdys: 
 
Paketas Izoliuotų vamzdžių tiekimas ir instaliavimas  

Aprašymas Perdavimo linijos įrengimas tarp dviejų katilinių  
RK-1 – RK-2 

Pirkimo metodas Atviras vietinis konkuras 

Įvertinta kaina 1.200.000 Lt 

Pirkimų dokumentų parengimas 2003-05-15 

Konkurso paskelbimas 2003-05-20 

Pasiūlymų pateikimas 2003-06-20 

Pasiūlymų įvertinimas 2003-07-01 

Sutarties pasirašymas 2003-07-05 

Sutarties įvykdymas 2003-10-05 
 
3.4.3. Įgyvendinamos priemonės (įranga) 

Pateikiama informacija kokie elementai (įranga) yra įtraukta į planuojamą šilumos ūkio 
rekonstrukciją (projektą). Aprašoma kokie yra pagrindiniai rekonstrukcijos tikslai pvz. 
rekonstruoti katilinę pakeičiant kuro rūšį – mazutą, į biokurą (pvz. medžio drožles), kad 
pagaminti šilumą pigesne savikaina, pagerinti pasenusių įrenginių būklę įdiegiant 
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efektyvesnį (automatizuotą) valdymą  ir sumažinti žalingą poveikį aplinkai. Išvardinami 
kokios techninės priemonės bus įgyvendinamos: šilumos gamybos ir šilumos tiekimo 
grandyse. Taip pat reiktų pateikti įgyvendinamų priemonių pagrįstumo pagrindimą pvz. 
jeigu planuojama naudoti biokurą reiktų pateikti informaciją apie biokuro tiekėjus, 
sutartis su jais, jų tiekimo pajėgumus, kainas, biokuro poreikį ir pan. 
 
3.4.4. Statybos veiklos grafikas 

 
Šioje dalyje pateikiamas planuojamo įgyvendinti projekto veiklos grafikas. Jame 
išvardinami planuojami įsigyti darbai, prekės ar paslaugos, nurodant jų įgyvendinimo 
eiliškumą laiko atžvilgiu ir lėšų poreikį atskiroms priemonėms. Statybos veikos grafikas 
gali būti pateikimas tokioje formoje: 
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Eil. 
nr.  

Darbo pavadinimas 

D
a
rb

o
 a

p
im

ti
s
 

(f
iz

in
ia

is
 m

a
to

 

v
ie

n
e
ta

is
) 

 
 _
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
 m

ė
n
u
o
  

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
 m

ė
n
u
o
  

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
 m

ė
n
u
o
  

_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_
 m

ė
n
u
o
  Darbo 

kaina, Lt.  

… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
… ……………………. …….       
viso be nenumatytų išlaidų rezervo 
(su PVM):       

… 
Nenumatytų išlaidų 
rezervas  … %    

Viso su PVM:       
  
Darbo apimtis, nurodyta aukščiau esančioje lentelėje, parodo bendrą darbų (kiekvieno 
elemento ar veiklos) apimtį, išreikštą fiziniais mato vienetais (kur logiška). Tai yra 
nurodantysis skaičius, bendras visam elementui, siekiant nustatyti mokėjimus, kai 
"veikla" yra užbaigiama. Mokėjimai gali būti taip pat nustatyti, kaip procentiniai 
kiekvienos veiklos užbaigimo dydžiai.  
Paprastai statinio projekto (techninio projekto) rėmuose paruošiami darbų kiekių 
žiniaraščiai, naudojami nustatant statybos skaičiuojamąją kainą ir statybos metu.  
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3.4.5. Veiklos ir eksploatavimo planas 

Pateikiam ar šilumos gamybos ir tiekimo apimtys per pastaruosius tris metus mažėjo, 
kokia buvo jų kitimo tendencija ir kaip būsimas projektas jas įtakos. Šilumos gamybą ir 
tiekimą galima atvaizduoti lentelėje: 
 

Gamybos ir eksploatacijos kaštai Lt 1999 2000 2001 
Vanduo technologijai 58.107 42.621 34.619 

Elektra technologijai 206.219 281.323 266.840 

Remonto darbai 100.144 54.437 56.260 

VISO 364.470 378.381 357.719 

Amortizacija    
Amortizacija 501.574 561.207 584.333 

VISO 501.574 561.207 584.333 

Kuras    
Kuras technologijai 1.525.677 1.813.200 2.148.292 

VISO 1.525.677 1.813.200 2.148.292 

Atsargos    
Medžiagos 77.407 67.638 75.817 

VISO 77.407 67.638 75.817 

Atlyginimai    
Atlyginimai 833.960 890.518 807.178 

Socialinis draudimas 249.943 281.405 256.265 

VISO 1.083.903 1.171.923 1.063.443 

Finansinių paslaugų kaštai    
Palūkanų administravimo kaštai  96.967 168.739 

VISO 0 96.967 168.739 

Nuoma ir mokesčiai    

Administracinės baudos 42 0 0 

Kelių mokestis 14.752 13.932 16.709 

Taršos mokestis 55.584 48.354 54.501 

Turto mokestis 45.750 84.092 86.202 

Žemės nuomos mokestis 3.324 3.217 3.217 

VISO 119.452 149.595 161.195 

Garantijų fondas 98.734 139.105 153.669 

VISO 98.734 139.105 153.669 

VISO PAGRINDINĖ VEIKLA 3.771.217 4.378.016 4.713.207 
 
Taip pat reiktų pateikti vidutinę 1MWh energijos pardavimą kainą, kurią būtų galima 
palyginti su kitų įmonių kainomis. Nurodyti ar projektas sudarys galimybes įmonei 
mažinti išlaidas mokesčiams, kurui bei racionalizuoti įrengimų eksploataciją ir pan. 
Ypatingas dėmesys  turi būti atkreipimas į vartotojų mokumą. Nurodoma kokie yra 
tarifai įmonėje 2000, 2001, 2002, 2003 metais pagal vartotojų grupes: i) šilumai, ii) 
karštam vandeniui, iii) garui. Vartotojų-gyventojų mokumo galimybės: kiek tarifas 
galėtų kilti ar mažėti siekiant nenuostolingos veiklos ir užtikrinant galimos paskolos 
grąžinimą ateityje įmonės planai pvz.: 2003, 2004, 2005 metams. Kokios yra gyventojų 
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rajone vidutinės pajamos ar jos butų pakankamos "išlaikyti" tarifų kėlimo, jei prireiktų, 
krūvį ateityje. 
 
3.4.6. Turto nuosavybė/Lizingo sąlygos 

Pateikiama informacija kokiomis sąlygomis vykdant šilumos ūkio renovacijos projektą 
įmonė įgys turtą. Ar bus skolinama/suteikiama dotacija tiesiogiai įmonei ar 
savivaldybei? Jeigu savivaldybei tai kokiu būdu bus perduodamas ir užpajamuojamas 
turtas įmonėje? Jeigu savivaldybė dalyvaus projekte kaip kofinansuotojas ar ji savo 
įnašo dalimi padidins įmonės įstatinį kapitalą. Kokie leidimai/įgaliojimai bus reikalingi 
įgyvenant projektą? Lizingo atveju turi būti pateikiamos lizingo finansinės sąlygos: 
įrangos pabrangimas, lizingo trukmė, kada turtas perduotas įmonės nuosavybėn ir 
pan. 
 
3.4.7. Kokybės kontrolės priemonės 

Įvertinamos įmonės kokybės kontrolės priemonės. Nurodant kaip bus paskirstoma 
atsakomybė. Kas atliks įgyvendinamo projekto techninę priežiūrą? Kas bus atsakingas 
už atliktų darbų kontrolę ir įrengimų išbandymo patikrinimą. Ar įmonė samdys išorinius 
ekspertus ar naudos savo darbuotojus? Jei bus naudojami savo darbuotojai turi būti 
pateikta jų panašaus projektų vykdymo patirtis ir gebėjimai užtikrinti kokybės kontrolės 
priemonių įgyvendinimą. 

 
3.4.8. Administravimo procedūros 

Šioje dalyje pateikiama įgyvendinimo projekto organizacinė struktūrą. Aprašoma 
įmonės projekto įgyvendinimo darbo grupė jos vaidmuo ir funkcijos. Nurodomas 
projekto vadovas ir pagrindinis personalas. Kokia bus jų atsakomybė ir santykiai su 
išoriniais projekto dalyviais finansuotojais, rangovais, tiekėjais, akcininkais ir pan.  
 

3.4.9. Personalas ir mokymai 

Nustatyti  mokymo poreikį ir parengti mokymo programą, apimančią administravimo, 
eksploatacijos,  ryšių su klientais, finansų valdymo ir planavimo funkcijas. Ar 
įgyvendinus projektą neplanuojama mažinti/didinti darbuotojų skaičiaus: per kokį 
laikotarpį, kiek žmonių ir kiek tai kainuotu įmonei ir kiek įmonė sutaupytų iš darbuotojų 
skaičiaus mažinimo. Dirbančiųjų skaičius įmonėje, ir kiek iš jų dirba įmonėje 2000, 
2001, 2002 metais. Kokie apmokymai ir kuriems darbuotojams bus reikalingi 
įgyvendinus projektą? Ar reikės samdyti naujus kvalifikuotuos darbuotojus? Kaip 
planuojam įgyvendinti mokymų programą ar ji įeina į projekto sudėtį? 
Oficialus apmokymas yra vykdomas tam, kad suteikti kvalifikaciją tam tikrų specialių 
užduočių atlikimui laikantis saugos reikalavimų. Tai apima, pvz.  katilinės 
eksploatavimą. 
Šilumos ūkio įmonės dažnai neturi mokymo programų ar planų savo darbuotojams, bet 
sprendimai dėl mokymo yra priimami remiantis aktualiomis problemomis.  
Daugeliu atvejų darbuotojų perkvalifikavimas ateityje bus būtinas. Mažėjant darbuotojų 
skaičiui, likęs personalas privalės turėti įvairiapuses kvalifikaciją tam, kad galėtų atlikti 
įvairias užduotis. Vienas iš tokių pokyčių apribojimų yra tas, kad kai kurioms užduotims 
atlikti Lietuvoje reikia turėti oficialią kvalifikaciją ir licenziją.; todėl užimtumo pokyčiai turi 
būti planuojami atsižvelgiant į galiojančius teisines normas. Tuo atveju, kai bus 
sudaromos sutartys su įmonėmis tam tikrų paslaugų atlikimui, bus reikalingas 
atitinkamas personalo apmokymas, kad reguliuoti naujus santykius tarp įmonės ir 
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paslaugų tiekėjų. Reikės kompetencijos parduodant paslaugas, o taip pat ir 
reguliuojant sutartis. 
 

3.4.10 Valdymo kontrolės sistemos 

Nurodyti kokius valdymo ir veiklos kontrolės rodiklius naudoja įmonė. Veiklos rodikliai 
bus pagrindinis valdymo įrankis stebėti įmonės veiklą ir vystymąsi. Jie turėtų būti tokie, 
kad atspindėtų  subalansuotą ir teisingą požiūrį į veiklą.  
Valdymo kontrolės sistema gali būti aptarta eksploatavimo sutartyje tarp savivaldybės 
ir įmonės, kuri taptų aktualia įmonės privatizavimo atveju. Toks sprendimas priklauso 
nuo savivaldybės ateities krypčių , o taip pat yra glaudžiai su tuo susijęs.  
Žemiau pateikiami valdymo kontrolės sistemos rodikliai, kurie gali būti įtraukti į 
eksploatavimo sutratį: 
1) Įmonė turės pateikti savivaldybei metinę ataskaitą apie planinius šilumos tiekimo 
nutraukimus, kurie viršijo numatytą laikotarpį. Įmonė turės pateikti savivaldybei metinę 
ataskaitą apie neplaninius šilumos tiekimo nutraukimus ± 12 valandų tikslumu. Įmonė 
turės pateikti savivaldybei ataskaitą apie vandens nuostolius dėl nutekėjimo. Vandens 
nuostoliai turės būti pateikti tiek absoliučiais skaičiais (m3), tiek ir santykiniais skaičiais, 
t.y. kiek kartų vanduo vandentiekio tinkluose pasikeitė per ataskaitinį laikotarpį  (X 
kartų). Įmonė turės pateikti savivaldybei ataskaitą apie šilumos nuostolius Šilumos 
nuostoliai turės būti pateikti tiek absoliučiais skaičiais (GWh), tiek ir santykiniais, 
išreikštais procentais (%) nuo pagaminto ir atiduoto į tinklus šilumos kiekio. Įmonė 
turės pateikti metinę ataskaitą savivaldybei apie tinklų struktūros išsidėstymo 
pasikeitimus. Įmonė turės  išlaikyti ir nuolatos atnaujinti duomenis apie tinklus 
duomenų bazėje ir suteikti galimybę savivaldybės atstovams susipažinti su 
duomenimis. Įmonė turės pateikti savivaldybei metinę ataskaitą apie šilumos tiekimo 
sutarčių ir nusiskundimų iš klientų pusės skaičių. 
2) Įmonė turės pateikti savivaldybei metinę ataskaitą apie progresą siekiant 
aplinkosaugos pagerinimo. Ataskaitoje turės būti sąrašas investicijų ir operatyvinių 
priemonių į aplinkosaugą , atliktų per kalendorinius metus , o taip pat jų įtakos 
aplinkosaugai įvertinimas. 
3) Šilumos tarifas turėtų būti struktūrizuotas taip, kad atsispindėtų centralizuoto šildymo 
kaštų struktūra įmonėje , nepaisant skatinimų taupyti energiją iš klientų pusės.   
Teisinga kainodaros metodologija turėtų būti suderinta taip, kad einamosios ir kitos 
išlaidos  galėtų būti perkeliamos į kainas be jokio vilkinimo. Kainos lygis turėtų būti 
adekvatus  padengti centralizuoto šildymo kaštus, įvertinant priimtiną investuoto 
kapitalo grįžimą į įmonę. Kainos lygis turėtų būti konkurentabilus tam, kad  palengvinti 
centralizuoto šildymo paslaugų maksimalų panaudojimą rajone. 
 
3.4.11 Apskaitos sistema  

Ištiriamas poreikis apskaitos, sąskaitų išrašymo, finansinio monitoringo sistemoms. 
Akcentuojant ekonominius ir finansinius įmonės rezultatus, yra reikalingi aiškesni 
apskaitos duomenys. Šalia veiklos rezultatų stebėjimo, aiški apskaita turėtų pateikti 
teisingą požiūrį į įmonės investicijų ir vystymosi galimybes, o taip  pat leisti atlikti 
investavimo, pelningumo ir kitų veiksmų geresnes analizes.   
Nurodoma ar apskaitos sistema yra pilnai kompiuterizuota ar visiškai tinkama įmonei? 
Ar apskaitos sistema reikalauja papildomo darbo dėl kurio atsiranda klaidų tikimybė 
(pvz. ataskaitų duomenis reikia perkelti rankiniu būdu).Gera apskaitos sistema turi 
suteikti visus finansinio monitoringo atlikimui reikiamus duomenis.  
Ar kompiuterizuota apskaitos sistema pateikia tinkamas ataskaitas , pavyzdžiui, pelno 
ir nuostolių ataskaitą, balanso suvestinę pinigų srautų ataskaitą.Kaip įmonė gali įtakoti 
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debitorinius įsiskolinimus nemokėjimo atveju. Ar paslaugų nutraukimas yra sunkus ar 
įmanomas? Kokios priemonės yra taikomos atgauti skolas? Ar įmonė dalyvauja 
teisminiuose procesuose dėl nemokėjimų? 
Ar sąskaitų išrašymo procedūra, apimanti sąskaitų knygą tenkina vartotojų poreikius ir 
atitinka šių dienų praktiką. 

3.5 Poveikio aplinkai vertinimas 

3.5.1.Įmonės ir projekto įtaka aplinkai 

Pateikiama informacija apie emisijų normas prieš įgyvendinant projektą ir jį 
įgyvendinus. Tai galima atvaizduoti grafiškai žr. pavyzdį grafike. Dabar daugelis įmonių 
naudoja daugiau nei 2% sieringumo mazutą. Nuo 2004-01-01 tikėtina, kad bus taikomi 
griežtesni reikalavimai tokio tipo mazutui. Todėl biokuro katilinių panaudojimas 
sumažintų mazuto panaudojimą, o tuo pačiu ir kenksmingų emisijų išmetimą į 
atmosferą.  
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Pateikiamos išvados apie emisijas t.y. kokia yra ziziką pavyzdžiui mazutą pakeitus į 
medžio kurą išmetamo sieros oksido suma sumažės, tačiau padidės CO2. Tačiau 
pakeitus medžio kurą į skystą, jis nepadidina CO2 emisijų ilguoju laikotarpiu.   
 
3.5.2. Emisijų normos ir galimybės jas tenkinti 

Aplinkos taršos mokesčio įstatymas Nr. VIII-1183, priimtas 1999 metais gegužės 13 
dieną (panaikinantis 1991 metų atitinkamą mokesčių įstatymą), kuris įsigaliojo nuo 
2000 metų sausio 1 dienos, nurodo tarifų normas (Lt/t) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
metams, nustatant šio mokesčio skaičiavimo ir mokėjimo procedūrą.. Lentelėje pateikti 
Lietuvoje taikomi taršos mokesčiai: 
 

Mokesčiai, Lt/t Teršalų tipas 
2000 2001 2002 2003 2004 

SO2 206 225 268  288  311 
NOx 386 386 405 479 578 
Vanadžio 
pentoksidas 11,485 11,485 11,485 11,485 11,485 
Kietosios dalelės
(SS) 184 184 184 184 184 
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Aplinkos teršimo mokesčių įstatymas numato mokesčių tarifus iki 2005 metų pradžios. 
Atskiras įstatymas prieš dvejus metus turėtų būti išleistas dėl tarifų kitam 5-ių metų 
laikotarpiui. Jeigu Lietuva bus priimta į ES nuo 2005 metų (pagal planą),visi tikisi, kad 
po 2005 bus naudojami ES tarifai. Tačiau bendra ES aplinkosaugos mokesčių sistema 
kol kas dar neegzistuoja. Yra pasiūlymai, kad Lietuvoje galėtų būti pritaikyta Švedijos 
aplinkosaugos mokesčių sistema. 
 
3.5.3.PAV studija 

Nurodoma, kuriai PAV kategorijai priskiriamas projektas. Atsižvelgiant į poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo reikalavimus nustatoma ar projektui reikalingas pilnas ar 
dalinis poveikio aplinkai vertinimas ar visai nereikalingas. Šiuo tikslu galima 
pasinaudoti Centrinės projektų valdymo agentūros parnegtu poveikio aplinkai vertinimo 
vadovu. Jeigu buvo atliktas poveikio aplinkai vertinimo studija reiktų pateikti jos išvadas 
ir nurodyti ar šiai ataskaitai pritarė Aplinkos ministerija. 
 
3.5.3. Aplinkos valdymo sistemos  

Apibūdinama kaip bus organizuojama aplinkos valdymo sistema vykdant projekto 
statybos darbus. Pavyzdžiui jeigu bus išmontuojami seni įrenginiai turi būti pateiktas 
planas kaip tie įrenginiai bus išmontuojami ar nebus žalingo poveikio aplinkai jų 
ardymo metu, kur jie bus saugojami ar utilizuojami ir pan..  

3.6. Valdymo struktūra 

3.6.1. Įmonės organizacinė struktūra ir jos valdymas 

Pateikiama įmonės organizacinė struktūros schemas ir jos apibūdinimas. Nurodoma ar 
esama struktūra praktiškai suteikia visas nepriklausomos įmonės funkcijas, tame tarpe 
vadybą, finansus, apskaitą, sąskaitų-faktūrų išrašymą, klientų aptarnavimą, gamybą, 
techninį aptarnavimą ir investicijas. 
Nepaisant užbaigtos įmonės organizacinės struktūros, kai kurios svarbios funkcijos 
šilumos ūkio įmonėse nebūna pakankamai patikimos. Pavyzdžiui, funkcijos, susijusios 
su informacinėmis technologijomis (IT), tame tarpe sąskaitų išrašymu vartotojams, su 
kuriomis susipažinę tik keletas specialistų, yra silpna vieta tais atvejais, kai atsiranda 
atitinkamo personalo pasikeitimai. Taip pat panašių kritinių žmogiškųjų išteklių galima 
būtų rasti ir kitose įmonės atliekamų funkcijų srityse. Išaugęs bendradarbiavimas su 
kitomis institucijomis ir standartinių sprendimų naudojimas galėtų užtikrinti didesnį 
saugumą. 
Personalo pasiskirstymas įmonės padaliniuose priklausomai nuo įmonės 
organizacinės struktūros, gali būti pateiktas žemiau esančios lentelės pavyzdžiu: 

 
Darbuotojų pasiskirstymas įmonės padaliniuose priklausomai nuo  organizacinės 
struktūros  
Darbo vieta Darbuotojų skaičius 2002 
Administracija 6 
Katilinė 19 
Paslaugos vartotojams 5 
Elektros energija ir paslaugos 10 
Šilumos paskirstymo tinklai ir šilumos punktai 7 
Viso 47 

 
Gali būti parodytas amžiaus pasiskirstymas tarp įmonės personalo. 
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3.6.2. Profesionalūs paslaugų tiekėjai 

Nurodoma paslaugų tiekėjai, kuriuos įmonė samdo ar planuoja samdytis tam tikrų 
paslaugų atlikimui. Sutarčių pasirašymas su profesionaliais paslaugų tiekėjais tam 
tikroms funkcijoms atlikti turėtų būti planuojamas tam, kad sumažinti faktines išlaidas ir 
užtikrinti pagrindines įmonės funkcijas. 
Tuo atveju, jei pasirašomos sutartys su įmonėmis tam tikrų paslaugų atlikimui, tinkami 
kontraktai turi būti sudaryti, tam, kad numatyti bendradarbiavimo versle kontūrus tarp 
įmonių ir paslaugų tiekėjų.  
Bendradarbiavimas tarp savivaldybei priklausančių komunalinių įstaigų galėtų 
sumažinti išlaidas ir pagerinti išteklių panaudojimą. Sutartys su organizacijomis tam 
tikrų paslaugų atlikimui galėtų padėti pašalinti esamus barjerus, nes nepriklausomi 
paslaugų tiekėjai gali aptarnauti keletą komunalinių įstaigų ir įmonių. 

 
3.6.3. Pareigų (užduočių) ir atsakomybės atskyrimas 

Svarbu pateikti informaciją, kas (žr. langą apačioje) ir kaip dalyvaus atliekant 
nustatytus veiksmus. Akivaizdu, kad svarbiausia yra numatyti, kas bus atsakingas 
už užduočių įgyvendinimą ir kam teks galutinė atsakomybė tuo atveju, jeigu darbas 
nebus baigtas laiku. Kita vertus, taip pat svarbu nustatyti, su kuo bus 
konsultuojamasi darbo eigoje ir kam turėtų būti pranešta apie darbų pabaigą. 

 
Projekto dalyviai 
 
Savivaldybės: 
Meras, finansininkas, administratorius ir techniniai ekspertai 
 
Šilumos tiekimo įmonės: 
Vadovas, buhalteris, techniniai ekspertai ir duomenų tvarkytojai 
 
Centrinės valdžios: 
Aplinkos ir finansų ministerijų, įgyvendinančių agentūrų atstovai 
 
Konsultavimo paslaugų firmų: 
Tarptautiniai ir vietiniai konsultantai 
 
Šį klausimą galima išspręsti įvairiais būdais, tačiau dažniausiai vaidmenys ir 
atsakomybė paskirstoma surengiant seminarą, kuriame dalyvauja visų dalyvių atstovai, 
ir pasinaudojant projektų valdymo priemone KAPI (angl. RACI, žr. langą apačioje). 
Toks seminaras ir minėta priemonė tikriausiai geriausia užtikrina, kad visi dalyviai 
supranta procesą ir sutinka, kad tai yra geriausias būdas parengti projektą. Be to, 
dalyviai visų akivaizdoje pripažįsta jiems pavestus darbus. 
 
KAPI 
 
KAPI reiškia kontrolę, atsakomybę, patarimą ir informavimą (angl. RACI  - 
“responsibility, accountability, consult, inform”).  
 
KAPI tikslas – kiekvienam darbo plane nurodytam veiksmui nustatyti: 
 
Konkretų už veiksmus atsakingą asmenį, kuris privalo pasirūpinti, kad  darbas būtų iki 
galo atliktas, pagal poreikį pasitelkiant ir kitų organizacijų pagalbą. Daugeliu atvejų toks 
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asmuo yra projekto vadovas iš konsultavimo paslaugų bendrovės arba projekte 
dalyvaujančios savivaldybės techninio skyriaus vadovas. 
 
Konkretų visą darbą kontroliuojantį ir už visą darbą atskaitingą  asmenį, kuris praktine 
veikla neužsiims, tačiau jam teks galutinė atsakomybė tuo atveju, jeigu darbai nebus 
atlikti. Daugeliu atveju toks asmuo yra meras arba projekte dalyvaujančios 
savivaldybės bendrovės direktorius. Kita vertus, nors šis asmuo veikloje ir nedalyvaus, 
tačiau jis privalės užtikrinti, kad darbai būtų atliekami. 
 
Asmenis, su kuriais būtų galima pasitarti/konsultuotis. Tai gali būti įvairioms 
organizacijoms priklausantys žmonės, tačiau dažniausiai tai savivaldybės arba 
savivaldybės bendrovės darbuotojai, su kuriais konsultantai galėtų pasitarti atlikdami 
savo darbus. 
 
Asmenis, kuriems turėtų būti teikiama informacija. Tai gali būti įvairioms 
organizacijoms priklausantys žmonės, tačiau dažniausiai tai yra meras ir kiti aukštesni 
pareigūnai, kuriems turėtų būti pranešama apie įvairių parengimo proceso etapų 
užbaigimą.   
 
Tai turėtų būti atliekama paprasčiausiai užpildant toliau pateikiamos formos lentelę, 
kurioje K., A., P ir I reiškia kontroliuojančius (K) ir atsakingus (A) asmenis, taip pat 
asmenis, su kuriais turėtų būti pasitariama (P) ir/arba kuriems turėtų būti teikiama 
informacija (I). 
 
  1 asmuo  2 asmuo 3 asmuo 4 asmuo t.t. 
1 veiksmas  K  A.  K  I  
2 veiksmas  K  A   
3 veiksmas  K  A   
4 veiksmas  K/A  P  I  I 
t.t.      
 
Taikant KAPI principą, svarbu atkreipti dėmesį į šiuos aspektus: 

• Visi vaidmenys turėtų būti paskirstyti konkretiems asmenims, o ne tik 
organizacijoms. 

• Už vieną veiksmą negali būti atsakingas arba atskaitingas daugiau 
negu vienas asmuo, tačiau tas pats asmuo gali būti ir atsakingas, ir 
atskaitingas.  

• Apie bet kuriuos veiksmus gali būti informuojamas daugiau negu vienas 
asmuo, taip pat ir dėl konsultacijų galima kreiptis į daugiau negu vieną 
asmenį. 

 

3.7. Finansinis planas 

Sudarant finansų planą yra svarbūs trys aspektai: 
Investicijos prasmingos kai pajamos didesnės už kaštus (kapitalo, gamybos, nuomos). 
Įmonė turi rasti tokias finansines galimybes, kurios duoda daugiau, negu kainuoja t.y. 
pinigų srautų vertė turi būti didesnė už turto, kuris juos generuoja kaštus. Apyvartinio 
kapitalo valdymas – kokio dydžio turi būti atsargos, gryni pinigai, ar galima pardavinėti 
kreditan ir pan. 
Investicinio projekto finansinės analizės tikslas pateikti projekto savininkams ir 
finansuotojams tiesiogiai susijusią su jų priimamais sprendimais informaciją. 
Sprendimas ar projektui pritarti, ar pripažinti netinkamu, priklauso projekto savininkui.  
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Finansinės analizės rezultatai ir siūlomų investicinių kriterijų skaitinės reikšmės griežtai 
priklauso nuo numatomų kainų, išlaidų ir jų tolimesnės raidos.  
Investiciniai projektai gali būti klasifikuojami skirstant juos į tris didelis grupes 
priklausomai nuo jų poveikio įmonės pelnui. 
Naujas pelnas – produkto apimties išplėtimas, išlaidų taupymas arba naujos veiklos 
įsisavinimas   
Verslo apsauga – išlaikyti esamas apimtis versle ir išvengti esamo pelno nuostolių.  
Neišvengiamos investicijos – būtinos investicijos garantuojant darbuotojų saugumą, 
vykdant vyriausybės nurodymus/taisykles, pavyzdžiui užterštumo kontrolę ir 
šiuolaikinių sąlygų darbuotojams užtikrinimą. Šios investicijos negali išvengti pelno 
analizės testo.   
Dauguma investicinio plano investicijų pasiūlymų, pavyzdžiui planinis techninis 
aptarnavimas, automatizacija, elektrinių įrengimų aprūpinimas  ir kontrolė priskiriama 
paskutinei investicijų grupei – neišvengiamoms investicijoms.  
Įmonės projekto finansinei analizei atliekama keletas apskaičiavimų: 

• Pelno/nuostolio ataskaitos 
• Pinigų srautų projekcijos 
• Balanso ataskaita  
• Kreditų aptarnavimas   
• Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 

 
Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai yra nustatomi kaip atskirų įmonės finansavimo 
komponentų  kaštų svertinis vidurkis: 
Vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai (WACC) (sumokėjus mokesčius) yra diskonto norma  
projekto NPV 

WAСС = ΣI ki * di,  
kur  ki – kapitalo šaltinio i  kaštai; 
di – kapitalo šaltinio i dalis bendrame finansavime  
 

WACC yra naudojamas kaip diskonto norma  projekto NPV;  
Kapitalo kaštai yra naudojami kaip diskonto norma nuosavo kapitalo NPV ir dividendų 
NPV. 
Yra apskaičiuojami du pagrindiniai investicijų ir finansavimo kriterijai: vidinė grąžos 
norma (IRR) ir grynoji dabartinė vertė (NPV): 

 
NPVCF =  ∑iCFi / (1 + d)i 

 kur  
NPVCF  - pinigų srauto grynoji dabartinė vertė; 
CFi      - pinigų srautas i metuose  
d – diskonto norma  
n – metų skaičius  
 

Projekto NPV = Projekto FCF (laisvi pinigų srautai) diskontuoti taikant WACC 
Nuosavo kapitalo NPV = Nuosavo kapitalo FCF diskontuoti taikant nuosavo kapitalo 
kaštus 

 
IRR yra tokia diskonto norma d, kurią taikant projekto pinigų srautams diskontuoti, 
gaunama grynoji projekto dabartinė vertė lygi nuliui.   

 
∑iCFi / (1 + d)i =  0  
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Projekto IRR gali būti palyginta su pinigų kaina (WACC). Tuo pačiu metu projekto  IRR 
gali būti palyginama su kitų investicinių projektų potencialia nauda (alternatyvūs 
kapitalo kaštai). 
Nuosavo kapitalo IRR gali būti palyginama su nuosavo kapitalo kaštais ir, tuo pačiu 
metu, kitų investicinių galimybių pelningumu.  
 
3.7.1. Planuojami ateities pinigų srautai 

Pinigų srautų ataskaita iš esmės bendrovės pajamų ir išlaidų visumą per atitinkamą 
periodą parodantis dokumentas. 
Visi investiciniai kriterijai yra pagrįsti piniginių srautų planavimu. Yra apskaičiuoti trys 
piniginių lėšų įplaukų variantai: 
Projekto laisvi pinigų srautai(prieš finansavimą) = apyvarta – gamybos išlaidos - 
mokesčiai - investicijos.   
Projekto laisvi pinigų srautai (prieš finansavimą) parodo projekto bendrą piniginę 
naudą, kuri gali būti skirstoma tarp savininko ir finansuotojo. Projekto laisvi pinigų 
srautai prieš finansavimą gali būti naudojami kaip pagrindas analizuojant skirtingas 
finansavimo galimybes.  
Pinigų srautai po finansavimo = projekto laisvi pinigų srautai (FCF)- palūkanos – 
paskolos grąžinimas + naujas įsiskolinimas- privilegijuotų akcijų dividendai 
Piniginių lėšų įplaukos po finansavimo parodo kokia projekto pajamų dalis bus 
paliekama projekto savininkui. Šios pajamos susideda iš tiek iš galimų dividendų, tiek ir 
iš įmonės sukaupto turto. 
Dividendiniai diskontuoti pinigų srautai = sumokėti dividendai – mokėjimai savo 
lėšomis 
Pinigų srautų ataskaitos analizė, nesiejant jos su finansinių rodiklių analize, nėra 
iškalbinga. Pinigų srautų pateikiama informacija yra labai ribota. Lygiai taip pat balanso 
analizė, netgi kartu su pelno (nuostolių) ataskaitos analize irgi neparodo “tikrojo veido”. 
Šios dvi analizės viena kitą papildo ir leidžia patikrinti prielaidas, kylančias analizuojant 
atskiras finansines ataskaitas. 
Iš esmės pinigų srautų ataskaita, prieš ją analizuojant, yra kiek papildoma ir 
“patobulinama”, tad galėtų atrodyti sekančiai: 
 
Pagrindinė veikla I + Grynasis pelnas 

+ Atidėjimai 
+ Nusidėvėjimas 
+ Kapitalo praradimai susijusiose įmonėse 
+ Pajamos iš nepagrindinio turto pardavimo 
+ Palūkanų išlaidos ir pajamos 
= Pagrindinės veiklos pinigų srautai be apyvartinio 
kapitalo pokyčių 

Pagrindinė veikla II + Gautinų sumų pokytis 
+ Mokėtinų sumų pokytis 
+ Atsargų pokytis 
+ Kito trumpalaikio turto pokytis 
= Pagrindinės veiklos pinigų srautai iš apyvartinio kapitalo 
pokyčio 

Investicinė veikla + Ilgalaikio materialaus turto įsigijimai 
+ Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimai 
+ Ilgalaikio finansinio turto įsigijimai 
+ Ilgalaikio turto ir įsipareigojimų straipsnių pokyčiai 
= Pinigų srautai iš investicinės veiklos 
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Pelno paskirstymas + Išmokėti dividendai ir tantjemos  
+ Kitos išmokos iš pelno 
= Pinigų srautai iš pelno paskirstymo 
 

Išorinė finansinė veikla + Akcijų ir vertybinių popierių emisijos 
+ Įmokos į kapitalą 
+ Valiutos kurso įtaka gryniesiems pinigams 
+ Gautos trumpalaikės finansinės skolos 
+ Grąžintos trumpalaikės finansinės skolos 
+ Gautos ilgalaikės finansinės skolos 
+ Grąžintos ilgalaikės finansinės skolos 
= Pinigų srautai iš išorinės finansinės veiklos 

 
Pinigų srautai iš pagrindinės finansinės veiklos, ypač jų analizė prieš ir po darbinio 
kapitalo pokyčius, parodo, kas ir kaip bendrovėje yra finansuojama bei kaip kuriamas ir 
valdomas apyvartinis kapitalas. Šių straipsnių analizė gali padėti atsakyti į klausimą, ar 
įmonė pajėgi susikurti pigių finansinių išteklių. Atskirai išnagrinėjus palūkanų 
išmokėjimą, galima įvertinti kaip sėkmingai įmonė vykdo finansinius įsipareigojimus. 
Palyginus sumas, sumokamas palūkanoms bei išmokamas paskolų grąžinimui su 
kitais pagrindinės veiklos straipsnių pokyčiais, galima įvertinti skolinimosi politikos 
pagrįstumą.  
Akcininkų požiūrį į įmonę parodo kelių metų išmokos iš pelno bei jų santykis su pinigų 
srautais iki pelno paskirstymo. 
Finansavimosi politiką parodo išorinė finansinė veikla. 
 
3.7.2. Balanso ataskaita 

Balansas – tai susistemintą informaciją apie įmonės turto, įsipareigojimų ir akcininkų 
nuosavybę (absoliutines vertes tam tikru laiko momentu praeityje) pateikiantis 
dokumentas. 
Analizuojant įmonės turtą, skolas bei sudarant planuojamo balanso projekcijas 
apibūdinama tokia informacija: 
Ilgalaikio turto, naudojamo paslaugų teikimui, ataskaitos 2000, 2001, 2002 metais 
pagal pradinę vertą, akumuliuotą nusidėvėjimą, metinį nusidėvėjimą, likutinę vertę: i) 
šilumai, karštam vandeniui, garui ii) kitai veiklai; 
Kiek turto, naudojamo paslaugų teikimui, apytiksliai vidutiniškai nurašoma per metus: i) 
šilumai, karštam vandeniui, garui ii) kitai veiklai. 
Kokia verte turto, naudojamo paslaugų teikimui, bus nurašyta įgyvendinus projektą: i) 
šilumai, karštam vandeniui, garui ii) kitai veiklai. 
Kiek iš nusidėvėjimo lėšų yra reinvestuojama į turto, naudojamo paslaugų teikimui, 
atnaujinimą 2000, 2001, 2002 metais: i) šilumai, karštam vandeniui, garui ii) kitai 
veiklai. 
Sąrašas 10 didžiausių skolininkų už 2000, 2001, 2002 metus: skolos suma; skolos 
amžius; abejotinų skolų dydis. Sąrašas 10 didžiausių kreditorių už 2000, 2001, 2002 
metus: skolos suma; skolos amžius; 
 

3.7.3. Pelno/nuostolio ataskaita 

Pelno/nuostolio ataskaitoje patikrinamos ir susumuojamos pajamos ir išlaidos per 
ataskaitinį laikotarpį, kuris baigiasi balanse nurodyta data. Tai grynojo pelno arba 
nuostolio per ataskaitinį laikotarpį ataskaita. 



LŠTA gairė Nr.3. Finansavimo šaltiniai 
 

2004 05 10     Versija Nr. 1   
 

61 

Pajamos yra visas pigų kiekis, kuris sukuriamas komercinėje veikloje, dažniausiai tai 
tas pats kas pardavimai ar realizacija. 
Išlaidos yra kaštai, susiję su komercine veikla per tam tikrą laikotarpį. Jie gaunami 
atėmus išlaidas iš to paties laikotarpio pajamų. 
 
3.7.4. Dabartinės nuosavybės suvestinė 

Dabartinės nuosavybės suvestinė gali būti pateikiama iš įmonės nuosavybės 
pasikeitimų ataskaitų, kurioje matosi visa įmonės savininkų nuosavybės dalis: įstatinis 
kapitalas, akcinis kapitalas, grynasis pelnas, nepaskirstytas pelnas ir pan. 

 
3.7.5. Prašymas finansavimui/Investicijų sąlygos 

Nurodoma prašoma investicijoms suma, valiuta, finansavimo sąlygos. Finansavimo 
sąlygos tai gali būti finansuotojo taikomi lėšų išmokėjimo dydžio ir periodiškumo 
apribojimai, reikalavimai kofinansavimui (dalyvavimui projekte savomis lėšomis). 
Paskolos atveju tai būtų maksimali paskolos suma, palūkanų dydis, palūkanų tipas 
(fiksuotos ar kintamos), palūkanų apskaičiavimas, paskolos grąžinimo būdas (linijinis, 
anuitetinis) ir periodiškumas, paskolos trukmė, lengvatinio periodo trukmė, dokumentų 
tvarkymo mokestis, išankstinis (vienkartinis) mokestis ir pan. 
 
3.7.6. Lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas 

Investicijų struktūra – kur, už kiek ir kokiu būdu pritraukti investicijas (paskola, dotacija, 
obligacijos, akcinis kapitalas). Nurodoma finansavimo šaltinis, finansavimo suma, 
valiuta ir proporcija nuo bendros investicijų sumos. Taip pat atskirais atvejais galima 
nurodyti kuris finansuotojas, kurią konkrečią projekto dalį finansuos (paralelinio 
finansavimo atveju). 
 
3.7.7. Finansinės prielaidos 

Rengiant prognozuojamų finansinių ataskaitų projekcijas yra svarbu pateikti išsamią 
informaciją kokiomis finansinėmis prielaidomis remiantis šios projekcijos buvo išvengti. 
Šios prielaidos gali būti tokios: infliacijos dydis, kuro kainos, elektros energijos kainos, 
sutaupymai, metinis pardavimų augimas/mažėjimas, pelno paskirstymo politika, kitų 
investicijų planavimas, laisvų lėšų reinvestavimas ir pan. 
 
3.7.8. Istorinės finansinės ataskaitos 

Paprastai finansuotojai reikalauja pateikti pastarųjų trijų metų finansines ataskaitas: 
balanso, pelno/nuostolio, finansinių srautų. Jos pateikiamos verslo plano prieduose. 

 
3.7.9. Lūžio-taško analizė 

Lūžio taško apskaičiavimo pavyzdys.  
Naudojantis įmonės pelno (nuostolio) ataskaita: 
BENDROJO PELNO MARŽA x LŪŽIO TAŠKO PARDAVIMAI – VEIKLOS 
SĄNAUDOS = 0 
LŪŽIO TAŠKO PARDAVIMAI=VEIKLOS SĄNAUDOS/BENDROJO PELNO MARŽA 
 
 
3.7.10 Finansiniai rodikliai 

Dažniausiai siūlomi naudoti finansiniai rodikliai skirstomi į keturias grupes: likvidumo ir 
pakankamumo, pelningumo, apyvartumo (turto valdymo) ir resursų valdymo. Dažnai 
dar formuluojama papildoma grupė, apimanti veiklos ar verslo vertinimo rodiklius. Be 
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to, apskaičiuojama įmonės turto ir įsipareigojimų procentinė struktūra, padedanti atlikti 
išsamesnę analizę ir tiksliau interpretuoti finansinius rodiklius. 
 

Likvidumo rodikliai 

Likvidumo rodiklių pagalba galima įvertinti įmonės galimybę padengti savo 
trumpalaikes skolas naudojantis turimais grynaisiais pinigais ir trumpalaikiu turtu. 
Skirtumas tarp trumpalaikio turto ir trumpalaikių skolų yra vadinamas “Apyvartinės 
lėšos”. 
Bendrasis likvidumo rodiklis 

Likvidumas suprantamas kaip trumpalaikio turto ir trumpalaikių skolų santykis. Jis gali 
siekti nuo 0.8 (įmonėse, kur pinigų apyvarta labai didelė ir daug atsiskaitymų vyksta 
grynaisiais pinigais) iki 1,5-2. Paprastai laikoma, kad kuo aukštesnis rodiklis, tuo labiau 
įmonė apsaugota prieš likvidumo problemas. Tačiau rodiklis gali būti įtakojamas 
sezoniškumo, lėtai judančių atsargų neįtraukiamų į proporciją dėl rinkos sąlygų arba 
dėl didelių mokėtinų sumų apmokėjimo prieš pat ataskaitinio periodo pabaigą ir 
balanso ruošimo datą. Taip pat, kai kuriose veiklos srityse bendrovės turi stabilias ir 
prognozuojamas pinigų įplaukas ir išmokėjimus, todėl jų atveju žemas likvidumo 
rodiklis yra priimtinas. 
Skubaus padengimo koeficientas (kritinis likvidumas) 

Kritinis likvidumas yra paskaičiuojamas trumpalaikį turtą, ypač greitai galimą paversti 
pinigais (pinigai, turimi VVP, trumpalaikės pirkėjų skolos) dalinant iš trumpalaikių skolų. 
Dažniausiai jis turėtų siekti nuo 20 iki 60 nuošimčių. Kritinio likvidumo rodiklis išmatuoja 
bendrovės sugebėjimą panaudoti savo “artimiausias įplaukas” arba likvidžiausią turtą 
tam, kad nedelsiant padengtų savo trumpalaikes skolas.  
Apyvartinio kapitalo dalis 

Apyvartinis kapitalas yra skaičiuojamas iš trumpalaikio turto atimant trumpalaikes 
skolas. Apyvartinio kapitalo dalis visame turte, priklausomai nuo įmonės tipo, paprastai 
sudaro nuo 10 iki 30 nuošimčių. Šis dydis tiesiogiai susijęs su likvidumu ir nėra 
nepriklausomas. Jis kartais skaičiuojamas tik todėl, kad yra akivaizdesnis ir patogiau 
naudojamas, negu likvidumas. Apyvartinio kapitalo santykis su visu turtu  ir jo 
palyginimas su trumpalaikio turto struktūra bei atsargų bei pirkėjų skolų apyvartumu 
parodo, kiek efektyviai įmonė valdo trumpalaikį turtą, t.y. ar pakankamas jo kiekis. 
Rodiklis yra gana specifinis ir lygintinas su analogiškų įmonių, veikiančių toje pačioje 
rinkoje, rezultatais.   
Bendrasis finansinės skolos rodiklis ir įsipareigojimų padengimas nuosavybe 

Bendrasis finansinės skolos rodiklis paskaičiuojamas visas finansines skolas dalinant 
iš akcininkų nuosavybės. Paprastai kredito institucijos pageidauja, kad šis rodiklis 
nebūtų didesnis negu 50%, o atskirais atvejais – ne daugiau, nei 33%. Įsipareigojimų 
padengimas nuosavybe gaunamas visas įmonės skolas (įsipareigojimus) dalinant iš 
akcininkų nuosavybės. Finansiniai investuotojai ir skolintojai reikalauja, kad šis 
santykis neviršytų 3/7, t.y. vienam akcinio kapitalo litui tektų ne daugiau, negu 2,33 lito 
kitų skolų. 
Rodikliai nusako įmonės ilgalaikį sugebėjimą grąžinti finansines skolas (paskolos iš 
bankų, įsiskolinimai pagal lizingo arba išperkamosios nuomos sutartis, skolos 
vertybinių popierių emisija ir pan.). Kartu nagrinėjamas ir bendras visų įmonės 
įsipareigojimų santykis su akcininkų nuosavybe bei dar keletas parametrų. Nors šie 
rodikliai dažniausiai įdomūs kredito institucijoms, tačiau jie padeda įvertinti įmonei jos 
galimo finansinio skolinimosi ribas atsižvelgiant į praktikoje taikomus apribojimus.  
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Pelningumo rodikliai 

Bendrasis ir grynasis pelningumas 

Bendrasis pelningumas nusako sąsają tarp pardavimų sumos ir jų savikainos ir leidžia 
įvertinti savikainos lygį palyginus su analogiškų įmonių veikla (jeigu tik rodikliai 
apskaičiuojami analogišku būdu). Dažniausiai bendrasis pelningumas apskaičiuojamas 
bendrąjį pelną (skirtumą tarp pardavimų ir jų savikainos) dalinant iš visų pardavimų 
sumos. Paprastai jis gamybinėse įmonėse Lietuvoje svyruoja nuo 5 iki 20 procentų, 
sėkmingai dirbančiose lengvosios pramonės įmonėse ir pieno perdirbimo įmonėse 
siekia 25 – 30 procentų, o alaus pramonėje gana įprastas šiuo metu yra 30 ir net 40 
procentų siekiantis bendrasis pelningumas.  
Grynasis pelningumas palyginama sunkiau, kadangi įmonės gali naudotis įvairiomis 
pelno mokesčio lengvatomis. Todėl šis rodiklis skiriamas daugiau tam, kad įvertinti 
galimus investicinius planus bei tendencijas. Bendriausiu atveju grynasis pelningumas 
(grynojo pelno santykis su visų pardavimų suma), siekiantis 5 procentus, gali būti 
traktuojamas kaip aukštas.  
 Šie rodikliai praktikoje apskaičiuojami keletu skirtingų būdų, todėl visada svarbu 
įsitikinti, kad lyginant įmonių veiklos rezultatus pelningumo rodikliai apskaičiuoti tuo 
pačiu būdu. 
Veiklos efektyvumo rodiklis 

 Jis nusako, kiek vienam įmonėje išleistam litui (savikaina plius veiklos sąnaudos) 
tenka pajamų. Rodiklis 1.10 – 1.20 laikomas vidutiniu, o daugiau negu 1.55 – labai 
geru. 
Vidutinė turto ir nuosavybės grąža 

Skaičiuojama įmonės grynąjį pelną (kai kada – pelną prieš mokesčius) dalinant iš 
įmonės turto arba akcininkų nuosavybės vertės.  Paprastai laikoma, kad vidutinė turto 
grąža, viršijanti 4 procentus, yra labai gera, o nuosavybės (dar kartais vadinama 
kapitalo) grąža turi būti didesnė, nei palūkanų norma rinkoje. 
 
Šie rodikliai įvertina pelno mokesčių bei finansinių išlaidų įtaką galutiniam veiklos 
rezultatui. Nors šie rodikliai labiau įdomūs investuotojams, tačiau jie leidžia pačiai 
įmonei įvertinti turimo turto ir akcininkų kapitalo panaudojimo efektyvumą. Maža šių 
rodiklių vertė gali būti paaiškinta arba netinkamu finansiniu įmonės valdymu, arba 
sukauptu pernelyg dideliu turtu ar kapitalu, kurie neadekvatūs įmonės veiklos 
poreikiams. Laikoma, kad vidutinė akcininkų nuosavybės grąža negali būti mažesnė, 
nei palūkanų norma už vienerių metų indėlį banke ar tokio pat laikotarpio VVP normą.  
 

Resursų (turto) valdymo rodikliai 

Dar jie dažnai vadinami apyvartumo rodikliais. Jie parodo, kaip efektyviai valdomas 
įmonės turtas. Nors šių rodiklių yra labai daug, tačiau siūloma pirminei analizei 
apsiriboti tik keletu iš jų, skirtų daugiausia finansų valdymui, kadangi didelio rodiklių 
kiekio analizė yra labai sudėtinga ir todėl galimos klaidos interpretuojant jų reikšmes 
bei tarpusavio ryšius.  Kaip ir su pelningumo rodikliais, apyvartumo rodikliai irgi 
praktikoje dažnai skaičiuojami keletu skirtingų būdų, todėl svarbu įsitikinti, kad lyginami 
rodikliai paskaičiuoti taip pat. 
Atsargų apyvartumas 

Paskaičiuojama atsargų vertę dalinant iš pardavimų per periodą sumos ir padauginus 
iš dienų skaičiaus periode (pvz. metuos, laikoma, yra 360 arba 365 dienos). Rodiklis 
parodo, kaip greitai įsigytos atsargos panaudojamos gamyboje iki visiško proceso 
(pardavimo) užbaigimo. Jis taip pat parodo, kiek pagrįstos investicijos į įmonės 
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atsargas. Labai aukštas rodiklis rodo esant neefektyvų atsargų valdymą, o žemas – 
galimą neigiamą įtaką gamybos apimtims. Šį rodiklį dar reiktų lyginti ir su atsargų 
dalimi visame įmonės turte. Šio rodiklio reikšmė, apskaičiuota kiekvieno gaminamo 
produkto įmonėje  atsargoms, turėtų būti lygi vidutiniam gamybos ciklui padaugintam iš 
1.5 – 2.    
Pirkėjų skolų ir skolų pardavėjams apyvartumas 

Skaičiuojami atitinkamai pirkėjų skolų sumą dalinant iš pardavimo apimčių per periodą 
arba skolų tiekėjams sumą dalinant iš parduotų per periodą prekių ir paslaugų 
savikainos ir padauginus iš dienų skaičiaus periode. Šie du rodikliai, palyginami 
tarpusavyje, parodo, kiek yra suderinti pinigų srautai “į įmonę – iš įmonės”. Jie turėtų 
būti maždaug vienodi arba, kas dar geriau, gautinų iš pirkėjų sumų apyvartumo rodiklis 
turėtų būti mažesnis, negu mokėtinų sumų pardavėjams apyvartumo rodiklis. 
Kita vertus, gautinų sumų apyvartumas turėtų būti labai artimas vidutiniam svertiniam 
pirkėjų kreditavimo terminui laikotarpio pabaigoje. Tarkime, jei įmonės pirkėjų skolų 
apyvartumo rodiklis yra  51 diena, kai sutartyse su jais numatyta, kad pirkėjai privalo 
atsiskaityti per mėnesį po prekių gavimo, rodo, kad įmonė nepakankamai gerai dirba 
su skolininkais arba apskaito beviltiškas skolas kaip gautinas sumas. Iš kitos pusės, 
gautinų ir mokėtinų sumų apyvartumo palyginimas rodo, kad įmonės srautai nėra 
pakankamai subalansuoti, dėl ko įmonė, matomai, praranda dalį pelno. 
Apyvartinio kapitalo apyvartumas 

Rodiklis savo esme kiek panašus į atsargų apyvartumą ir skaičiuojamas analogiškai. 
Jeigu rodiklis įmonėje viršija dvigubą gamybos ciklo periodą, darytina prielaida, kad 
įmonė disponuoja pernelyg dideliu apyvartiniu kapitalu. Tačiau nustatant šio rodiklio 
priimtinas reikšmes, būtina apskaičiuoti ir mokamo akcizo įtaką. 

 

Fizinių resursų valdymo rodikliai 

Kaip ir apyvartumo rodiklių atveju, fizinių resursų valdymą nustatančių rodiklių yra labai 
daug. Beje, labai dažnai tai yra gana specializuoti rodikliai ir taikomi įvertinant atskirai 
resursų panaudojimą atskiruose gamybiniuose ar administraciniuose procesuose.  
Dalies jų apskaičiavimui būtina nurodyti vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį 
periodą. 
Veiklos pelnas ir pardavimai vienam darbuotojui 

Rodikliai padeda įvertinti reikalingą darbuotojų kiekį esamam pardavimų kiekiui. Šis 
rodiklis daugiau informacinio pobūdžio ir naudotinas tik palyginime su analogiškų 
įmonių  bei istoriniais rezultatais.  
Ilgalaikio turto atsipirkimo koeficientas 

Suskaičiuojamas pardavimų sumą per periodą (pvz. vidutiniškai per mėnesį) padalinus 
iš ilgalaikio turto vertės (atskaičiuos nusidėvėjimą). Šio rodiklio skaičiavimo versija 
parodo, per kiek laiko, apskaičiuoto mėnesiais, įmonė parduoda tiek produkcijos, kiek 
vertas įmonės ilgalaikis turtas. Rodiklis padeda įvertinti įmonės poreikį ilgalaikiam 
turtui. Įprasta, kad, pavyzdžiui, maisto ir gėrimų pramonėje, seniai veikiančių įmonių 
pusės metų pardavimų vertė maždaug lygi ilgalaikio turto vertei.   
 

Investicijų padengimas pagrindinės veiklos pinigų srautais 

Apskaičiuojamas pinigų srautus, gautus iš pagrindinės veiklos per ūkinius metus, 
padalinus iš investicijų  per ūkinius metus vertės. Rodiklis parodo, kokia dalis lėšų, 
sukartų iš pagrindinės įmonės veiklos, panaudojama investiciniams projektams 
finansuoti. Norint užtikrinti stabilų įmonės augimą (jei kalbama ne apie naujai 
besikuriančią įmonę arba projektus, finansuojamus pritraukiant papildomus finansinius 
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resursus) , šis rodiklis negali būti mažesnis negu 1. Tačiau šis rodiklis labai lemiamas 
įmonės savininkų vykdomos politikos, todėl gali gana smarkiai varijuoti kas metai. 
 

Finansinių skolų padengimas pardavimais 

Paskaičiuojamas išlaidas finansinių skolų aptarnavimui (palūkanos  per metus plius 
grąžintinų skolų sumos per metus) dalinant iš pardavimo apimčių (kartais – iš 
pagrindinės veiklos pinigų srautų  arba bendrojo pelno) Kaip ir skolų rodikliai, skirtas 
įvertinti įmonės sugebėjimui grąžinti skolas artimiausiu (vienerių metų) laikotarpiu. 
Laikoma, kad maisto ir gėrimų pramonėje kritinė riba pasiekiama, kai įsiskolinimai plius 
sukauptos už juos palūkanos prilygsta trijų mėnesių pardavimams. 
 

3.8. Reikšmingos projekto ir veiklos rizikos (kainų plėtra, rinkos pagrindas, 

techninės nesėkmės) 

Verslo riziką galima apibūdinti kaip grėsmę, kad koks nors įvykis įvyks ar veiksmas 
neigiamai paveiks įmonės galimybes sėkmingai įgyvendinti verslo tikslus bei strategiją. 
Analitinis rizikos įvertinimo uždavinys susideda iš dviejų stambių dalių verslo (veiklos) 
rizikos įvertinimo (kokybiniai rodikliai) ir finansinės rizikos įvertinimo (kiekybiniai 
rodikliai). Verslo (veiklos) rizika yra neatskiriama įmonės veiklos dalis. Kai kurios 
įmonės veikia labai nestabilioje aplinkoje arba ant lūžio taško ribos. Kitos gana 
stabilioje ir su didelio pelno maržos rezervu. Vadovybės uždavinys yra išvesti įmonę 
optimaliu keliu greitai besikeičiančioje aplinkoje. Jūsų uždavinys – suprasti ir įvertinti 
verslo riziką ir vadovavimo kokybę. Šiuo tikslu jūs privalote aiškiai atsakyti į žemiau 
išdėstytus klausimus.  
Pagrindiniai instrumentai, pagal kuriuos įvertinama kliento finansinė rizika, yra 
finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita. 
Finansinės ataskaitos privalo būti pasirašytos įmonės vadovo ir finansų direktoriaus. 
Labai svarbu išanalizuoti nebalansinius įmonės įsipareigojimus (išleistos garantijos, 
teisminiai ginčai, įsipareigojimai pagal pasirašytas sutartis ir pan.). Apskaičiuojami 
praėjusių laikotarpių santykiniai bei absoliutūs rodikliai ir jie lyginami su 
prognozuojamais. Taip pat labai svarbu palyginti įmonės finansinius rodiklius su šakos 
rodikliais. Įmonės rodikliai apskaičiuojami pagal matematines formules, bet jų 
interpretavimas – menas (patirtis). 
Klausimai įmonės finansinės veiklos rizikai įvertinti: 

• Kokios įmonės realizacijos apimtys per paskutinius 3 metus? 
• Ar realizacijos apimtys didėja? Jeigu taip, ar dėl didesnio realizuojamos 

produkcijos kiekio ar dėl augančių kainų? 
• Kokios įmonės grynosios pajamos? Kokį procentą sudaro nuo 

realizacijos ir kokį nuo viso turto? 
• Kokią pajamų dalį sudaro pajamos iš įprastinės veiklos, palyginus su 

visomis pajamomis?  
• Kokia buvo pinigų apyvarta per paskutinius metus? 
• Kaip pastaruoju metu buvo dengiamas pinigų trūkumas? 
• Ar atsargos įvertintos teisingai? 
• Kokia atsargų lygio palaikymo tendencija? 
• Ar atsargos vertinamos pagal jų rinkos kainą ar žemiau? (Ar vertinimo 

principas pastaruoju metu keitėsi?) 
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4. Potencialių finansavimo šaltinių apžvalga 

4.1 Finansavimo šaltiniai 

Apžvelgti galimus ir planuojamus finansavimo šaltinius susijusius su centralizuoto 
šilumos ūkio sektoriumi ir jų bendrus reikalavimus ir sąlygas. Pagrindinis dėmesys turi 
būti teikimas ES struktūriniams fondams, TFI ir vietiniams bankams, JI, CDM, lizingui, 
ESCO ir t.t. turi būti trumpai paminėtos ir kitos galimybės. 
 
Reikalingi paskolai gauti dokumentai. 

ĮŽANGA 

Šioje dalyje pateikiama informacija apie tai, kokio pobūdžio finansavimas gali būti 

suteiktas savivaldybių šilumos ūkio infrastruktūros projektams, kokie galimi 

finansavimo šaltiniai ir kokia yra lėšų skyrimo tvarka. Be to, nurodomi ir galimi pokyčiai 

Lietuvai suteikus pereinamąjį narystės laikotarpį ir jai tapus pilnateise Europos 

Sąjungos nare. 

 

4.2 Kokio pobūdžio finansavimas gali būti teikiamas šilumos ūkio 

infrastruktūros projektams?   

Šilumos ūkio infrastruktūros investicijos gali būti finansuojamos šiais trimis 
pagrindiniais būdais: 
 
• dotacijomis; 
• paskolomis; 
• akciniu kapitalu. 
 
Lange apačioje pateikiamas apibendrintas šių finansavimo rūšių aprašymas, o toliau 
kiekviena iš jų nagrinėjama plačiau. 
 

 

Finansavimo rūšys 
Dotacijos – lėšos suteikiamos negrąžintinai, tačiau kartais nustatomos tam tikros sąlygos. 
Dotacijos paprastai skiriamos mažiems projektams arba (pirminėms) galimybių studijoms ir yra 
dažnai naudojamos techninei pagalbai finansuoti. Dotacijų dydis gali būti nuo 5000 iki 500 000 
eurų. 
 
Paskolos – šiuo atveju pinigus reikės grąžinti, paprastai sumokant ir palūkanas,  todėl paskolos 
yra skiriamos tiems projektams, kurie duos pelno. Paskola gali būti suteikiama tik daliai visų 
projekto sąnaudų padengti. Paskolos savivaldybių aplinkosaugos infrastruktūros sektoriuje sudaro 
nuo 5 iki 100 milijonų eurų. 
 
Akcinis kapitalas – tai tokios investicinės lėšos, kurios gaunamos mainais už akcijas ir kurias 

paprastai suteikia investiciniai fondai ar bankai. Inevsticijų į šilumos ūkio infrastruktūrą atveju 

tokio pobūdžio finansavimą dažnai teikia tarptautinės finansinės institucijos (TFI), kadangi šiame 

sektoriuje pelnas paprastai nėra didelis, o TFI sutinka prisiimti didesnę riziką negu vietiniai 

investiniai bankai. Investicijų finansavimas akciniu kapitalu paprastai yra dalis didesnio paketo, 

kurį, pvz., sudaro ir paskolos bei/arba dotacijos. 
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Šios finansavimo rūšys skiriasi pirmiausiai lėšų kiekiu ir sąlygomis, kurių būtina laikytis, 
norint gauti finansinę paramą, tačiau pažymėtina tai, kad visos rūšys, įskaitant 
dotacijas, turi ir atitinkamų sąnaudų. 
 
Šios trys rūšys turi daug variantų, tačiau visos kartu jos sudaro prieinamo finansavimo 
pagrindą. Kokios rūšies finansavimą pasirinksite savo investicijai, priklauso nuo daugelio 
įvairių kriterijų, kurie paaiškinti toliau šioje dalyje. Šiuos finansavimo kriterijus paprastai 
nustato finansuotojai, todėl žinant juos iš anksto, daug lengviau rengti investicinius projektus 
ir kreiptis į geriausiai Jūsų poreikius atitinkančią finansinę instituciją. 
 
4.2.1 Dotacijos 

Dotacijos paprastai teikiamos tik mažiems projektams ir/arba tiems, kurie dėl pagrįstų 
priežasčių negali būti finansuojami paskola arba akciniu kapitalu. Dotacijų lėšos yra 
skiriamos valstybinės ir/arba tarptautinės svarbos projektams. 
 
Daugelis finansinių institucijų dotacijomis teikia techninę pagalbą. Paprastai tai reiškia, 
kad perduodama patirtis ar technologijos, pvz., skiriant ilgalaikius patarėjus, 
konsultantus, įrangą projektams įgyvendinti arba surengiant mokymus. Techninė 
pagalba gali būti ypač svarbi stiprinant institucinius projektų rengimo ir įgyvendinimo 
gebėjimus. 

 
Dvišalės ar daugiašalės finansinės institucijos kartais teikia dotacijas investicinių 
projektų pirminėms galimybių studijoms arba galimybių studijoms atlikti. Tai gali 
sumažinti iš vietinio ar tarptautinio banko gaunamos paskolos dydį, kadangi priešingu 
atveju tokias studijas tektų finansuoti paskolos lėšomis. Kartais dotacijos skiriamos ir 
investicijoms į aplinkos apsaugos infrastruktūrą, nors paprastai suteikiamos lėšos 
sudaro tik nedidelę visos investicinių sąnaudų sumos dalį. Pavyzdžiui, dotacija gali būti 
skirta finansuoti tą dalį investicijos, kuri padidina projekto aplinkosauginę naudą. 

 

 
Nors dotacija ir nieko nekainuoja, tačiau neretai finansuojanti institucija yra nustačiusi 
atitinkamas privalomas sąlygos, pvz., profesinei patirčiai ir prekių bei įrangos pirkimui 
iš tos šalies, kuri skiria lėšas. Tai susiję su tuo, kad vakarų šalys paprastai nori 
“eksportuoti” profesines žinias ir prekes, kurių srityje jos specializuojasi arba kuriomis 
garsėja. Sąlygos gali būti susijusios ir su projekto indėliu siekiant didesnių tikslų, pvz., 
įgyvendinti tarptautinius skurdo mažinimo uždavinius, išvalyti Baltijos jūrą ir pan.  
 
4.2.2 Paskolos 

Paskolos – tai lėšos, kurias reikia grąžinti skolintojui vykdant tam tikras sąlygas ir 
paprastai mokant palūkanas, todėl reikalaujama, kad gavėjas: 
 
• būtų patikimas; 

Apibendrinant 

Dotacijos privalumai:: 

• nereikia grąžinti; 
• mažos administravimo išlaidos; 
• suteikiama ne tik finansiškai perspektyviems projektams. 
 
Trūkumai: 
• neskiriama tiems projektams, kurie duoda pajamų; 
• donorai nustato tam tikrus reikalavimus ir sąlygas. 
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• potencialiai turėtų pakankamai grynųjų pinigų, kad galėtų grąžinti tiek paskolą, tiek 
sumokėti palūkanas; 

• galėtų suteikti kokias nors garantijas tam atvejui, jeigu nesugebėtų grąžinti 
paskolos. 

 
Paskolos investicijoms į savivaldybių šilumos ūkio infrastruktūrą paprastai dengia tik 
dalį bendros projekto sąnaudų sumos (pvz., 20-50 proc.). Jas teikia arba komerciniai 
bankai, arba tarptautinės finansinės institucijos (taip pat vadinamos plėtros bankais).   
 
Komerciniai bankai teikia paskolas, nustatydami komercinę palūkanų normą ir gana 
trumpą grąžinimo laikotarpį. Paprastai paskola suteikiama remiantis gerai pagrįstu 
verslo planu, o bankas įgyja teisę į dalį skolininko turto, kuris tampa paskolos garantija, 
t.y. suteikiama turto įkeitimu užtikrinta paskola. Dėl komercinės paskolos dažniausiai 
kreipiamasi į banką savo šalyje. Vienas iš komercinės paskolos trūkumų yra tas, kad 
dėl aukštų palūkanų ji gana daug kainuoja. Jos privalumai – lengviau derėtis su banku 
savo šalyje, be to, paskola grąžinama savo šalies valiuta. 
 
Tarptautinės finansinės institucijos (TFI), tokios kaip Pasaulio Bankas, Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Šiaurės investicijų bankas (ŠIB) ir kitos, 
teikia paskolas besivystančioms arba pereinamojo laikotarpio šalių investicijoms, 
kurios negali būti finansuojamos komercinėmis paskolomis ir kurios yra skubiai 
reikalingos šalies ekonominei ir socialinei plėtrai bei gerovei užtikrinti. TFI paskolas 
teikia palankesnėmis sąlygomis negu komerciniai bankai: 
 
• maža palūkanų norma; 
• ilgesnis grąžinimo laikotarpis; 
• ilgesnis lengvatinis laikotarpis (laikotarpis iki tada, kada reikia pradėti grąžinti 

paskolą); 
• sutinkama prisiimti didesnę riziką; 
• padedama pasirengti paskolai. 
 
Be šių palankių sąlygų, dar vienas pagrindinis skolinimosi iš TFI privalumas yra tas, 
kad jų paskolas dažnai lydi nemokama techninė pagalba, kurią teikia dvišalės arba 
daugiašalės finansinės institucijos investicijai parengti ir įgyvendinti. Kita vertus, TFI 
retai kada susidomi projektais, kuriems reikalinga mažesnė nei 5 mln. eurų paskola, ir 
paprastai finansuoja didelius ir sudėtingus projektus, kuriems parengti reikia daug 
darbo ir laiko (nors ši situacija pamažu keičiasi, pradedant siūlyti kredito linijas – žr. 
informaciją lange). Kitas trūkumas – skolinamasi kitos šalies pinigus, kuriuos paprastai 
reikia grąžinti užsienio valiuta, o tai reiškia, kad skolininkui tenka valiutos keitimo rizika. 
 

 

Kredito linijos 
Pastaraisiais metais TFI pradėjo siūlyti galimybę imti mažesnes paskolas pasinaudojant 
kredito linijomis. TFI bendradarbiauja su vietiniais bankais ar fondais, per kuriuos paskolos 
teikiamos mažiems projektams ir savivaldybėms, kurios kitokiu atveju negalėtų gauti TFI 
finansavimo. Didžiausias kredito linijų privalumas yra tas, kad paskolos teikiamos 
palankesnėmis TFI sąlygomis (t.y. nustatomos maženės palūkanos ir ilgesnis grąžinimo 
laikotarpis) ir gali būti tokios pat mažos kaip ir komercinės paskolos.  
 
Pavyzdys gali būti Centrinė projektų valdymo agentūra Lietuvoje, kuri administruoja ŠIB, EIB ir 
TRPB (Pasaulio Banko) kredito linijas, kurios gali būti naudojamos savivaldybių infrastruktūros 
projektams finansuoti. 
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Visi bankai – tiek komerciniai, tiek TFI – reikalauja garantijų tam atvejui, jeigu paskola 
būtų negrąžinta. Tai vadinama paskolos garantija, kuria užtikrinama, kad, skolininkui 
laiku negrąžinus paskolos, skolintojui už tai bus atlyginta. Paprastai komerciniai bankai 
prašo paskolos grąžinimą užtikrinančio turto, tuo tarpu TFI reikalauja, kad lėšų 
grąžinimą garantuotų šalies vyriausybė (daugiausiai dėl mažos turimo turto vertės). 
Tokia garantija vadinama aukščiausios valdžios garantija, nors egzistuoja ir kitokios 
garantijos rūšys, tokios kaip savivaldybių garantija. 
 

4.2.3 Akcinis kapitalas 

Šiuo atveju lėšų investicijoms finansuoti gaunama mainais į akcijas. Investicijos akciniu 
kapitalu dažniausiai pasitaiko šiomis aplinkybėmis: 
 
• remiant privatizaciją ir siekiant sumažinti politinių jėgų pasipriešinimą privataus 

sektoriaus įtraukimui; 
• esant “plaukiojančiai” vertybinių popierių rinkai; 
• kai numatoma, kad gali pakilti akcijų vertė. 
 
Akcinio kapitalo investicijos yra vis didėjanti TFI finansavimo, teikiamo savivaldybių 
infrastruktūros sektoriui, dalis, kur šioms investicijoms tenka balansuojantis vaidmuo 
privačiose operacijose, pvz., siekiant užtikrinti, kad sutartyse būtų nustatytos 
atitinkamos ekonominės ir finansinės lengvatos efektyvumui gerinti arba kad būtų 
atsižvelgta į savivaldybių, vartotojų ir privataus sektoriaus interesus. Finansavimas 
akciniu kapitalu paprastai sudaro dalį didesnio paketo, pvz., TFI taip pat gali suteikti 
dotaciją ir/arba paskolą tam tikram investiciniam projektui, kartu pirkdama ir akcijų, 
kurias vėliau parduoda, kadangi nėra suinteresuota ilgai būti bendrovės savininke. 
 
Kapitalo grąža savivaldybių šilumos ūkio sektoriuje paprastai yra žema. Iš esmės tai 
priklauso nuo to, kad pelną komunalinės įmonės gauna daugiausiai iš tarifų, kurie 
paprastai yra griežtai reguliuojami ir negali būti didinami viršijant nustatytas ribas. 
Todėl komerciniai bankai yra mažiau linkę šilumos ūkio investicijas finansuoti akciniu 
kapitalu. 
 

Apibendrinant 

Paskolos privalumai:: 

• pagrindinė pajamas duodančių projektų investicijų finansavimo forma; 
• TFI paskolos suteikia galimybę pasinaudoti tarptautine profesine patirtimi. 
 
Trūkumai:: 
• reikia grąžinti (paprastai su palūkanomis),  todėl kainuoja daugiau negu nuosavų lėšų arba 

dotacijos naudojimas; 
• reikalauja didelio parengiamojo darbo (ypač TFI paskolos); 
• TFI paskolos paprastai suteikiamos tik dideliems projektams; 
• TFI paskolas reikia grąžinti užsienio valiuta,  o valiutos rizika tenka skolininkui. 

Apibendrinant 

Finansavimo akciniu kapitalu privalumai:: 

• privataus kapitalo įplaukimas, investicijos į naujausias technologijas. 
 
Trūkumai: 
• spaudimas didinti akcijų vertę. 
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4.3  Kokiais finansavimo šaltiniais šiuo metu gali naudotis savivaldybės 

Lietuvoje?  

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai šilumos ūkio infrastruktūros projektų Lietuvoje 
finansavimo šaltiniai.  
 
Tenkinant šilumos ūkio finansavimo poreikius ir siekiant laikytis ES atitikties 
įgyvendinimo terminų, svarbus vaidmuo teko ir tenka vietos ir užsienio šaltinių 
finansavimui. Vietos šaltiniai apima bendras valstybės ir savivaldybių biudžetų 
pajamas, mokesčius ir baudas už aplinkos taršą, vartotojų mokesčius už savivaldybių 
teikiamas paslaugas, įmonių nuosavus išteklius, komercinį kapitalą (kreditus ir 
nuosavas lėšas) ir lizingo rinkas. Užsienio šaltiniai susiję su tarptautinių finansinių 
institucijų veikla bei įvairių užsienio valstybių parama Lietuvos energetikai. 

 
4.3.1 Vietiniai šaltiniai 

 
Valstybės biudžetas 
 
Valstybės biudžeto ir privatizavimo fondo lėšos šilumos ūkiui skiriamos… 
 

Savivaldybių biudžetai 

Savivaldybių biudžetai yra antras valstybinis šilumos ūkio investicijų finansavimo 
šaltinis. Šilumos ūkio uždaviniams įgyvendinti skirtos investicijos iš valstybės biudžeto 
(ir užsienio paskolos bei subsidijos su valstybės garantija) yra nukreipiamos į 
savivaldybių biudžetus. Šilumos ūkio investicijų finansavimas savivaldybių nuosavais 
ištekliais (išskyrus pajamas iš komunalinių paslaugų mokesčių) nėra įprastas reiškinys, 
nors pastaraisiais metais kai kurios savivaldybės ir skyrė lėšų šilumos ūkio atnaujinimo 
tikslams įgyvendinti. Pagrindinis savivaldybių infrastruktūros investicijų pajamų šaltinis 
yra komunalinių paslaugų mokesčiai už geriamą vandenį, nuotekų surinkimą ir atliekų 
šalinimą. Dabartiniais mokesčiais yra dengiamos eksploatacijos ir priežiūros sąnaudos. 
Skiriamų amortizacijos fondų nepakanka naujų investicijų finansavimui. Todėl išlaidos 
naujoms investicijoms, siekiant įgyvendinti ES reikalavimus, pareikalaus iš savivaldybių 
padidinti dabartinius tarifus.  
 

Įmonių nuosavos lėšos 

 Pastaraisiais metais privataus sektoriaus bendrosios investicijos Lietuvoje sparčiai 
augo. Per 1994-1999 m. privataus sektoriaus investicijos padidėjo iš viso 3,8 karto. 
2000 metais bendros investicijos privačiame sektoriuje siekė 4,4 mln. Lt., ir ši suma 
buvo 2 kartus didesnė nei valstybės sektoriaus bendros materialinės investicijos, 
kurios sudarė 2,2 mln. Lt. Nuo 1996 m.  

Skirtingoms šilumos ūkio priemonėms panaudotos lėšos gautos iš skirtingų 
investicinių šaltinių. Valstybės paramos tendencijų analizė rodo, kad ateityje 
valstybės parama tikriausiai mažės, todėl svarbu į tai atsižvelgti, planuojant investicijų 
šaltinius. 
 

Komercinis kapitalas ir lizingo rinkos 
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Finansuojant šilumos ūkį, iki šiol bankininkystės sektoriui teko ribotas vaidmuo iš dalies 
todėl, kad tarptautinių finansinių institucijų kreditais buvo dažniau finansuojami dideli 
energetikos projektai.  
 
4.3.2 Tarptautinės finansinės institucijos 

Tarptautinės finansinės institucijos, tokios kaip Pasaulio bankas (PB), Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), Šiaurės investicijų bankas (ŠIB), Šiaurės 
šalių aplinkos apsaugos finansų korporacija, Europos investicijų bankas (EIB) ir kiti, 
suteikia paskolas padengti investicijoms pereinamuoju laikotarpiu, kurios reikalingos 
ekonominiam ir socialiniam šalies vystymui. Šios institucijos suteikia paskolas daug 
palankesnėmis sąlygomis negu šalies komerciniai bankai: 

• žemesnė palūkanos; 
• ilgesnis paskolos grąžinimo periodas; 
• ilgesnis atidėjimo paskolai grąžinti laikotarpis; 
• pasiruošimas priimti didesnę riziką; 
• pagalbos užtikrinimas paskolos paruošimui. 

 
Pagrindinis privalumas skolinantis iš tarptautinių finansavimo institucijų yra tas, kad 
paskola suteikiama kartu su visa nemokama technine pagalba, kurios reikia 
investicijos parengimui ir įgyvendinimui.  
 
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) finansuoja (suteikia paskolą arba 
perka akcijas) savivaldybių energetikos infrastruktūros gerinimą, skiriant nuo 10 iki 40 
milijonų eurų sumą vienam projektui.  
 
Europos investicijų bankas (EIB) yra pagrindinė ES finansavimo institucija, kurios 
tikslas yra politikos įgyvendinimas ES plėtros ir bendradarbiavimo pagalbai užtikrinti. 
Finansuojami tie projektai, kurie yra susiję su aquis įgyvendinimu ir integracijos į ES 
stiprinimu, plėtimu ir ryšių infrastruktūros modernizavimo srityse. Aplinkosauginiuose 
projektuose teikiama pirmenybė taršos mažinimo ore ir vandenyje, atliekų perdirbimo, 
energijos šaltinių atnaujinimo projektuose, skiriama suma svyruoja nuo 5 iki 30 milijonų 
eurų vienam projektui.   
 
Šiaurės šalių investicijų bankas (ŠIB) suteikia paskolas spręsti aplinkos užterštumui 
mažinti abipus sienos. Prioritetas teikiamas tiems projektams, kurie pritraukia 
finansavimą ir iš kitų šaltinių. Aplinkosaugos investicijų paskolos suteikiamos 
komercinių bankų pagrindu valstybinėms institucijoms, suma nuo 10 iki 80 milijonų 
eurų vienam projektui. 
 
Šiaurės šalių aplinkosaugos finansų korporacija (NEFCO) – taip pat remia abipus 
sienos projektus, kurie yra naudingi Šiaurės šalims ypatingai tokios sritys kaip 
vandenvala, atliekų perdirbimas, vandens ir kanalizacijos valymas, šilumos ūkis ir 
efektyvus energijos panaudojimas esant viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimui. 
Projekte turėtų būti įtrauktos vietinės ir Šiaurės šalių įmonės, kurios projekto 
įgyvendinimui Lietuvoje įsteigtų bendrą įmonę. NEFCO indėlis bendrame projekte 
paprastai sudaro 25-35 % visos sumos, kuri svyruoja nuo 150 000 iki 3 milijonų eurų 
vienam projektui. 
 
Pasaulio banko grupė (PB) aplinkosaugos infrastruktūros Baltijos šalyse sektoriuje 
pirmenybę teikia energijos taupymo, vandentvarkos ir kanalizacijos, atliekų tvarkymo 
projektų finansavimui (suteikia paskolą arba perka akcijas, teikia dotacijas techninei 
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pagalbai). Vienam projektui skiriama nuo 2 iki 40 milijonų dolerių. Kada projektas 
finansuojamas aukščiau įvardintų sektorių komunalinių patarnavimų srityje, Pasaulio 
Bankas didelį dėmesį skiria tarifų reformai, efektyviam finansiniam valdymui ir 
privataus sektoriaus įtraukimui į projekto įgyvendinimą. 
 
Pastaraisiai metais labai išpopuliarėjo kreditinės linijos, kurios suteikia savivaldybėms, 
dalyvaujant šilumos ūkio infrastruktūriniuose projektuose, galimybę imtis paskolas 
nedidelėmis sumomis ir grąžinimo terminas yra palyginti ilgas. Toks pavyzdys yra 
Būsto ir urbanistikos plėtros fondas, kuris bendradarbiauja su Šiaurės šalių investicijų 
banku, Europos investicijų banku ir Pasaulio banku, bei teikia techninę pagalbą 
savivaldybių šilumos ūkio infrastruktūriniams projektams. 
 
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) 

Lietuvos Vyriausybė kreipėsi į Pasaulio banką, Šiaurės investicijų banką ir kitus 

donorus, prašydama suteikti pagalbą kuriant savivaldybių infrastruktūros projektų 

(vandens ir aplinkos, kietųjų atliekų, rajoninio šildymo, transporto ir gatvių apšvietimo, 

taip pat mokyklų rekonstrukcijos ir kt. sektoriuose)  finansavimo savivaldybių lėšomis 

mechanizmą. Tenkinant šį prašymą, buvo parengta savivaldybių plėtros programa 

(SPP), skirta suteikti techninę ir investicinę pagalbą Lietuvos savivaldybėms. Programa 

finansuojama įvairių šaltinių lėšomis: tai ir tarptautinių finansinių institucijų (Pasaulio 

banko, Šiaurės investicijų banko ir Europos investicijų banko) kredito linijos, Danijos, 

Švedijos ir Suomijos suteiktos dotacijos techninei pagalbai ir įgyvendinimui, taip pat 

valstybės ir vietiniai fondai bei kitų daugiašalių institucijų (pvz., ES Phare, angl. LSIF ir 

ISPA programų) lėšos. 

2.3 lentelė. Savivaldybių plėtros programos finansavimo šaltiniai ir jų skirtos lėšos, 

kurias administruoja BUPF 

Finansavimo šaltinis Lėšų kiekis (2000-2004) 
Finansavimas paskolomis 
Pasaulio bankas € 18,9 mln. 
Šiaurės investicijų bankas € 20 mln. 
Europos investicijų bankas € 15 mln. 
Finansavimas dotacijomis 
Danijos aplinkos apsaugos agentūra € 3 mln. 
Švedijos tarptautinė plėtros ir 
bendradarbiavimo agentūra  

€ 4 mln. 

Suomijos aplinkos ministerija € 2 mln. 
 

Lietuvos finansų ministerija įgaliojo Būsto ir urbanistinės plėtros fondą, kaip SPP 
įgyvendinančią instituciją, padėti teikti savivaldybėms techninę ir investicinę pagalbą 
įgyvendinant įvairius penkerių metų programos (2000-2004) projektus. BUPF savo 
veiklą pradėjo 1996 m. kaip Būsto kreditavimo fondas, kuris buvo atsakingas už 



LŠTA gairė Nr.3. Finansavimo šaltiniai 
 

2004 05 10     Versija Nr. 1   
 

73 

Pasaulio banko finansuojamą Būsto energetinio efektyvumo pilotinį projektą, todėl 
įvairiapusės patirties įgyvendinant tarptautinius projektus šis fondas sukaupė dar iki 
2000 m. sausio mėn., kai BUPF pradėjo vykdyti SPP. BUPF yra viešoji įstaiga (ne 
pelno organizacija), administruojama kaip nepriklausomas Lietuvos finansų ministerijos 
organas. Fondas yra įgaliotas kurti veiksmingas savivaldybių infrastruktūros įdiegimo ir 
privačių būstų energetinio efektyvumo didinimo sistemas ir formuoti savivaldybių 
gebėjimus nustatyti bei rengti projektus, nustatyti jų finansavimą ir įgyvendinti bei 
kontroliuoti infrastruktūros projektus.  

4.3.3 Dvišaliai finansavimo šaltiniai 

 

Dvišaliai finansavimo šaltiniai – tai daugelio šalių (JAV, Japonija, Kanada, Vakarų 
Europos šalys) suteikta parama atskiroms Vidurio ir Rytų Europos šalims, su sąlyga 
kad šalis gaunanti finansavimą, pirktų reikiamas prekes ir paslaugas iš finansuojančios 
šalies. 
Dvišaliai finansuotojai – tai šalys, kurios teikia techninę pagalbą ir/arba lėšas kitoms 
šalims paprastai dotacijų forma. Savivaldybės tiesiogiai dažniausiai su jais 
nebendrauja. Šiame procese tarpininko vaidmenį atlieka Ūkio ministerija. Galima būtų 
išskirti tris pagrindines agentūras kurios labai aktyviai veikia Lietuvoje: 
 
Švedijos tarptautinės plėtros  ir bendradarbiavimo agentūra (SIDA) – ji apima aplinkos  
ir energijos (vandens valymas, atliekų tvarkymas, energijos taupymas ir administracinių 
gebėjimų ugdymas) projektų rengimo techninę pagalbą bei kofinansavimą aplinkos 
infrastruktūros projektuose, suma nuo 1 iki 3  milijonų eurų. Finansuoja finansines 
paslaugas, prekes ir paslaugas, kurios perkamos iš Švedijos įmonių, valdžios 
institucijų, savivaldybių ir visuomeninių organizacijų. SIDA glaudžiai bendradarbiauja 
su Švedijos aplinkos apsaugos agentūra (SEPA), kuri yra tiesiogiai atsakinga už 
projektų valdymą; 
Danijos energetikos agentūra (DEA) -  taip pat kaip ir aukščiau minėta Švedijos 
agentūra finansuoja tiek techninę pagalbą, tiek prisideda kofinansuojant investicinius 
šilumos ūkio projektus, skirdama sumą nuo 100 000 iki 6 milijonų eurų vienam 
projektui; 
Suomijos aplinkos ministerija – yra atsakinga už aplinkos apsaugos projektų 
parengimą ir įgyvendinimą, kuriuos remia Suomijos užsienio reikalų ministerija per 
bendradarbiavimo programą Centrinėms ir Rytų Europos šalims. Prioritetas teikiamas 
vandens ir oro užteršimo mažinimo (upių apsauga), atliekų tvarkymo (kietų atliekų 
perdirbimas), šilumos ūkio bei administracinių gebėjimų ugdymo (aplinkos projektų 
administravimas) projektams. Suma skiriama vienam projektui sudaro 50 % visų 
projekto kaštų (kartais pilotiniuose projektuose gali būti iki 80 %) ir svyruoja nuo 10 000 
iki 1 milijono eurų vienam projektui. 
 
4.3.4 Europos Sąjungos lėšos 

Iki įstojimo į ES, veikė trys ES finansinės paramos programos –  
 

• PHARE (pasirengimo narystei parama, kurios tikslas - padėti sukurti institucinę      
struktūrą visose srityse, susijusiose su acquis);  

 
• SAPARD - parama, teikiama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai;  

 
• ISPA - finansuojami infrastruktūros projektai aplinkos ir transporto srityse. 
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Lietuvai įstojus į ES šios programos nustojo veikusios ir mūsų šalis gauna finansinę 
paramą jau per ES Struktūrinius fondus (plačiau žr. 3 skyriuje). 
 
Pagrindinė institucija, atsakinga už ES finansinės paramos programų PHARE ir ISPA 
koordinavimą Lietuvoje, yra Finansų ministerija. 
 
Lietuvai įstojus į ES, Finansų ministerija tapo pagrindine institucija, koordinuojančia ES 
Struktūrinius fondus, todėl Finansų ministerija buvo atsakinga ir už pasiruošimą 
Struktūrinių fondų valdymui. 
 
Iki to parama ekonominei ir socialinei sanglaudai buvo teikiama pagal Nacionalinį 
plėtros planą (NPP), finansuotini projektai turėjo atitikti vieną arba kelis prioritetus, 
išdėstytus NPP, ir su NPP susijusias sektorių strategijas tokiose srityse, kaip 
užimtumas arba ekonominė plėtra. NPP taip pat apibrėžė remtinas veiklas. 
 
Iš ISPA, SAPARD ir PHARE fondų Lietuva kasmet gaudavo apie 100 mln. eurų. 
Mažiausiai ketvirtadalis šios sumos gali būti skiriama investicijoms į aplinkos apsaugą.  
Lietuva kaip ES šalis kasmet aplinkosaugai iš struktūrinių fondų gaus keletą kartų 
daugiau lėšų nei gavo iki būdama ES nare.  
 
 
PHARE 
Programos tikslas - remti šalių kandidačių pasiruošimą narystei ES.  
Nuo 1991 metų ES finansinė parama per Phare programą pradėta teikti ir Lietuvai.  
PHARE daugiausia dėmesio skiria dviem pagrindiniams prioritetams: institucinės 
struktūros kūrimui ir investicijoms, susijusioms su acquis. 
PHARE finansuoja: 

• Techninės pagalbos projektus 
• Investicinius projektus (tik iki 75% projekto investicinio komponento dalies, likusi 

dalis turi būti padengta iš Lietuvos lėšų) 
 
Parama per Phare programą šalims kandidatėms teikiama dvejopai:  

• Nacionalines Phare programos 
• Daugiašales programos 
 

Nacionalines Phare programas kiekvienais metais ruošia šalys kandidatės drauge su 
Europos Komisija, t.y. kiekvienais metais šalys narės drauge su Europos Komisija 
nusprendžia, į kuriuos šalies sektorius nukreipti Europos Sąjungos skiriamą finansinę 
pagalbą, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas - narystė ES. 
Lietuvai per nacionalinę Phare programą kasmet buvo skiriama apie 42 milijonai eurų. 
Lietuva taip pat gavo paramą per daugiašales programas (pvz. TAIEX, ACCESS ir t.t.), 
kurios yra bendros visoms šalims kandidatėms. 
 
 

4.4 Lietuvos įstojimas į Europos Sąjungą – padariniai įmonei 

 
Tiesioginiai padariniai centralizuoto šildymo sektoriui tikriausiai bus labai riboti. Taip yra 
todėl, kad centralizuoto šildymo verslas nėra reglamentuojamas ES jokiomis 
priemonėmis. Maža to, į centralizuotą šildymą yra žiūrima kaip į grynai nacionalinę, 
arba, kaip kad daugelyje šalių, vietinę problemą. Šiai dienai ES centralizuotam šildymui 
tenka nedidelis vaidmuo energijos tiekimo procese. Šiek tiek didesnę svarbą 
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nacionaliniame energetikos balanse tai turi tiktai Šiaurės šalyse ir Vokietijoje. Ši 
situacija kažkiek pasikeis, kai keletas Centrinės Europos šalių įstos į ES. Stojančiose 
šalyse centralizuotas šildymas vaidina nemažą vaidmenį šildymo sektoriuje, tačiau 
labai sunku tikėti, kad toks pasikeitimas galėtų įtakoti padidėjusį aktyvumą iš ES pusės. 
Centralizuotas šildymas tikriausiai ir liks nacionaline ir vietine problema ateityje.  
Centralizuoto šildymo sektorius yra sujungtas su daugeliu kitų sektorių visuomenėje, 
apimant bendrą energetikos sektorių gyvenamųjų namų ir miestų infrastruktūrą, 
aplinkosaugą ir tt. Kai kurie iš šių sektorių turi didelę įtaką UEU vykdomai politikai, o tai 
galėtų turėti įtakos ir centralizuoto šildymo verslui.  
Energetikos sektoriuje ES propaguoja liberalų požiūrį į elektros energijos, dujų ir kuro 
verslą. Pagrindinis tikslas yra padidinti konkurenciją tam, kad sumažinti išlaidas ir 
pagerinti energijos tiekimo kokybę. Kuro tiekėjų daugiau nebeįtakos valdžios ir 
nacionalinė monopolijos ir bus suteikta galimybė atvirai konkurencijai tarp įvairių 
tiekėjų. Jurbarkui tokie pasikeitimai reikštų geresnes galimybes į pigesnį geresnės 
kokybės kurą, o tai turėtų duoti naudos įmonei.  
 
Iš kitos pusės, liberalizacija taip pat reikštų, kad įmonės šilumos vartotojai turėtų 
galimybę pasirinkti alternatyvų šilumos tiekimą iš kitų vartotojų, ypač dujų tiekėjų. Tokie 
pasikeitimai akcentuoja efektyvumo, konkurencingumo ir pelningumo pagerinimą 
įmonės veikloje.  
ES konkurencinės nuostatos taip pat yra taikomos energetikos įmonėms. Daugelyje 
ES šalių į centralizuotą šildymą yra žiūrima kaip į vietinę monopoliją ir dėl tos 
priežasties centralizuoto šildymo verslas yra konkurencijos priežiūros tarnybų. 
Daugelyje ES šalių priežiūra yra atliekama reagavimo būdu; tai reiškia, kad valdžia 
imasi priemonių prieš centralizuoto šildymo įmones tuo atveju, jeigu yra nusiskundimų. 
Bet vietinės viešos monopolijos pozicija reiškia, kad įmonės verslo įtaka į vartotojus ir 
tiekėjus turi būti sąžininga, objektyvi ir skaidri. Piktnaudžiavimas monopoline pozicija 
versle yra draudžiamas.  
ES šalys turi nusistačiusios tam tikrus aplinkosaugos standartus per privalomąsias 
direktyvas. Direktyvos reglamentuoja aplinkosauginiu požiūriu tiek kuro kokybę, tiek ir 
išmetamųjų degimo medžiagų apribojimą įmonėms. Šių direktyvų taikymas ateityje 
padidins aukštos kokybės kuro panaudojimą Lietuvoje. Aplinkosaugos direktyvos taip 
pat gali būti taikomos įmonės energijos gamybos padaliniams, bet praktiškai 
pasikeitimai lyginant su esamomis reglamentuojančiomis taisyklėmis Lietuvoje bus 
nežymūs. 
Įstojimas į ES pakeis visuomenės gyvenimą ir verslą Lietuvoje daugeliu aspektų. Šie 
pasikeitimai turės savo įtaką įmonės verslo aplinkai, bet įmonei nebus daromas 
tiesioginis specifinis spaudimas dėl pagrindinių permainų įstojus į ES.  
 
 
EK yra parengusi dvi skirtingas finansavimo rūšis, kurios pakeitė Lietuvai prieinamą EK 
finansavimą, buvusį iki stojimo į ES (žr. 2 dalį). 
 
Pagalba teikiama per dviejų pagrindinių rūšių fondus – struktūrinius ir sanglaudos 
fondus, kurie trumpai apibūdinami lange apačioje.  
 
Trumpai 

• Sanglaudos fondai – teikia pagalbą aplinkosaugos ir transeuropinio transporto tinklo projektams dabartinėse ES 
valstybėse narėse, kurių BVP sudaro mažiau kaip 90 proc. ES vidurkio. 

• Struktūriniai fondai – teikia pagalbą atsiliekančių ES regionų socialiniam ir ekonominiam restruktūrizavimui. 
Daugiausiai lėšų skiriama ekonominei pagalbai atsiliekantiems pramoniniams rajonams, žemės ūkio regionų 
plėtrai ar nedarbui mažinti ilgalaikėje perspektyvoje. 
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Toliau šioje dalyje pateikiama: 
• išsamesnė informacija apie kiekvieną finansavimo šaltinį, nurodant, kaip 

savivaldybės Lietuvoje galėtų gauti šių šaltinių paramą; 
• pagrindiniai informacijos šaltiniai, kurie gali suteikti daugiau informacijos, iškilus 

konkretiems klausimams. 
 
4.4.1 Kam reikalingi struktūriniai fondai? 

 
Nors Europos Sąjunga, kaip ekonominis vienetas, yra vienas iš labiausiai išsivysčiusių 
regionų Pasaulyje, tačiau iki šiol išliko gana dideli ekonominiai-socialiniai skirtumai tarp 
ES šalių-narių, kurie egzistuoja nuo pat vienijimosi pradžios. Šie skirtumai dar labiau 
išryškėja, dalijant Europos Sąjungą į atskirus regionus, kurių išskiriama 250. Kai kurie 
labiausiai išsivystę ES regionai sukuriamo produkto, užimtumo, kitais gerovės 
parametrais net kelis kartus lenkia labiausiai atsilikusius. Šių skirtumų sumažinimas – 
pagrindinis ES regioninės politikos tikslas.   
 
ES regioninės politikos tikslas – nuosekliai mažinti regionų socialinius ir 
ekonominius skirtumus ir skatinti tolygią visos ES raidą.  
 
Struktūriniai fondai yra pagrindinis Europos Sąjungos regioninės politikos įgyvendinimo 
instrumentas. Struktūrinių fondų tikslas - skatinti atsiliekančių ES regionų plėtrą ir 
struktūrinį pertvarkymą, vietovių, kurios susiduria su struktūriniais, ekonominę bei 
socialinę pertvarką, švietimo, mokymo, užimtumo politikos bei sistemų pritaikymą ir 
modernizavimą.  
 
4.4.2 Kokie yra struktūriniai fondai ir ką jie remia?  

Europos Sąjungoje veikia 4 struktūriniai fondai:  
 
Europos regioninės plėtros fondas ERPF (angl. European Regional Development 
Fund - ERDF) yra svarbiausia institucija, siekianti skatinti atsiliekančių regionų plėtrą ir 
struktūrinius pertvarkymus. Fondo lėšos sudaro apie pusę visų struktūrinių fondų 
biudžeto. Paramos sritys: 
 

• investicijos į gamybą, siekiant sukurti ir išsaugoti ilgalaikes darbo vietas;  
• investicijos į infrastruktūrą (keliai, telekomunikacijos, energetika), siekiant 

sujungti centrinius ES regionus su periferiniais;  
• investicijos, padedančios atgaivinti krizę išgyvenančius pramonės, žemės 

ūkio rajonus;  
• investicijos į darbo vietų kūrimą bei paramą smulkiam ir vidutiniam verslui 

(įmonių konsultavimas, rinkos tyrimai, mokslo tyrimai);  
• investicijos į technologijų plėtrą, vietinės infrastruktūros plėtrą.  

 
Europos socialinis fondas ESF (angl. European Social Fund) remia projektus, 
sprendžiančius socialines (pirmiausia užimtumo) problemas. Finansuoja: 

• švietimą ir profesinį mokymą;  
• paramą įsidarbinant;  
• mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą (specialistų mokymas mokslinio 

tyrimo įstaigose);  
• socialinės ekonomikos projektus (pvz. padeda sukurti privačias vaikų 

priežiūros įstaigas);  
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• švietimo ir profesinio mokymo sistemų tobulinimą (keliant darbuotojų 
kvalifikaciją).  

 
Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas EŽŪGOF (Orientavimo 
skyrius) (angl. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF) 
orientavimo dalis laikoma ES struktūrinės, o ne Bendrosios žemės ūkio politikos (angl. 
Common Agricultural Policy) dalimi. Paramos sritys:  
 

ūkių restruktūrizavimas; 
parama jauniems ūkininkams; 
parama perdirbimo ir marketingo priemonėms; 
nauji ūkininkavimo metodai; 
alternatyvi ekonominė veikla kaimo vietovėse (pvz. kaimo turizmas); 
miškininkystė ir agro-aplinkosauga. 

Žuvininkystės orientavimo finansinis instrumentas (angl. Financial Instrument for 
Fisheries Guidance - FIFG) - remia naujų metodų diegimą bei ekonominės veiklos 
perorientavimą vietovėse, kur verčiamasi žuvininkyste. Paramos sritys:  
 

pasiūlos ir paklausos subalansavimas; 
konkurencingumo skatinimas; 
perdirbimas ir marketingas; 
teritorijų priklausančių nuo žuvininkystės restruktūrizavimas. 

 
Neformaliai penktuoju struktūriniu fondu vadinamas Sanglaudos (angl. Cohesion) 
fondas. Jis buvo įkurtas 1994 m. siekiant finansuoti stambius transporto ir aplinkos 
apsaugos projektus. Fondo paramą gali gauti šalys-narės, kurių BNP, tenkantis 1 gyv., 
yra mažesnis nei 90 % Bendrijos vidurkio. 2000-2006 m. laikotarpiu iš Sanglaudos 
fondo pagalbą gauna keturios ES šalys: Graikija (16-20%), Ispanija (52-58%), 
Portugalija (16-20%) ir Airija (2-6%). Visos šalys kandidatės po įstojimo galės gauti 
Sanglaudos fondo paramą.  Skirtingai nuo struktūrinių fondų, kurie finansuoja šalių-
narių parengtas daugiametes vystymosi programas, Sanglaudos fondas finansuoja 
individualius infrastruktūrinius projektus aplinkosaugos ir transporto sektoriuose.  
 
4.4.3 Kaip skirstomos ES struktūrinių fondų lėšos?  

 
Reglamentas 1260/1999 "Dėl bendrųjų struktūrinių fondų principų" apibrėžia lėšų 
skirstymo principus. Kartu su Europos investicijų banku (EIB) bei kitais veikiančiais 
finansiniais instrumentais, struktūriniai fondai siekia šių trijų prioritetinių tikslų:  
 
1 tikslas - skatinti menkiau išsivysčiusių regionų plėtrą ir struktūrinius pokyčius. 
Parama skiriama regionams, kuriuose BVP vienam gyventojui mažesnis nei 75 proc. 
ES vidurkio, Šiuo metu visos Lietuvos ir kiekvieno jos regiono bendrasis vidaus 
produktas, tenkantis vienam gyventojui, siekia tik 30 % ES bendrojo vidaus produkto, 
tenkančio 1 gyv., vidurkio. Būtent šiam paramos tikslui kaip vienas regionas bus 
priskirta visa Lietuvos teritorija; 
 
2 tikslas – remti krizės apimtus pramonės regionus, kad jie galėtų persiorientuoti į kitas 
ekonomikos sritis. Remiami regionai, kuriuose ekonominės veiklos pagrindą sudaro 
pramonė ir kuriuose ilgai išlieka didelis nedarbas. Taip pat skatinama kaimo vietovių 
plėtra ir prisitaikymas prie ekonomikos pokyčių;  
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3 tikslas - teikti paramą mokymui, kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui. Pagrindinės 
priemonės - profesinis mokymas ir perkvalifikavimas, darbo rinkos institucijų plėtra. 
Šios priemonės bus finansuojamos iš Europos socialinio fondo;  
 
1 tikslo įgyvendinimui parama bus teikiama iš visų keturių struktūrinių fondų. Fondų 
lėšos pagal tikslus yra pasiskirstytos taip, kad kuo daugiau lėšų (virš 70 %) būtų 
sutelkta 1 tiksle nurodytiems regionams.  
 
Yra 3 pagrindiniai alternatyvūs struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo 
mechanizmai:  
 

Nacionalinės iniciatyvos 
Bendrijos iniciatyvos  
Inovacinės priemonės 

 
Nacionalinių iniciatyvų pagrindu šiuo metu yra panaudojama virš 90 proc. viso 
struktūrinių fondų biudžeto. Pradinius planavimo dokumentus, susijusius su ES 
paramos paskirstymu, šiuo atveju rengia valstybės narės. Lietuvos atveju, bus 
parengtas, suderintas su Europos Komisija ir priimtas Bendrasis programavimo 
dokumentas  (angl. Single Programming Document - SPD), kurio pagrindu bus 
rengiami ir finansuojami konkretūs paramos projektai.  
 
Kitas struktūrinių fondų administravimo mechanizmas, kuris remiasi didesniu Europos 
Komisijos vaidmeniu, yra Bendrijos iniciatyvos (angl. Community Initiative). 
Programavimo laikotarpiui yra priimamas tam tikras skaičius Bendrijos iniciatyvų ir 
Europos Komisija parengia specialias gaires (angl. Commission Guidelines) kiekvienai 
iš jų. 2000-2006 m. laikotarpiui numatyta vykdyti keturias Bendrijos iniciatyvas, joms 
įgyvendinti skiriama apie 5,35 proc. viso struktūrinių fondų biudžeto: 
 

INTERREG III - bendradarbiavimas apibus sienos (finansuojama iš ERDF);  
LEADER II - kaimo plėtra (finansuojama iš EAGGF);  
URBAN - parama krizės apimtiems miesto rajonams (finansuojama iš ERDF);  
EQUAL - naujų priemonių kovoje su nelygybe ir diskriminacija darbo rinkoje 
skatinimas (finansuojama iš ESF).  

 
Apie 0,5 proc. struktūrinių fondų biudžeto skiriama inovacinėms priemonėms (angl. 
Innovative Measures). Planuojant ir administruojant inovacines priemones, 
nesilaikoma partnerystės principo: pati Europos Komisija numato konkrečias 
priemones ir atrenka projektus įgyvendinti. 
  
4.4.4 Lietuvos pasiruošimas ES struktūrinių fondų valdymui 

Lietuvos įsipareigojimai tinkamai pasirengti ES struktūrinės paramos lėšų valdymui 
numatyti 21 derybų skyriaus pozicijoje „Regioninė politika ir struktūrinės priemonės“, 
kuri preliminariai buvo uždaryta 2002 m. birželio mėn. Iki 2002 m. pabaigos bus 
parengtas Bendrojo programavimo dokumento 2004-2006 m. projektas ir atlikti 
paruošiamieji darbai ES struktūrinės paramos administravimo sistemai Lietuvoje 
sukurti. Administravimo sistemai sukurti reikalinga suformuoti institucinę paramos 
valdymo sistemą (t.y. apibrėžti visas joje dalyvaujančias valstybės institucijas, nustatyti 
jų funkcijas ir atsakomybę, įdiegti efektyvų kontrolės mechanizmą), užtikrinti 
pakankamą administracinių gebėjimų lygį (t.y. užtikrinti administravimo sistemoje 
dirbančių žmonių tinkamos kvalifikacijos lygį), parengti teisinę bazę.  
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4.4.5 Institucinė struktūrinių fondų valdymo sistema  

Vadovaujantis 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1260/1999 ir šį 
reglamentą įgyvendinančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. 
nutarimu Nr. 649 “Dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimo 
Lietuvoje” (aktuali nutarimo redakcija nuo 2003 m. rugsėjo 11 d.), yra numatyta tokia 
ES struktūrinių fondų valdymo struktūra:  
 
Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už patikimą ir veiksmingą ES 
struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir 
priežiūrą. Vadovaujančiosios institucijos funkcijas atlieka Finansų ministerijos 
Finansinės paramos departamentas.  
 
Mokėjimo institucija – institucija, atsakinga už visų ES struktūrinių fondų ir bendrojo 
finansavimo lėšų apskaitą. Mokėjimo institucijos funkcijas atlieka Finansų ministerijos 
Nacionalinio fondo departamentas.  
 
Tarpinės institucijos – institucijos, atsakingos už joms priskirtų BPD priemonių ES 
struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų planavimą, priemonių įgyvendinimą ir 
priežiūrą. Tarpinių institucijų funkcijas atlieka:  
Aplinkos ministerija – aplinkos apsaugos srityje;  
Susisiekimo ministerija – transporto infrastruktūros plėtros srityje;  
Ūkio ministerija – verslo plėtros, energetikos ir turizmo srityse;  
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – socialinės integracijos srityje;  
Švietimo ir mokslo ministerija – žmonių išteklių plėtros srityje;  
Sveikatos apsaugos ministerija – sveikatos apsaugos srityje;  
Žemės ūkio ministerija – žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;  
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – 
informacinės visuomenės plėtros srityje.  
 
Įgyvendinančiosios institucijos – institucijos, atsakingos už joms priskirtų BPD 
priemonių projektų administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą. Įgyvendinančių institucijų 
funkcijas atlieka:  
Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra – aplinkosaugos projektams;  
Transporto investicijų direkcija prie Susisiekimo ministerijos – transporto projektams;  
VĮ “Lietuvos verslo paramos agentūra” – verslo plėtros, energetikos ir turizmo 
projektams;  
Žmonių išteklių plėtros programų paramos fondas – socialinės integracijos ir žmonių 
išteklių plėtros projektams;  
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos – žemės ūkio, kaimo 
plėtros ir žuvininkystės projektams;  
VĮ “Centrinė projektų valdymo agentūra” – sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo bei 
socialinės apsaugos infrastruktūros, informacinių paslaugų plėtros ir techninės 
paramos projektams.  
 
Priežiūros komitetas – pagrindinė BPD įgyvendinimo priežiūros institucija. Komitetas 
turi būti sudarytas remiantis partnerystės principu, įtraukiant valstybės institucijų bei 
nevyriausybinių organizacijų atstovus, taip pat Europos Komisijos atstovą. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1476 „Dėl Laikinojo 
priežiūros komiteto sudarymo Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo 
dokumento įgyvendinimo priežiūrai atlikti“ buvo patvirtinta institucinė laikinojo 
priežiūros komiteto sudėtis. Tuo tarpu personalinė šio komiteto sudėtis buvo patvirtinta 
Finansų ministro 2003 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-302 „Dėl Laikinojo priežiūros 
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komiteto Lietuvos 2004–2006 metų Bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo 
priežiūrai atlikti personalinės sudėties“. Savo veiklą Laikinasis priežiūros komitetas 
pradės 2004 m. vasario mėnesį. Lietuvai tapus ES nare, kuomet Europos Komisija 
patvirtins Lietuvos BPD, Laikinąjį priežiūros komitetą pakeis nuolatinis Priežiūros 
komitetas BPD įgyvendinimo priežiūrai atlikti. 

Pagrindiniai Lietuvos priimti teisės aktai ruošiantis administruoti ES 
struktūrinius fondus:  
 
Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimas Nr. 323 "Dėl valstybės institucijų ir įstaigų 
administracinių gebėjimų administruoti ES struktūrinės paramos lėšas stiprinimo"  
Vyriausybės 2002 m. vasario 7 d. nutarimas Nr. 188 "Dėl priežiūros komisijos ir darbo 
grupės Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento projektui 
parengti sudarymo"  
Vyriausybės 2001 m. gegužės 16 d. nutarimas Nr. 569 "Dėl Europos nacionalinių 
sąskaitų sistemos diegimo"  
Vyriausybės 2001 m. gegužės 31 d. nutarimas Nr. 649 "Dėl Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų administravimo Lietuvoje" (aktuali nutarimo redakcija nuo 2003 
m. rugsėjo 11 d.) 
Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 1026 "Dėl Sanglaudos fondo 
administravimo Lietuvoje"  
 
Pagrindiniai Europos Sąjungos teisės aktai, galiojantys 2000-2006 m.:  
 
Reglamentas 1257/1999 "Dėl žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo"  
Reglamentas 1260/1999 "Dėl bendrųjų struktūrinių fondų principų"  
Reglamentas 1263/1999 "Dėl Žuvininkystės finansinio instrumento"  
Reglamentas 1783/1999 "Dėl Europos regioninės plėtros fondo"  
Reglamentas 1784/1999 "Dėl Europos socialinio fondo"  
Reglamentas 643/2000 "Dėl euro panaudojimo struktūrinių fondų biudžeto valdymui"  
Reglamentas 438/2001 "Dėl detalių taisyklių įgyvendinant Reglamento Nr. 1260/1999 
nuostatas, reglamentuojančias struktūrinių fondų suteiktos paramos valdymo ir 
kontrolės sistemas"  
Reglamentas 448/2001 "Dėl detalių taisyklių įgyvendinant Reglamento Nr. 1260/1999 
nuostatas, reglamentuojančias struktūrinių fondų suteiktos paramos finansinio 
koregavimo procedūras"  
Reglamentas 1685/2000 "Dėl detalių taisyklių įgyvendinant Reglamento Nr. 1260/1999 
nuostatas, reglamentuojančias struktūrinių fondų bendrai finansuojamas išlaidas"  
Reglamentas 1159/2000 "Dėl informacijos ir viešumo priemonių, kurių valstybės narės 
turi imtis struktūrinių lėšų atžvilgiu"  
Reglamentas 2064/1997 "Dėl detalių taisyklių įgyvendinant reglamento Nr. 4253/1988 
nuostatas, reglamentuojančias struktūrinėmis lėšomis bendrai finansuojamų operacijų 
finansų kontrolę valstybėse narėse" 

4.4.6 Bendrasis programavimo dokumentas  

Struktūrinių fondų pagalba Lietuvai teikiama pagal parengtą ir su Europos Komisija 
suderintą Bendrąjį programavimo dokumentą (toliau BPD), kuriame pateikta visa 
reikalinga informacija apie tai, kur ir kaip Lietuvoje bus investuojamos struktūrinių 
fondų lėšos. Pačiame BPD pateiktas tik trumpas siūlomų priemonių aprašymas, o jo 
priede apibrėžtas konkretesnis priemonių įgyvendinimo planas, numatomų naudos 
gavėjų ratas, viešumo ir informavimo užtikrinimas, atrankos kriterijai, priežiūros 
rodikliai, preliminarus finansavimo planas, koordinavimas su iš Sanglaudos fondo ir iš 
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kitų ES veikiančių finansinių instrumentų gaunama parama, paramos valdymo ir 
kontrolės struktūrų aprašymas.    
 
Už BPD parengimą atsakinga LR Finansų ministerija, BPD ruošimą koordinuoja 
Priežiūros komisija, kurią sudaro visų ministerijų viceministrai, Ministro Pirmininko 
patarėjas ir Europos komiteto prie LRV generalinio direktoriaus pavaduotojas. BPD yra 
rengiamas plačiai konsultuojantis su socialiniais partneriais ir valstybės institucijomis. 
Lietuvos BPD projekte yra išskirti trys prioritetai: 1) gamybinis sektorius, 2) žmogiškieji 
ištekliai, 3) socialinė ir ekonominė infrastruktūra. Atsižvelgiant į tai, darbo grupė, 
rengianti BPD projektą, buvo suskirstyta į pogrupius, į kuriuos įtraukti ir kitų valstybės 
institucijų ir įstaigų bei socialinių partnerių atstovai. Pogrupiuose rengiamos 
investavimo krypčių (sektorių) strategijos, kuriose atsispindės atitinkamos krypties 
(sektoriaus) būklės analizė, plėtros strategija ir jos įgyvendinimo priemonės. 
Energetikos ir tame tarpe šilumos ūkio investavimo krypčių rengimą BPD-e atlieka LR 
Ūkio ministerija.   
 
4.4.7 ES struktūrinių fondų paramos dydis ir finansavimo sąlygos  

 
ES regioninės politikos tikslams siekti Lietuva gaus paramą iš keturių struktūrinių 
fondų: Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF), 
Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondo orientavimo skyriaus (EŽŪ-GOF) ir 
Žuvininkystės orientavimo instrumento (ŽOFI) bei atskiro Sanglaudos fondo.  
 
Tam, kad panaudoti ES fondų teikiamą paramą, nacionalinių lėšų poreikis yra 
vertinamas apie 35 % nuo bendrų finansavimo apimčių, arba virš 800 mln. eurų per 
trejus metus. Bendram finansavimui galės būti naudojamos valstybės biudžeto, 
Privatizavimo fondo lėšos, valstybės vardu ar su valstybės garantija gautos paskolos, 
savivaldybių biudžetų lėšos ar paskolos, valstybinių ar savivaldybių įmonių paskolos ar 
nuosavos lėšos, privatus kapitalas.       
 
Konkretus paramos dydis, išteklių pasiskirstymas tarp struktūrinių fondų bei, savo 
ruožtu, paramos dydis energetikai yra derybų su Europos Komisija objektas, todėl šiuo 
metu nėra galutinai aiškus. Bet kuriuo atveju, kasmetinė parama iš ERPF ir 
Sanglaudos fondo kelis kartus viršys tą, kuri buvo teikiama pagal PHARE ir ISPA 
programas.  
 
Lietuvos šilumos tiekimo įmonės paramą galės gauti iš ERPF pagal Bendrajame 
programavimo dokumente numatyto 1-ojo prioriteto „Socialinė ir ekonominė ūkio 
infrastruktūros plėtra“ priemonę ”Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio 
energetikos efektyvumo užtikrinimas”. Bendras šios priemonės tikslas yra užtikrinti 
energijos tiekimo vartotojams stabilumą, patikimumą, lankstumą ir prieinamumą bei 
didinti energijos vartojimo efektyvumą, taip pat formuojant stabilesnio ir labiau 
prognozuojamo augimo pagrindą.  
 
Priemonės uždaviniai yra šie: 
 

• Modernizuoti ir išplėsti energijos perdavimo ir paskirstymo tinklus ir pagerinti jų 
patikimumą 

• Sumažinti priklausomybę nuo energijos importo, diversifikuojant kuro rūšis ir 
pereinant prie vietinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo 

• Padidinti energetikos efektyvumą 
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Priemonės pagrindimas 

� Šiuo metu bendras įrengtas elektros gamybos pajėgumas yra 6557 MW, ir tai tris 
kartus viršija šalies vidaus elektros poreikį (pikinis galios poreikis 2002 m. buvo 
1977 MW). Pagrindinis elektros energijos šaltinis Lietuvoje yra Ignalinos AE, kurioje 
gaminama elektros energija kainuoja mažiau nei nebranduolinėse elektrinėse 
gaminama energija. Per pastaruosius penkerius metus Ignalinos AE buvo 
pagaminama 80-85% viso elektros energijos kiekio, todėl elektrinės sustabdymas 
turės didelį poveikį šalies elektros energetikos sistemai kitame dešimtmetyje. Seimo 
patvirtintoje (2002 m. spalio 10 d. rezoliucija Nr. IX-1130) Nacionalinėje energetikos 
strategijoje (Valstybės žinios, 2002, Nr. 99-4397) numatyta sustabdyti Ignalinos AE I 
bloką iki 2005 m. o II bloką – 2009 m. 

� Planuojamas Ignalinos AE II bloko sustabdymas pareikalaus papildomų elektros 
energetikos sistemos išlaidų, kurios susidarys pereinant nuo branduolinio prie 
iškastinio kuro (tokio kaip nafta ir dujos), kuris importuojamas daugiausiai iš vienos 
šalies ir iš vienintelio tiekimo šaltinio. Tai gali neigiamai paveikti energijos tiekimo 
Lietuvos ūkiui stabilumą ir patikimumą, be to, dėl šios priežasties padidės energijos 
gamybos išlaidos. Toliau nagrinėjamos šios veiklų grupės: 

Energetiniai tinklai 

� Sustabdžius Ignalinos AE, planuojama vietoje branduolinio kuro pradėti naudoti 
kitas kuro rūšis, tokias kaip gamtinės dujos, orimulsija ir atsinaujinančiuosius 
energijos šaltinius, bei padidinti elektros energijos, pagaminamos bendrame 
šilumos ir elektros gamybos technologiniame cikle, kiekį. Tuo pačiu metu bus 
tobulinami energijos perdavimo ir paskirstymo tinklai siekiant užtikrinti jų patikimumą 
ir efektyvumą, kadangi gamybos šaltinių struktūriniai pokyčiai pareikalaus 
papildomų investicijų į energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų atnaujinimą bei 
plėtrą. Esamas elektros perdavimo ir paskirstymo tinklas yra pritaikytas tam tikrai 
gamybos pajėgumų struktūrai - mažam didelio pajėgumo generatorių skaičiui. 
Pradėjus naudoti atsinaujinančiuosius energijos šaltinius, ypač hidroenergetiką ir 
vėjo energiją, Lietuvos energetikos sistemoje išaugs paskirstytosios gamybos dalis. 
Šis gamybos tipo pokytis pareikalaus tam tikrų elektros energijos tinklo pakeitimų. 
Šioje veiklų grupėje bus teikiama parama: 

� papildomų elektros perdavimo linijų statybai ir kitų techninių priemonių, 
susijusių su pačios sistemos stabilumu, įgyvendinimui. Gali reikėti atlikti tam 
tikrą skirstomojo tinklo atnaujinimą ir plėtrą, siekiant užtikrinti tinkamą elektros 
energijos tiekimo patikimumo vartotojams lygį; 

� centralizuoto šilumos tiekimo tinklų plėtrai ir atnaujinimui, siekiant sumažinti 
nuostolius ir padidinti efektyvumą; 

� gamtinių dujų skirstomųjų vietinių tinklų plėtrai, kai centralizuoto šildymo 
sistemų  katilai pritaikomi deginti gamtines dujas. 

Katilinių modernizavimas ir pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis 

� Čia aptariama energijos rūšis daugiausia yra šiluma. Centralizuotas šildymas 
(centralizuotas šilumos tiekimas) yra svarbi komunalinė paslauga, nes jai tenka apie 
75 proc. reikalingos šilumos gamybos apimties. Šios veiklos rūšių grupės tikslas yra 
pamėginti spręsti minėtą problemą investuojant į šilumos gamybos įrenginių plėtrą, 
atnaujinimą ir modernizavimą, skatinant diegti technologijas, leidžiančias efektyviai 
naudoti energijos išteklius šilumos gamybai, pritaikyti katilus naudoti vietinius ir 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius arba, kai tai ekonomiškai tikslinga, gamtines 
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dujas, ar veikti bendru šilumos ir elektros energijos gamybos technologiniu ciklu 
(angl. CHP). Atnaujinant katilines ir pritaikant katilus deginti gamtines dujas, reikia 
atlikti CHP alternatyvos ekonominio pagrįstumo įvertinimą. 

Vietiniai ir atsinaujinantieji energijos šaltiniai 

� Šios veiklų grupės tikslas yra didinti vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių 
naudojimą ir diegti naujas technologijas, leidžiančias efektyviai naudoti šiuos 
išteklius. Planuojama teikti paramą geoterminių, vandens, vėjo ir saulės energijos 
bei biomasės ir komunalinių atliekų išteklių naudojimui. Ši veikla padės įgyvendinti 
Direktyvą 2001/77/EB dėl elektros energijos gamybos panaudojant 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir užtikrinti atitiktį šios srities Bendrijos 
acquis.  

Energetikos efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje 

� Visuomeniniame sektoriuje energijos suvartojimo efektyvumas bus didinamas 
apšiltinant pastatus ir atnaujinant pastatų energetinius įrenginius, visų pirma 
atnaujinant ir modernizuojant esamus pastatus, vykdant atnaujintų pastatų priežiūrą 
(monitoringą) ir energetinį pastatų sertifikavimą, kad būtų įgyvendinamos ES 
direktyvos 2002/91 EB dėl pastatų energetinių savybių nuostatos. Vykdant šią 
veiklą, paramos gavėjų projektai, kuriuos remiant reikėtų taikyti valstybės pagalbos 
taisykles, nebus remiami. 

� Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir skatinimas naudoti vietinius ir 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius yra perspektyviausios sritys ir labiausiai 
ekonomiškai pagrįsta galimybė sumažinti energijos poreikį ir saugoti aplinką, 
mažinti priklausomybę nuo energijos ir kuro importo, kurti naujas darbo vietas ir 
mažinti gamybos sąnaudas. 

� Be to, manoma, kad aptariama priemonė turės labai teigiamą poveikį tolesnio 
energijos rinkos liberalizavimo (tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu), kuris yra 
lygiai toks pats svarbus bendras energetikos sektoriaus tikslas, sąlygų sukūrimui. 
Šiuo požiūriu aptariamoji priemonė turi remti regioninį bendradarbiavimą kuriant 
regionines elektros energijos ir dujų rinkas bei didinant energijos vartojimo 
efektyvumą. 

� Dar vienas svarbus aspektas yra tas, kad daugelis projektų, remiamų įgyvendinant 
šią priemonę, greičiausiai turės teigiamo poveikio aplinkai (nors tai ir nėra 
pagrindinė tokių projektų rėmimo priežastis), kadangi bus atsisakoma kuro, kuriame 
yra didelis sieros kiekis, ir pereinama prie mažiau aplinkai kenkiančio kuro, 
gaminamo panaudojant atsinaujinančiuosius energijos šaltinius. 

� Ši priemonė bus įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su Tarptautiniu 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondu ir Sanglaudos fondu. Trijų 
pagrindinių Lietuvos elektrinių - Vilniaus, Kauno ir Mažeikių, kuriose šiluma ir 
elektros energija yra gaminamos bendrame technologiniame cikle, modernizavimo 
projektai bus finansuojami Sanglaudos fondo lėšomis, o likusios šilumą ir elektros 
energiją gaminančios bendrame technologiniame cikle elektrinės bei centralizuotos 
šilumos tiekėjai galės kreiptis dėl paramos, teikiamos įgyvendinant šią priemonę. 

� Tarptautinis Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondas lygiagrečiai 
turi remti ir tuos techninius eksploatavimo nutraukimo projektus, kuriems parama 
negali būti teikiama įgyvendinant šią priemonę. Lėšos, skirtos sušvelninti Ignalinos 
AE uždarymo padarinius, bus naudojamos finansuoti Lietuvos elektrinės energetinių 
blokų modernizavimo projektus ir įdiegti elektrinėje aplinkosaugos priemones. 
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Planuojamos remti veiklos 

� Deginimo įrenginių, kuriuose šiuo metu yra deginamas didesnę žalą aplinkai 
darantis kuras (ypač kuras, kuro sudėtyje yra daug sieros), pritaikymas deginti 
kitų rūšių kurą; 

� Atnaujintų katilinių pritaikymas bendrai šilumos ir energijos gamybai; 

� Energijos (elektros energijos, gamtinių dujų ir šilumos) perdavimo ir 
paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros plėtra, kad būtų geriau 
tenkinami vartotojų poreikiai ir sudaromos sąlygos prijungti naujų vartotojų 
įrenginius; 

� Energijos perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros 
modernizavimas, didinant energijos tiekimo vartotojams patikimumą, saugumą 
ir efektyvumą; 

� Vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo ir komunalinių atliekų 
panaudojimo projektai, apimantys ir esamų įrenginių pritaikymą naudoti šiuos 
energijos šaltinius bei naujų įrenginių statybą; 

� Naujų technologijų (įskaitant bendrą šilumos ir elektros energijos gamybos 
technologinį ciklą) įdiegimas vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir 
komunalinių atliekų naudojimo reikmėms; 

� Esamų pastatų, įskaitant išorines pastatų atitvaras ir susijusią infrastruktūrą, 
šiluminis izoliavimas, atnaujinimas ir modernizavimas, taip pat pastatų 
energetinių įrenginių atnaujinimas ir modernizavimas; 

� Atnaujintų pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinių savybių 
monitoringas; 

� Pastatų ir susijusios infrastruktūros energetinis auditas; 

� Regioninis bendradarbiavimas ir tyrimo projektai, susiję su efektyvesniu 
energijos vartojimu ir energijos rinkų vystymu tiek nacionaliniu, tiek regioniniu 
lygiu; 

� Galimybių studijos, informacijos platinimas, švietimas, konsultavimas ir 
tiriamieji darbai, susiję su veikla, vykdoma įgyvendinant šią priemonę. 

Tikslinės grupės - visi energijos vartotojai Lietuvoje. 

Galimi pareiškėjai 

� Valstybės institucijos (pav. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 
Valstybinė energetikos inspekcija ir kitos); 

� Savivaldybių institucijos arba savivaldybėms priklausančios institucijos; 

� Viešosios įstaigos (švietimo, sveikatos ir kituose visuomeniniuose sektoriuose); 

� Valstybės ir savivaldybių įmonės; 

� Juridiniai asmenys, užsiimantys energetine veikla. 

Rodikliai ir tikslai 

 Rezultato rodikliai 

� Remiamų energijos gamybos, perdavimo, paskirstymo ir tiekimo projektų 
skaičius (45 projektai); 

� Remiamų energijos vartojimo efektyvumo/energijos taupymo projektų skaičius 
(15 projektų). 
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Pasekmės rodikliai 

� Sutaupytos energijos kiekis (300 mln. kWh); 

� Energijos, pagaminamos naudojant atsinaujinančiuosius išteklius, kiekio 
padidėjimas (500 mln. kWh). 

Poveikio rodikliai 

� Sumažėjusi priklausomybė nuo įvežamo kuro (86000 t); 

� Sumažėjęs išmetamo CO2 kiekis (270000 t). 

Institucijos, atsakingos už priemonės įgyvendinimą 

� Tarpinė institucija – Ūkio ministerija. 

� Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra. 

Tinkama teritorija- Lietuva. 

Finansavimo planas 

� Finansavimas5,2004-2006 (einamosiomis kainomis, eurais) 

Viešosios lėšos  

 

Metai 

Viso 

Viso 
viešųjų 

ERPF ES dalis 
finansuo-

jant 
tinkamas 
viešąsias 
išlaidas 

(%) 

 
Priva-
čios 

lėšos6 

EIB 
pa-
skol
os 

Viso 
vieš-
ųjų 

1 2=3+7+8 3=4+6 4 5 6 7 8 

2004 21380397 21380397 15607690 73.0 5772707   

2005 29603627 29603627 21610648 73.0 7992979   

2006 31248274 31248274 22811240 73.0 8437034   

2004-
2006 

82232298 82232298 60029578 73.0 22202720   

Paraiškų tvarkymas 

� Paraiškos teikiamos Įgyvendinančiajai institucijai. Įgyvendinančioji institucija 
skelbia nuolatinio paraiškų priėmimo pradžią 2004-2006 metams.  Paraiškų teikimo 

                                                

 

 

 

 

5 Subsidijos dydis apskaičiuotas valstybės išlaidų pagrindu, išskyrus ŽOFI. 

6
 Privataus sektoriaus dalyvavimas rodomas tik ŽOFI atveju. 
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galutinis terminas yra 2006 metų spalio 1 d. Sprendimų priėmimo dėl projektų 
finansavimo ir sutarčių su pareiškėjais sudarymo galutinis terminas – 2006 metų 
gruodžio 31 d. Įgyvendinančioji institucija pateikia projekto paraiškos formą ir sąrašą 
visų dokumentų, kurie privalo būti pateikti kartu su paraiška. 

� Projektų vertinimo ir atrankos etapai:  

� Paraiškos yra vertinamos Įgyvendinančiojoje institucijoje pagal Tarpinės 
institucijos nustatytas taisykles.  Pirmiausia atliekamas paraiškų 
administracinis patikrinimas, tada Įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai 
vertina pareiškėjo, projekto veiklų ir išlaidų tinkamumą, po to – projekto 
kokybę. Esant poreikiui, Įgyvendinančioji institucija gali pasinaudoti išorinių 
ekspertų pagalba. Įgyvendinančioji institucija parengia vertinimo ataskaitas ir 
pateikia savo išvadas bei rekomendacijas projektų atrankos komitetui, kurį 
formuoja Tarpinė institucija.  

� Projektų atrankos komitetas išnagrinėja projektų paraiškas ir pateikia Tarpinei 
institucijai savo išvadas dėl finansuotinų projektų, o taip pat dėl ES struktūrinių 
fondų lėšų bei nacionalinio bendrafinansavimo lėšų dydžių. Atrankos komiteto 
posėdžiuose dalyvauja kitų ministerijų ir Valdančiosios institucijos (Finansų 
ministerijos) atstovai.  

� Atrankos komiteto rekomendacijų pagrindu Tarpinė institucija priima sprendimą 
dėl projekto finansavimo.  

� Gavusi Tarpinės institucijos sprendimą dėl finansavimo, Įgyvendinančioji 
institucija informuoja pareiškėjus apie priimtą sprendimą ir sudaro su 
pareiškėju sutartį.  

Specifiniai priemonės atrankos kriterijai 

� Pirmenybė projektams teikiama atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 

� neigiamo poveikio aplinkai mažinimą; 

� energijos tiekimo patikimumo didinimą; 

� atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą ir skatinimą naudoti tokius 
išteklius; 

� energijos vartojimo efektyvumo didinimą; 

� šiuolaikinių technologijų diegimą. 

Investicijų sričių kodai 

� 331, 332, 333, 343, 152 

Priemonės suderinamumas su kitomis priemonėmis 

� Aptariamajai priemonei poveikio turės šios priemonės: 

3.1 priemonė. Tiesioginė parama verslui 

� Įgyvendinant šią priemonę, be kitų veiklų numatoma remti ir aplinkosaugos 
investicijas, tarp jų aplinkai nekenkiančias gamybos technologijas. Atsinaujinančiųjų 
energijos šaltinių naudojimas gali būti sudėtinė tokios veikos dalis, o tai turėtų 
teigiamo poveikio siekiant 1.2 priemonėje užsibrėžtų tikslų. 
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4.5 priemonė. Miškininkystė 

� Įgyvendinant šią priemonę, numatoma remti investicijas, skirtas pagerinti ir 
racionalizuoti apvaliosios medienos ruošimą ir kirtimą ir mišku užželdinti 
žemdirbystei netinkamą žemę. Tai turės teigiamo poveikio tiek ruošiant medieną 
(įskaitant kurui skirtą medieną), tiek didinant medienos potencialą Lietuvoje, todėl 
daugiau medienos bus galima panaudoti kurui gaminant šilumos ar elektros 
energiją. 

Horizontalios temos 

Darni plėtra 

� Pradėjus naudoti vietinį kurą arba atsinaujinančiuosius energijos šaltinius ir 
modernizavus energijos gamybos/perdavimo/skirstymo infrastruktūrą, bus 
sunaudojama mažiau kuro, kurį naudojant bus pagaminamas toks pats kiekis 
energijos, ir į aplinkos orą pateks mažiau teršalų. Modernizavus energetikos 
sistemą, sumažės neigiamas poveikis žmonių sveikatai, kadangi sumažės oro tarša 
ir triukšmas. Pastačius modernius šilumos gamybos įrenginius, bus taupomi gamtos 
ištekliai ir mažinamas teršalų susidarymas. 

� Esamų elektros ir dujų tinklų plėtimas gali turėti neigiamo poveikio laukinei 
gyvūnijai ir augalijai bei kraštovaizdžiui, kadangi bus tiesiamos naujos linijos. Tačiau 
šį neigiamą poveikį galima sumažinti arba apskritai jo išvengti taikant veiksmingas 
neigiamų padarinių mažinimo ar sušvelninimo priemones, pvz., parenkant tinkamą 
vietą, laiku planuojant veiklą ir numatant technines priemones (tokias kaip stulpų 
vieta, aukštis ir spalva), kad naujos linijos būtų integruojamos į vietos kraštovaizdį. 

� Šiluminis izoliavimas pakeis pastatų šiluminę varžą, o tai leis pastatų šildymui 
suvartoti mažiau šiluminės energijos. Be to, šilumos matavimo ir paskirstymo 
sistemos pastatuose leis suvartoti mažiau šilumos. Vartotojams suvartojant mažiau 
šilumos, t.y. efektyviau naudojant energiją, gamintojas šilumai pagaminti sunaudos 
mažiau gamtinių išteklių (pvz., gamtinių dujų). Todėl modernizavus išorines pastato 
atitvaras ir energetinę pastatų įrangą bei susijusią šilumos tiekimo infrastruktūrą gali 
sumažėti teršalų, susidarančių deginant pirminį kurą elektros energijos ir šilumos 
gamybos procesų metu, kiekis. 

� Naudojant geoterminę, vandens, vėjo, saulės ir biomasės energiją bus galima 
gerokai sumažinti išmetamų teršalų, kurie susidaro degimo proceso metu, kiekį ir 
neatsinaujinančiųjų gamtinių išteklių suvartojimą. 

� Atliekų panaudojimas energijos gamybai yra veiksmingas atliekų šalinimo 
klausimo sprendimo būdas, kadangi į sąvartynus ir į aplinką patenka mažiau atliekų. 

� Efektyvesnis energijos išteklių ir energijos naudojimas bei aplinkosaugos 
priemonių įgyvendinimas sumažins oro taršą, o tai sąlygos mažesnį neigiamą 
poveikį žmonių sveikatai. 

� Atliekas ir biomasę panaudojant kurui, bus išmetama daugiau tokių teršalų kaip 
anglies monoksidas ir kietosios dalelės. Be to, biomasės naudojimas energijos 
gamybai gali skatinti naudoti vietinius gamtos išteklius. Pastačius teršalų valymo 
įrenginius ir juos eksploatuojant gali susidaryti atliekos, kurių tolesniam naudojimui 
arba šalinimui bus reikalinga atitinkama infrastruktūra. 

� Vėjo jėgainių statyba ir eksploatavimas gali ardyti kraštovaizdį ir daryti neigiamą 
poveikį biologinei įvairovei (pvz., neigiamą poveikį paukščių migracijai). Tačiau vėjo 
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jėgainėms parinkus tinkamą vietą tokio neigiamo poveikio galima išvengti arba jį 
sušvelninti. 

� Hidroenergetikos plėtra gali kelti pavojų kraštovaizdžiui ir žuvų rūšių migracijai, o 
modernizavimo ar statybos darbai gali pakenkti vandens augalijai ir gyvūnijai. 
Tačiau atnaujinant esamas ar statant naujas jėgaines (įskaitant statybos vietos 
parinkimą) turėtų būti tinkamai atsižvelgiama į galimus padarinius ir parengiamos 
priemonės jiems sušvelninti (pvz., įrengiant žuvitakius migruojančioms žuvims 
(lašišoms, upėtakiams ir kt.) ir pagerinant žuvų migracijos sąlygas). 

� Šiai priemonei teks svarbus vaidmuo įgyvendinant 6-oje ES aplinkosaugos 
veiksmų programoje nustatytus bendrus politikos uždavinius: gerinant teisinių 
reikalavimų įgyvendinimą, integruojant aplinkosaugos klausimus į kitų sričių politikos 
formavimą ir skatinant rinkos ir aplinkos apsaugos sanglaudą. 

Informacinė visuomenė 

� Diegiant naujas aukštesnio lygio IT technologijas ir modernizuojant energetinius 
įrenginius, bus plėtojama informacinė visuomenė. 

Lygios galimybės 

� Lyčių pusiausvyra naujai sukurtose darbo vietose. 

Regioninė plėtra 

� Darbo vietų kūrimas regionuose; 

� Regionų įplaukų didinimas; 

� Migravimo iš regionų mažinimas; 

� Poveikis socialinei aplinkai. 

Valstybės pagalba 

� Pirmosioms trims veiklų grupėms –energetiniai tinklai, katilinių atnaujinimas bei 
pritaikymas naudoti kitas kuro rūšis, vietiniai ir atsinaujinantys energijos šaltiniai – 
valstybės pagalba, atsižvelgiant į projekto pobūdį, bus teikiama pagal de minimis 
taisyklę, bendrosios išimties smulkioms ir vidutinėms įmonėms reglamentą ir pagal 
taisykles, taikomas regioninei pagalbai. Ketvirtajai veiklų grupei – Energijos 
efektyvumo didinimas visuomeniniame sektoriuje – valstybės pagalba nebus 
teikiama.  

4.5 Komercinio banko kreditavimo politika 

Komerciniai bankai kreditų teikime tradiciškai laikosi krypties vystyti privatų verslą, vis 
didesnį dėmesį skiriant stambių investicinių projektų finansavimui, tikslu optimizuoti 
kreditų portfelio struktūrą skolinimo trukmės atžvilgiu. Komerciniai bankai prioritetą 
teikia tokioms ūkio šakoms: prekybos, statybos, energetikos, žemės ūkio ir transporto. 
 
 
 
 
 
 
 


