
 

Mokymai investicijų projektų vertinimo ir alternatyvų analizės taikymo klausimais 
2020 m. gegužės 5-6 d. darbotvarkė 

Mokymai internetu 
 

Laikas 1 diena 2 diena 
8.45 – 9.00 Prisijungimas, registracija Prisijungimas, registracija 
9.00 – 9.05 Darbotvarkės pristatymas Darbotvarkės pristatymas 

9.05 – 10.05 IP identifikavimas ir apibrėžimas 
Projekto (IP) socialinė–ekonominė aplinka, teisinė 
aplinka, sprendžiamos problemos, turimi poreikiai. IP 
tikslas, sąsajos su kitais projektais, ribos, uždaviniai, 
tikslinės grupės, organizacija, siekiami rezultatai. 
IP konteksto ir turinio analizės reikšmė, sprendžiant 
viešojo sektoriaus problemas. 

Praktinė užduotis 
Finansinių pinigų srautų bei rodiklių 
pagrįstumo vertinimas (I) 

10.05 – 10.15 Pertrauka Pertrauka 
10.15 – 11.15 IP alternatyvų nagrinėjimas 

IP taikytini alternatyvų analizės metodai, sąnaudų-
veiksmingumo analizės metodo taikymo prielaidos, 
investavimo objektų išskyrimas ir IP įgyvendinimo 
alternatyvų identifikavimas, sąnaudų - naudos 
analizės etapai. 

Praktinė užduotis 
Finansinių pinigų srautų bei rodiklių 
pagrįstumo vertinimas (II) 

11.15 – 11.25 Pertrauka Pertrauka 
11.25 – 12.00 Finansinė analizė 

IP ataskaitinis laikotarpis bei finansinė diskonto 
norma. Projekto lėšų srautų (investicijos, investicijų 
likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, 
mokesčiai ir finansavimas) vertinimas. Investicijų bei 
kapitalo finansiniai rodikliai, projekto gyvybingumo ir 
alternatyvų rodiklių palyginimas ir vertinimas. 

Praktinė užduotis 
Ekonominių naudų apskaičiavimas ir 
pagrįstumo vertinimas. 

12.00 – 13.00 Pertrauka Pertrauka 
13.00 – 13:35 Finansinė analizė 

(Tęsinys) 

Praktinė užduotis 
Ekonominių naudų apskaičiavimas ir 
pagrįstumo vertinimas. 
(Tęsinys) 

13.35 – 13.45 Pertrauka Pertrauka 
13.45 – 14.45 Ekonominė analizė 

Rinkos kainų konvertavimas į „šešėlines“ kainas, 
socialinė diskonto norma, socialinės-ekonominės 
naudos ir išorinis poveikis, ekonominių pinigų srautų 
pagrįstumo vertinimas, IP ekonominių rodiklių 
vertinimas. 

Praktinė užduotis 
IP socialinės-ekonominės naudos 
vertinimas  

14.45 – 15.00 Klausimai diskusijai Klausimai diskusijai 

Pastabos: 
1. Rekomenduojame būti susipažinus su Investicijų projektų rengimo metodikos nuostatomis bei IP skaičiuokle, Konversijos 

koeficientų apskaičiavimo ir socialinio-ekonominio poveikio (naudos / žalos) vertinimo metodika (nuoroda į dokumentus). 
2. Mokymams naudojama video konferencijos platforma bus nurodyta likus savaitei iki mokymų. 
3. Organizaciniais klausimais kreipkitės į Moniką Petravičę, el. pastas: m.petravice@cpva.lt, tel. nr.: +370 5 251 4388. 

  

https://www.ppplietuva.lt/lt/viesuju-investiciju-projektu-rengimas/rengimas-ir-vertinimas-1
mailto:m.petravice@cpva.lt


 

Mokymus veda: 
CPVA Viešosios ir privačiosios partnerystės skyriaus ekspertai 
 

 
 


