Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Nr.
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“, 10 3 punktu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė n u t a r i a:
1. Patvirtinti pridedamą Projektų valdymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
2. Rekomenduoti:
2.1. ministerijoms, Vyriausybės kanceliarijai, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms
Vyriausybei atskaitingoms institucijoms mutatis mutandis vadovautis Aprašo nuostatomis
valdant ir kitus nei Apraše nurodytus projektus;
2.2. Vyriausybei neatskaitingoms institucijoms ir įstaigoms mutatis mutandis
vadovautis Aprašo nuostatomis valdant projektus, įgyvendinančius jų strateginius tikslus arba
veiklos prioritetus, nurodytus strateginio planavimo dokumentuose.

Ministras Pirmininkas

Saulius Skvernelis

Teisingumo ministras, pavaduojantis
vidaus reikalų ministrą

Elvinas Jankevičius

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimu Nr.
PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Projektų valdymo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) reglamentuojama projektų ir
programų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos prioritetus, numatytus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane (toliau –
Vyriausybės veiklos prioritetai), ir (arba) ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir kitų Vyriausybei atskaitingų institucijų (toliau –
institucijos) prioritetinius darbus, inicijavimo sudarant Ministro Pirmininko strateginių
projektų portfelį ir (arba) institucijų projektų portfelius, taip pat projektų ir projektų
programų, sudarančių Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir (arba) institucijų
projektų portfelius, planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos, pokyčių valdymo, užbaigimo ir
naudos vertinimo tvarka.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
2.1. Projekto arba projektų programos apimtis (toliau – apimtis) – projekto arba
projektų programos rezultatai, jiems pasiekti keliamų reikalavimų ir skirtų darbų visuma.
2.2. Projekto arba projektų programos gairė (toliau – gairė) – tikslui pasiekti
nustatytas tarpinis rezultatas su nurodyta pasiekimo data, kurį sudaro per tam tikrą laiką būtini
atlikti darbai.
2.3. Projekto arba projektų programos komanda – asmenų grupė, dirbanti pagal
nustatytas funkcijas projekto arba projektų programos tikslui pasiekti.
2.4. Projekto arba projektų programos nauda (toliau – nauda) – matuojamais
rezultatais ir rodikliais išreiškiamas teigiamas pokytis įgyvendinus projektą arba projektų
programą.
2.5. Projekto arba projektų programos planas (toliau – planas) – dokumentas,
kuriame pateikiami nustatyti ir patvirtinti projekto arba projektų programos biudžetas,
tvarkaraštis (terminai) ir apimtis.
2.6. Projekto arba projektų programos priežiūros grupė (toliau – PPG) –
institucijos vadovo sprendimu sudaroma asmenų grupė, kurios paskirtis yra atlikti projekto
arba projektų programos įgyvendinimo priežiūrą ir stebėseną.
2.7. Projekto arba projektų programos savininkas – asmuo, atsakingas už projekto
arba projektų programos išteklių užtikrinimą, naudos nustatymą, pasiekimą ir tvarumą.
2.8. Projekto arba projektų programos vadovas – asmuo, atsakingas už projekto
arba projektų programos įgyvendinimą ir tikslų pasiekimą pagal projekto arba projektų
programos planą.
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2.9. Projektų portfelis – visuma koordinuotai valdomų projektų ir (arba) projektų
programų, kuriais siekiama strateginių tikslų.
2.10. Projektų programa – pagal tikslus, rezultatus ir planuojamą naudą tarpusavyje
susijusių ir koordinuotai valdomų projektų visuma.
2.11. Projektų valdymo tarnyba (toliau – PVT) – administracijos padalinys, kuriam
priskirta projektų, projektų programų ir projektų portfelių koordinavimo funkcija.
2.12. Rizika – tikimybė, kad dėl aplinkybių, galinčių daryti teigiamą (galimybės) ar
neigiamą (grėsmės) poveikį projekto, projektų programos arba projektų portfelio tikslui ar
rezultatams, bus patirta teigiamų ar neigiamų pasekmių.
2.13. Suinteresuotoji šalis – fizinis asmuo ar jų grupė, juridinis asmuo ar jų grupė
arba kita juridinio asmens statuso neturinti organizacija, suinteresuoti projekto arba projektų
programos rezultatais ir nauda.
2.14. Apraše vartojamos sąvokos „projektas“, „strateginis veiklos planas“, „strateginis
tikslas“ apibrėžtos Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos
patvirtinimo“.
3. Projektų ir projektų programų informacijai (išskyrus informaciją, kuri sudaro
valstybės ar tarnybos paslaptį) tvarkyti steigiama Projektų ir portfelių valdymo informacinė
sistema (toliau – PPVIS). Projektų ir projektų programų inicijavimas, planavimas,
įgyvendinimo stebėsena, pokyčių valdymas, užbaigimas ir naudos vertinimas atliekami
naudojantis PPVIS.
Esant nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių institucijos negali naudotis PPVIS,
Apraše nustatytą informaciją institucijos pateikia elektroninių ryšių priemonėmis.
Išnykus aplinkybėms, dėl kurių nebuvo galima naudotis PPVIS, institucijos
nedelsdamos pateikia informaciją.
4. Informaciją, kuri, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos
paslapčių įstatymo nuostatomis, sudaro valstybės arba tarnybos paslaptį, institucijos teikia
teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos administravimą, nustatyta tvarka.
5. Vyriausybės kanceliarija apie visus Apraše nurodytus savo arba Komisijos
sprendimus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja
institucijas ir pateikia joms su priimtais sprendimais susijusią informaciją.
6. Siekdama vienodos Apraše nustatytų procedūrų praktikos taikymo, Vyriausybės
kanceliarija rengia metodines projektų valdymo rekomendacijas.
II SKYRIUS
MINISTRO PIRMININKO STRATEGINIŲ PROJEKTŲ PORTFELIO IR
INSTITUCIJŲ PROJEKTŲ PORTFELIŲ SUDARYMO TVARKA
7. Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį sudaro ir tvirtina Lietuvos
Respublikos Vyriausybės strateginių projektų portfelio komisija (toliau – Komisija), kurią
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sudaro Vyriausybė. Komisijos darbo organizavimo tvarką nustato Vyriausybės darbo
reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu
Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“.
8. Institucijos projektų portfelį sudaro ir tvirtina institucijos vadovo sudaryta
Institucijos projektų portfelio komisija (toliau – Portfelio komisija). Jos darbo organizavimo
tvarką nustato institucijos vadovas.
9. Į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį įtraukiami projektai arba projektų
programos, jeigu:
9.1. institucijos pateiktas pasiūlymas dėl naujo projekto arba projektų programos
įtraukimo į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį (toliau – pasiūlymas) atitinka
Aprašo 1 arba 2 priede nustatytas pasiūlymų formas ir visus Aprašo 14 punkte nustatytus
kriterijus arba;
9.2. pagal institucijos pateiktą Vyriausybės kanceliarijai informaciją dėl įgyvendinamų
projektų ir (arba) projektų programų tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir
(arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, projektas
arba projektų programa atitinka Vyriausybės veiklos prioritetus.
10. Į institucijos projektų portfelį įtraukiami projektai ir (arba) projektų programos,
jeigu:
10.1. projektai arba projektų programos yra įtraukti į Ministro Pirmininko strateginių
projektų portfelį arba;
10.2. projektai arba projektų programos yra susiję su prioritetiniais institucijos darbais,
numatytais institucijos strateginiuose planavimo dokumentuose, ir skirti Vyriausybės veiklos
prioritetams įgyvendinti.
11. Vyriausybei patvirtinus Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planą,
Komisija nustato ne trumpesnį nei 15 darbo dienų terminą, per kurį institucijos turi pateikti
Vyriausybės kanceliarijai pasiūlymus ir informaciją dėl įgyvendinamų projektų ir (arba)
projektų programų tęstinumo, atsižvelgiant į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų
programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą, atitikties Vyriausybės
veiklos prioritetams.
12. PVT pateikia pasiūlymus Vyriausybės kanceliarijai po to, kai projektus ir (arba)
projektų programas pagal Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus atrenka Portfelio komisija.
Pasiūlyme nurodomas projekto arba projektų programos savininkas.
Portfelio komisija, atsižvelgdama į institucijos įgyvendinamų projektų ir (arba)
projektų programų būklę (statusą), įvertina projektų arba projektų programų rezultatyvumą,
ekonomišką ir efektyvų lėšų naudojimą pagal projekto arba projektų programos tikslus,
pasiektus rezultatus ir naudą, neatliktus darbus, reikiamą biudžetą, būsimą naudą,
suinteresuotųjų šalių poreikius ir priima sprendimą dėl informacijos apie įgyvendinamą
projektą arba projektų programą teikimo Vyriausybės kanceliarijai.
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13. Tais atvejais, kai į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį siūloma
įtraukti projektų programą, pasiūlymą teikia institucija, atsakinga už projektų programos
įgyvendinimą.
14. Vyriausybės kanceliarija, gavusi pasiūlymą, įvertina jame nurodytą projektą ir
(arba) į projektų programą sujungtus projektus pagal šiuos projekto kriterijus:
14.1. tikslų ir naudos atitiktis ilgos trukmės planavimo dokumentuose nurodytiems
tikslams;
14.2. tikslų ir naudos atitiktis Vyriausybės veiklos prioritetams;
14.3. tikslų ir naudos atitiktis prioritetiniams institucijos darbams, nustatytiems
pasiūlymą parengusios institucijos strateginiuose planavimo dokumentuose.
15. Vyriausybės kanceliarija projektą (-us) ir (arba) projektų programą (-as), kuris (-ie)
atitinka visus Aprašo 14 punkte nustatytus kriterijus, ir (arba) institucijos pateiktą informaciją
dėl įgyvendinamo (-ų) projekto (-ų) ir (arba) projektų programos (-ų) tęstinumo, atsižvelgiant
į įgyvendinamų projektų ir (arba) projektų programų rezultatyvumą, ekonomišką ir efektyvų
lėšų naudojimą, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos
nariams.
16. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad projektas ir (arba) projektų programa
neatitinka bent vieno Aprašo 14 punkte nustatyto kriterijaus, apie tai praneša institucijai,
nurodo priežastis ir pasiūlo per nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 10 darbo
dienų, pateikti patikslintą pasiūlymą.
17. Komisija svarsto ir priima sprendimą atskirai dėl kiekvieno naujo projekto ir
(arba) projektų programos įtraukimo į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir
įgyvendinamo projekto ir (arba) projektų programos tęstinumo (palikimo) Ministro
Pirmininko strateginių projektų portfelyje pagal Aprašo 9 punkte nustatytus reikalavimus.
Sudarydama Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį, Komisija patvirtina
projekto ir (arba) projektų programos pavadinimą, biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir
projekto arba projektų programos savininką.
18. Portfelio komisija, gavusi iš Vyriausybės kanceliarijos informaciją apie Ministro
Pirmininko strateginių projektų portfelio patvirtinimą, įvertina:
18.1. į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį neįtrauktų projektų ir (arba)
projektų programų, dėl kurių institucija teikė pasiūlymus, įtraukimo į institucijos projektų
portfelį tikslingumą;
18.2. projektų ir (arba) projektų programų, dėl kurių institucija neteikė pasiūlymų,
įtraukimo į institucijos projektų portfelį tikslingumą;
18.3. į Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį neįtrauktų institucijos
įgyvendinamų projektų arba projektų programų, dėl kurių institucija teikė informaciją
Vyriausybės kanceliarijai, tęstinumo tikslingumą;
18.4. institucijos įgyvendinamų projektų arba projektų programų, dėl kurių institucija
neteikė informacijos Vyriausybės kanceliarijai, tęstinumo tikslingumą.
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19. Atlikusi vertinimą pagal Aprašo 18 punktą, Portfelio komisija sudaro ir tvirtina
institucijos projektų portfelį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos iš
Vyriausybės kanceliarijos apie Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelio patvirtinimą
gavimo. Į institucijos projektų portfelį visais atvejais įtraukiami Aprašo 10.1 papunktyje
nurodyti projektai arba projektų programos.
Sudarydama institucijos projektų portfelį, Portfelio komisija tvirtina projekto ir (arba)
projektų programos pavadinimą, biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir projekto arba projektų
programos savininką. Į institucijos projektų portfelį įtrauktiems Aprašo 10.1 papunktyje
nurodytiems projektams ir projektų programoms paliekamas Komisijos patvirtintas projekto ir
(arba) projektų programos pavadinimas, biudžetas, įgyvendinimo laikotarpis ir projekto arba
projektų programos savininkas.
20. Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelis ir institucijos projektų portfelis
atnaujinami atsiradus poreikiui įtraukti naujus projektus ir (arba) projektų programas,
išbraukti įgyvendintus projektus ir (arba) projektų programas ar įteisinti pokyčius priėmus
atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymą, taip pat dėl kitų teisės aktų pakeitimo arba Komisijos ir (arba) Portfelio komisijos
sprendimo.
III SKYRIUS
PROJEKTO ARBA PROJEKTŲ PROGRAMOS DALYVIŲ FUNKCIJOS
21. Projekto arba projektų programos dalyviai yra:
21.1. Komisija;
21.2. Portfelio komisija;
21.3. projekto arba projektų programos savininkas;
21.4. projekto arba projektų programos vadovas;
21.5. projekto arba projektų programos komanda;
21.6. PVT;
21.7. PPG (sudaroma, kai projektas arba projektų programa yra tarpinstitucinis (-ė)
arba kai yra Komisijos arba institucijos portfelio komisijos pasiūlymas dėl PPG sudarymo).
22. Komisija ir Portfelių komisija atlieka šias funkcijas:
22.1. tvirtina projektų arba projektų programų savininkus, planus, pokyčio prašymus,
baigiamąsias ataskaitas, portfelio statuso ataskaitas;
22.2. valdo projektų arba projektų programų rizikas;
22.3. prižiūri ir vertina, kaip įgyvendinami projektai arba projektų programos;
22.4. atlieka kitas su projektų portfelių valdymu susijusias funkcijas.
23. Projekto arba projektų programos savininkas atlieka šias funkcijas:
23.1. teikia institucijos vadovui pasiūlymą dėl projekto arba projektų programos
vadovo kompetencijų, veiklų ir atsakomybių, taip pat dėl PPG sudarymo (kai projekto
savininkas ir institucijos vadovas sutampa, pasiūlymus institucijos vadovui teikia PVT);
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23.2. vertina projekto arba projektų programos vadovo pasiūlymus dėl projekto arba
projektų programos komandos narių kompetencijų, funkcijų ir atsakomybių;
23.3. vertina ir priima sprendimą dėl plano, projekto arba projektų programos eigos
ataskaitos, pokyčio prašymo ir baigiamosios ataskaitos teikimo;
23.4. tvirtina projekto arba projektų programos rezultatus, kai nesudaroma PPG;
23.5. vertina nustatytas projekto arba projektų programos rizikas, prireikus imasi jų
valdymo priemonių;
23.6. atsiskaito Komisijai ir (arba) Portfelio komisijai už pasiektus projekto arba
projektų programos tikslus, rezultatus ir naudą;
23.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir (arba) Institucijos vadovo pavestas funkcijas.
24. Projekto arba projektų programos vadovas atlieka šias funkcijas:
24.1. teikia projekto arba projektų programos savininkui ir institucijos vadovui arba jo
įgaliotam asmeniui pasiūlymus dėl projekto arba projektų programos komandos narių
kompetencijos, veiklų ir atsakomybių, PPG darbo organizavimo tvarkos;
24.2. rengia planą, pokyčio prašymą, projekto arba projektų programos eigos
ataskaitas ir baigiamąją ataskaitą;
24.3. vadovauja projekto arba projektų programos komandai;
24.4. organizuoja projekto arba projektų programos įgyvendinimą pagal planą;
24.5. vertina projekto arba projektų programos rizikas, rengia rizikų valdymo planą,
koordinuoja šio plano įgyvendinimą;
24.6. fiksuoja projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu įgytą projektų
valdymo patirtį;
24.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir (arba) institucijos vadovo pavestas funkcijas.
25. Projekto arba projektų programos komanda atlieka plane numatytus darbus.
26. PVT atlieka šias funkcijas:
26.1. užtikrina projektų valdymą institucijoje pagal Aprašo nuostatas ir (arba)
institucijos vadovo nustatytą tvarką;
26.2. koordinuoja institucijos projektų portfelio sudarymą ir valdymą;
26.3. kontroliuoja ir stebi, kaip įgyvendinami institucijos projektų portfelio projektai ir
projektų programos;
26.4. teikia konsultacijas projekto arba projektų programos vadovui, projekto arba
projektų programos savininkui, institucijos vadovui bei institucijos darbuotojams dėl Aprašo
nuostatų įgyvendinimo;
26.5. tikrina ir vertina projektų valdymo dokumentų atitiktį Apraše nustatytiems
reikalavimams;
26.6. rengia ir teikia Komisijai arba Portfelio komisijai institucijos projektų portfelio
statuso ataskaitas;
26.7. atlieka kitas Apraše nustatytas ir institucijos vadovo pavestas funkcijas.
27. PPG atlieka šias funkcijas:
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27.1. vykdo projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos stebėseną;
27.2. vertina projekto arba projektų programos rezultatų atitiktį nustatytiems projekto
arba projektų programos tikslams;
27.3. tvirtina projekto arba projektų programos rezultatus;
27.4. sprendžia tarpinstitucinius projekto arba projektų programos įgyvendinimo
priežiūros klausimus;
27.5. atlieka kitas funkcijas, nustatytas PPG darbo organizavimo tvarkoje.
IV SKYRIUS
MINISTRO PIRMININKO STRATEGINIŲ PROJEKTŲ PORTFELĮ SUDARANČIŲ
PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ PROGRAMŲ PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS,
STEBĖSENA, POKYČIŲ VALDYMAS, UŽBAIGIMAS IR NAUDOS VERTINIMAS
28. Patvirtinus Ministro Pirmininko strateginių projektų portfelį ir institucijos projektų
portfelį, projekto arba projektų programos vadovas per projekto arba projektų programos
savininko nustatytą terminą pagal Aprašo 3 arba 4 priede nustatytą formą parengia planą ir
pateikia PVT įvertinti plano atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede nustatytai formai, pasiūlyme
nustatytai apimčiai, terminams ir biudžetui. Projekto arba projektų programos vadovas
suderina planą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia PVT. PVT pateikia
planą Portfelio komisijai.
29. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl plano teikimo Vyriausybės
kanceliarijai, PVT pateikia planą Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų
nuo institucijos projektų portfelio patvirtinimo.
30. Vyriausybės kanceliarija, gavusi planą, įvertina jo atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede
nustatytai plano formai, Aprašo 14 punkte nustatytiems kriterijams ir ne vėliau kaip prieš 3
darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina planą
pateikusiai institucijai, nurodydama priežastis ir terminą, per kurį planas turi būti patikslintas.
31. Projektą arba projektų programą įgyvendina projekto arba projektų programos
komanda, vykdydama plane numatytus darbus, laikydamasi nustatyto tvarkaraščio (terminų)
ir neviršydama patvirtinto biudžeto.
32. Projekto arba projektų programos vadovas, atlikdamas projekto arba projektų
programos stebėseną, skaičiuoja ir analizuoja plane numatytos apimties, biudžeto,
tvarkaraščio (terminų) rodiklius, kaip apibrėžta Aprašo 3 arba 4 priede, plane nustatytu
periodiškumu renka duomenis apie pasiektas gaires, naudą, vertina projekto arba projektų
programos riziką.
33. Projekto arba projektų programos stebėsenos metu projekto arba projektų
programos vadovas pagal Aprašo 5 arba 6 priede nustatytą formą rengia projekto arba
projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą, pateikia PVT, kuri įvertina jos atitiktį
atitinkamai Aprašo 5 arba 6 priede nustatytai formai, projekto arba projektų programos eigos
būklę, laikydamasi plane nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršydama patvirtinto biudžeto.
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Į kitos institucijos projektų programą įtraukto projekto vadovas projekto įgyvendinimo eigos
ataskaitą pateikia PVT ir projektų programos vadovui.
Projekto arba projektų programos vadovas suderina projekto arba projektų programos
įgyvendinimo eigos ataskaitą su projekto arba projektų programos savininku ir pateikia ją
PVT.
34. PVT ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 5 darbo dienos pateikia projekto arba
projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitą Vyriausybės kanceliarijai.
35. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos įgyvendinimo
eigos ataskaitą, įvertina, ar projekto arba projektų programos gairės pasiektos pagal plane
numatytą apimtį, biudžetą, tvarkaraštį (terminus), išanalizuoja rizikas, dėl kurių gali būti
nukrypta nuo plane numatytos apimties, biudžeto, nustatytų terminų, ne vėliau kaip iki
einamojo mėnesio 15 darbo dienos pagal Aprašo 7 priede nustatytą formą parengia Ministro
Pirmininko strateginių projektų portfelio statuso ataskaitą ir ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki Komisijos posėdžio teikia ją Komisijos nariams.
36. Vyriausybės kanceliarija, įvertinusi projekto arba projektų programos
įgyvendinimo eigos ataskaitą, turi teisę ją grąžinti institucijai patikslinti, nurodydama
priežastis ir terminą, per kurį projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaita
turi būti patikslinta. Jeigu institucija per Vyriausybės kanceliarijos nurodytą terminą
nepateikia patikslintos projekto arba projektų programos įgyvendinimo eigos ataskaitos,
Vyriausybės kanceliarija neįtraukia šios ataskaitos į einamojo mėnesio Ministro Pirmininko
strateginių projektų portfelio statuso ataskaitą.
37. Projekto arba projektų programos įgyvendinimo metu atsiradus nuokrypiui nuo
plane nustatytos apimties, biudžeto, tvarkaraščio (terminų), keičiantis projekto arba projektų
programos savininkui, projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 8 arba 9
priede nustatytą formą parengia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą, atnaujina
planą ir pateikia PVT įvertinti projekto arba projektų programos pokyčio prašymo atitiktį
Aprašo 8 arba 9 priede nustatytai formai ir plano atitiktį Aprašo 3 arba 4 priede nustatytai
formai, pokyčio prašyme ir plane pateiktos informacijos atitiktį nuokrypiui. Projekto arba
projektų programos vadovas suderina projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir
planą su projekto arba projektų programos savininku, PPG (jei yra sudaryta) ir pateikia PVT.
PVT pateikia projekto arba projektų programos pokyčio prašymą ir planą Portfelio komisijai.
38. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl projekto arba projektų programos
pokyčio prašymo ir plano teikimo Vyriausybės kanceliarijai, PVT pateikia projekto arba
projektų programos pokyčio prašymą Vyriausybės kanceliarijai.
39. Vyriausybės kanceliarija įvertina, ar institucijos pateiktuose projekto arba projektų
programos pokyčio prašyme ir plane yra nurodyta reikalinga informacija, ir nustačiusi, kad
pateikta informacija išsami, tiksli ir pagrįsta, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos
posėdžio pateikia juos Komisijos nariams.
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40. Vyriausybės kanceliarija, nustačiusi, kad institucijos pateiktame projekto arba
projektų programos pokyčio prašyme ar plane pateikta informacija yra neišsami, netiksli ar
nepagrįsta, grąžina dokumentus institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, per kurį
projekto arba projektų programos pokyčio prašymas ar planas turi būti patikslintas.
41. Projektas arba projektų programa užbaigiami įvykdžius plane numatytus darbus,
projekto arba projektų programos vadovui parengus baigiamąją ataskaitą ir Komisijai ją
patvirtinus.
42. Projekto arba projektų programos vadovas pagal Aprašo 10 arba 11 priede
nustatytą formą per projekto arba projektų programos savininko nustatytą terminą parengia
projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą, pateikia ją PVT, kuri įvertina projekto
arba projektų programos baigiamosios ataskaitos atitiktį Aprašo 10 arba 11 priede nustatytai
formai, projekto arba projektų programos pasiektus rezultatus pagal plane nustatytą apimtį,
terminus ir biudžetą. Projekto arba projektų programos vadovas suderina baigiamąją ataskaitą
su projekto arba projektų programos savininku, PPG (jei yra sudaryta) ir pateikia PVT. PVT
pateikia projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą Portfelio komisijai.
43. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl baigiamosios ataskaitos teikimo
Vyriausybės kanceliarijai, PVT projekto arba projektų programos baigiamąją ataskaitą
pateikia Vyriausybės kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo plane numatytų
darbų įvykdymo.
44. Vyriausybės kanceliarija, gavusi projekto arba projektų programos baigiamąją
ataskaitą, įvertina baigiamosios ataskaitos atitiktį Aprašo 10 arba 11 priede nustatytai formai,
plane numatytų rezultatų, naudos pasiekimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki
Komisijos posėdžio pateikia Komisijos nariams arba grąžina baigiamąją ataskaitą pateikusiai
institucijai patikslinti ir nurodo priežastis ir terminą, ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, per kurį
baigiamoji ataskaita turi būti patikslinta.
45. Projekto arba projektų programos naudos vertinimas atliekamas projekto arba
projektų programos įgyvendinimo metu ir užbaigus projektą arba programą:
45.1. projekto arba projektų programos naudos, kuri pasiekiama projekto arba projektų
programos įgyvendinimo metu, vertinimą atlieka projekto arba projektų programos vadovas.
Projekto arba projektų programos vadovas analizuoja naudos nuokrypius nuo plano, prireikus
Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka rengia ir teikia projekto arba projektų programos pokyčio
prašymus, nurodo informaciją apie pasiektą naudą projekto arba projektų programos
baigiamojoje ataskaitoje Aprašo 42 ir 43 punktuose nustatyta tvarka;
45.2. projekto arba projektų programos naudos, kuri pasiekiama užbaigus projektą
arba projektų programą, vertinimą atlieka projekto arba projektų programos baigiamojoje
ataskaitoje nurodytas institucijos administracijos padalinys arba asmuo, kuriam priskirta
projekto naudos palaikymo ir tęstinumo funkcija (toliau – už naudos vertinimą atsakingas
institucijos padalinys arba asmuo).
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46. Už naudos vertinimą atsakingas institucijos padalinys arba asmuo parengia
Naudos vertinimo ataskaitą pagal Aprašo 12 priede nustatytą formą, pateikia ją PVT, kuri
įvertina Naudos vertinimo ataskaitos atitiktį Aprašo 12 priede nustatytai formai ir pasiektos
naudos atitiktį planui. PVT pateikia Naudos vertinimo ataskaitą Portfelio komisijai.
47. Portfelio komisijai priėmus sprendimą dėl Naudos vertinimo ataskaitos pateikimo
Vyriausybės kanceliarijai, institucija Naudos vertinimo ataskaitą pateikia Vyriausybės
kanceliarijai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto arba projektų programos naudos
pasiekimo termino, patvirtinto baigiamojoje ataskaitoje, pabaigos.
48. Vyriausybės kanceliarija, gavusi Naudos vertinimo ataskaitą, įvertina Naudos
vertinimo ataskaitos atitiktį Aprašo 12 priede nustatytai formai, plane numatytą naudos
pasiekimą ir ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Komisijos posėdžio pateikia Komisijos
nariams arba grąžina Naudos vertinimo ataskaitą pateikusiai institucijai patikslinti ir nurodo
priežastis ir terminą, ne trumpesnį nei 10 darbo dienų, per kurį Naudos vertinimo ataskaita
turi būti patikslinta.
V SKYRIUS
INSTITUCIJOS PROJEKTŲ PORTFELIO PROJEKTŲ IR PROJEKTŲ
PROGRAMŲ, KURIE NEĮTRAUKTI Į MINISTRO PIRMININKO STRATEGINIŲ
PROJEKTŲ PORTFELĮ, PLANAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA,
POKYČIŲ VALDYMAS, UŽBAIGIMAS IR NAUDOS VERTINIMAS
49. Į institucijos projektų portfelį įtrauktų Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų projektų ir
projektų programų rizikų valdymą, priežiūrą, projektų ir projektų programų įgyvendinimo
vertinimą ir kitas su projektų ir projektų programų valdymu susijusias funkcijas atlieka
Portfelio komisija.
Informaciją apie Aprašo 10.2 papunktyje nurodytų projektų ir projektų programų
rezultatus institucija teikia Vyriausybės kanceliarijai, atsiskaitydama už Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimo plano vykdymą.
50. Projekto arba projektų programos vadovo Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka
parengtą planą PVT teikia svarstyti ir tvirtinti Portfelio komisijai.
51. Projektas arba projektų programa įgyvendinama vykdant plane numatytus darbus,
laikantis nustatyto tvarkaraščio (terminų) ir neviršijant patvirtinto biudžeto.
52. Projekto arba projektų programos stebėsena atliekama Aprašo 32 ir 33 punktuose
nustatyta tvarka.
53. PVT ne rečiau kaip kartą per ketvirtį parengia institucijos projektų portfelio
statuso ataskaitą ir teikia ją svarstyti ir tvirtinti Portfelio komisijai.
54. Projekto arba projektų programos pokyčių valdymą projekto arba projektų
programos vadovas atlieka Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka ir suderina projekto arba
projektų programos pokyčio prašymą ir planą su PVT, kuri pateikia šiuos dokumentus tvirtinti
Portfelio komisijai.
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55. Projektas arba projektų programa užbaigiami įvykdžius plane numatytus darbus,
Aprašo 42 punkte nustatyta tvarka parengus projekto arba projektų programos baigiamąją
ataskaitą ir Portfelio komisijai ją patvirtinus.
56. Projekto arba projektų programos naudos vertinimas atliekamas Aprašo 45 ir 46
punktuose nustatyta tvarka. Portfelio komisija priima sprendimą dėl Naudos vertinimo
ataskaitos patvirtinimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projekto arba projektų
programos naudos pasiekimo termino, patvirtinto projekto arba projektų programos
baigiamojoje ataskaitoje.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Projekto arba projektų programos dokumentai saugomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

––––––––––––––––––––

Projektų valdymo tvarkos aprašo
1 priedas
(Projekto pasiūlymo forma)
(Institucijos pavadinimas)
PROJEKTO PASIŪLYMAS
(Dokumento data, registracijos numeris)
Pildant projekto pasiūlymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.
Pavadinimas
Siūlomas projekto savininkas
(Vardas, pavardė, pareigos)
Biudžetas (tūkst. eurų)
Įgyvendinimo laikotarpis
(Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo)
1. STRATEGINIS TIKSLAS
(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir institucijos strateginio veiklos plano tikslas
ir / arba uždavinys (pavadinimas ir numeris), kuriems įgyvendinti teikiamas projekto pasiūlymas)

2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS
Eil.
Nr.

Alternatyvos Preliminarus Finansavimo Įgyvendinimo Privalumai Trūkumai
aprašymas
biudžetas
šaltiniai
laikotarpis
(tūkst. eurų)

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projekto rezultatas. Analizuojant alternatyvas, rekomenduojama
atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas biudžetas? Kokia
minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu reikalaujama)? Ar galimas
darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva
(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)
3. NAUDA
Eil.
Nr.

Naudos
pavadinimas

Naudos aprašymas

Naudos pasiekimo
data

Tęstinumas ir
palaikymas

(Nurodoma, kokia
konkreti nauda bus
pasiekta)

(Nurodoma, kuriam Vyriausybės
veiklos prioritetui įgyvendinti
siekiama nauda, kokybiniai ir
kiekybiniai naudos rodikliai)

(Planuojama naudos
pasiekimo data: metai,
mėnuo)

(Institucija / institucijos
padalinys, kuriems bus
priskirta projekto naudos
palaikymo ir tęstinumo
funkcija)

3.1. Planuojamas naudos stebėjimo laikotarpis projektui
pasibaigus (kai taikoma) (Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo)

4. TRILYPIS TIKSLAS
(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas)
bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

5. REZULTATAI
Eil.
Nr.

Rezultatas

Aprašymas

Data

(Nurodomi projekto rezultatai)

(Nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai
rezultato kriterijai)

(Nurodoma planuojama rezultato
sukūrimo data: metai, mėnuo)

6. RIZIKOS
Eil.
Nr.

Rizika

Pasekmės

(Nurodoma rizika, turinti įtakos projekto apimčiai, biudžetui,
tvarkaraščiui (terminams)

(Nurodomos pasekmės, jei rizika bus)

7. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Eil.
Nr.

Suinteresuotoji šalis

Valdymo tikslas

(Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio
asmens vardas, pavardė)

(Nurodoma, kodėl svarbu valdyti)

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI
Eil.
Nr.

Reikalavimas / apribojimas

Aprašymas

(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projekto
efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai
projekto kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai)

(Nurodoma atlikimo data: metai, mėnuo,
nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai
reikalavimai)

PRIEDAS.
Institucijos portfelio komisijos posėdžio, kuriame svarstytas projekto pasiūlymas, protokolo data,
numeris (teikiama, kai projekto pasiūlymas teikiamas Komisijos nariams (Ministro Pirmininko
strateginių projektų portfeliui)

––––––––––––––––––––
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
2 priedas
(Projektų programos pasiūlymo forma)
(Institucijos pavadinimas)
PROJEKTŲ PROGRAMOS PASIŪLYMAS
(Dokumento data, registracijos numeris)
Pildant projektų programos pasiūlymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.
Pavadinimas
Siūlomas projektų programos savininkas
(Vardas, pavardė, pareigos)
Biudžetas (tūkst. eurų)
Įgyvendinimo laikotarpis
(Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo)
1. STRATEGINIS TIKSLAS
(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir /
arba uždavinys (pavadinimas ir numeris), kuriems įgyvendinti teikiamas projektų programos pasiūlymas)

2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS
Eil.
Nr.

Alternatyvos
aprašymas

Preliminarus
biudžetas
(tūkst. eurų)

Finansavimo
šaltiniai

Įgyvendinimo
laikotarpis

Privalumai

Trūkumai

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projektų programos rezultatas. Analizuojant alternatyvas,
rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas
biudžetas? Kokia minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu
reikalaujama)? Ar galimas darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva
(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)
3. NAUDA
Eil.
Nr.

Naudos
pavadinimas

Naudos aprašymas

Naudos
pasiekimo data

Tęstinumas ir
palaikymas

(Nurodoma, kokia
konkreti nauda bus
pasiekta)

(Nurodoma, kuriam
Vyriausybės veiklos prioritetui
įgyvendinti siekiama nauda,
kokybiniai ir kiekybiniai
naudos rodikliai)

(Planuojama
naudos pasiekimo
data: metai, mėnuo)

(Institucija / institucijos
padalinys, kuriems bus
priskirta projektų programos
naudos palaikymo ir
tęstinumo funkcija)

3.1. Planuojamas naudos stebėjimo laikotarpis projektų programai
pasibaigus (kai taikoma) (Pradžios ir pabaigos datos: metai, mėnuo)

4. TRILYPIS TIKSLAS
(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek (biudžetas) bus
padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

5. REZULTATAI
Eil.
Nr.

Rezultatas

Aprašymas

Data

(Nurodomi projektų programos
rezultatai)

(Nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai
rezultato kriterijai)

(Nurodoma planuojama rezultato
sukūrimo data: metai, mėnuo)

6. APIMTIS (PROJEKTŲ PROGRAMĄ SUDARANČIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS)
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Projekto
tikslas

Projekto
biudžetas

Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

Projekto
savininkas

Projektą
įgyvendinanti
institucija

7. RIZIKOS
Eil.
Nr.

Rizika

Pasekmės

(Nurodoma rizika, turinti įtakos projektų programos apimčiai, biudžetui,
tvarkaraščiui (terminams)

(Nurodomos pasekmės, jei rizika
bus)

8. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Eil.
Nr.

Suinteresuotoji šalis

Valdymo tikslas

(Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, fizinio
asmens vardas, pavardė)

(Nurodoma, kodėl svarbu valdyti)

9. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI
Eil.
Nr.

Reikalavimas / apribojimas

Aprašymas

(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projektų
programos ir / arba jos projektų efektyvumo
vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai
projektų programos projekto kokybės, saugumo ir
kiti reikalavimai)

(Nurodoma atlikimo data: metai, mėnuo, nurodomi
kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai)

PRIEDAS.
Institucijos portfelio komisijos posėdžio, kuriame svarstytas projektų programos pasiūlymas,
protokolo data, numeris (teikiama, kai projektų programos pasiūlymas teikiamas Komisijos nariams
(Ministro Pirmininko strateginių projektų portfeliui)

__________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
3 priedas

(Projekto plano forma)
(Institucijos pavadinimas)
(Projekto pavadinimas, numeris)

PROJEKTO PLANAS
(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

Projekto savininkas

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

Projekto vadovas

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

Dokumentą parengė

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

1

Pildant projekto plano formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant dokumentą
nepridedamos.
1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. DOKUMENTO ISTORIJA
Data

Versijos
Nr.

(Plano patvirtinimo data:
metai, mėnuo, diena)

Pakeitimų esmė

Dokumento rengėjas

(Aprašomi atlikti projekto plano
pokyčiai)

(Vardas, pavardė, pareigos)

1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS
Sąvokos / santrumpos

Aprašymas

1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS
Būklė

Tvarkaraštis

Apimtis

Biudžeto vykdymas

(Pagal nuokrypį nustatoma
projekto būklė žymima spalva)

(Nurodomos santykinio
tvarkaraščio (terminų) rodiklio
(SPI) nuokrypio ribos)

(Nurodomas
apimties
nuokrypis)

(Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI)
nuokrypio ribos)

Raudona
Geltona
Žalia
Nuokrypis yra projekto vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis, palyginus su
pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos Projekto plano
formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

2. PROJEKTO APRAŠYMAS
2.1. STRATEGINIS TIKSLAS
(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir /
arba uždavinys (pavadinimas ir numeris)

2.2. TRILYPIS TIKSLAS
(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis projekto tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už kiek
(biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

2.3. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Eil.
Nr.

Suinteresuotoji šalis

Suinteresuotosios
Esamas
Siekiamas
šalies svarba
palaikymo lygis palaikymo lygis
(Nurodomas juridinio asmens
(Nurodoma, kodėl
(Priešinasi,
(Priešinasi,
pavadinimas, fizinio asmens suinteresuotoji šalis nežino, neutrali, nežino, neutrali,
vardas, pavardė)
yra svarbi – jos įtaka, palaiko, lyderis) palaiko, lyderis)
poveikis)

Veiksmai
(Veiksmai, skirti
suinteresuotosios
šalies palaikymui
didinti)
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2.4. RIZIKOS
Eil.
Nr.

Rizika Teigiama arba
neigiama

(Pavadinimas)

Pasekmės

Šaltinis

(Įrašomos pasekmės
apimčiai,
tvarkaraščiui
(terminams),
biudžetui)

(Vidinis,
išorinis)

Tikimybė
(T)

Poveikis (P)

(1 – maža, (1 – mažas,
2 – vidutinė, 2 – vidutinis,
3 – didelė) 3 – didelis)

Rizikos įtaka
projektui (RĮP)*

(RĮP = T x P)

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

2.4.1. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS

Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP >6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

Eil.
Nr.

Rizika

Tikimybė
(T)
(0–100 %)

Absoliuti įtaka
biudžetui
(AĮB, nurodoma
eurais su pliuso
ženklu – neigiamoms
rizikoms, su minuso
ženklu – galimybėms)

RĮB – rizikos
įtaka biudžetui,
RĮB = T x AĮB

Absoliuti įtaka
tvarkaraščiui
(AĮT, nurodoma
darbo dienomis, su
pliuso ženklu –
neigiamoms
rizikoms,
su minuso ženklu –
galimybėms)

RĮT – rizikos
įtaka
tvarkaraščiui,
RĮT = T x AĮT

Iš viso RĮB
Iš viso RĮT
Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.
Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su
minuso ženklu – galimybėms).
Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu – neigiamoms
rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).
Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.
Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.
Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.
Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

2.4.2. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS
Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas
Eil.
Nr.

Rizika

Atsako strategija

Rizikos atsako aprašymas
(veiksmai / darbai rizikoms
valdyti)

Už rizikos atsako
vykdymą atsakingas
asmuo (vardas,
pavardė, pareigos)
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3. NAUDA
Eil.
Nr.

Naudos
pavadinimas

Naudos
aprašymas

Naudos
rodiklis

Naudos
atskaitos
rodiklio
reikšmė

Siekiama
naudos
rodiklio
reikšmė

Naudos
rodiklių
matavimas

Naudos
pasiekimo
data

Tęstinumas ir
palaikymas

(Nurodoma,
kokia
konkreti
nauda bus
pasiekta)

(Nurodoma,
kuriam
Vyriausybės
veiklos
prioritetui
įgyvendinti
siekiama
nauda,
kokybiniai
kriterijai)

(Nurodomi
kiekybiniai
kriterijai)

(Nurodoma
bazinio
laikotarpio
rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

(Nurodoma
siekiama
naudos
rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai
įgyvendinus
projektą)

(Nurodomas
naudos rodiklio
reikšmės
matavimo
periodiškumas)

(Planuojama naudos
pasiekimo
data: metai,
mėnuo)

(Institucija
arba
institucijos
padalinys,
kuriam bus
priskirta
projekto
naudų
palaikymo ir
tęstinumo
funkcija)

4. REZULTATAI
Eil.
Nr.

Rezultatas

Reikalavimai rezultatui

Aprašymas

(Nurodoma, kas bus sukurta:
(Kiekybiniai ir kokybiniai (pamatuojami (Nurodomas pagrindinių darbų
produktas, paslauga, teisės aktas) rodikliai) rezultatui taikomi reikalavimai)
rezultatui pasiekti sąrašas)
Rezultatai yra skirti trilypiam projekto tikslui pasiekti.

Funkcija

5. KOMANDA
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos

Veiklos ir atsakomybės

Projekto savininkas
Projekto vadovas
Komandos narys
Komandos narys (1 + n)
1+

n – tolesnė numeracija

6. BIUDŽETAS
6.1. BIUDŽETAS
Finansavimo šaltinis

Projekto biudžetas (tūkst. eurų)
Iš viso

202X m.

202X m.

202X m.

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)
Iš viso
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6.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS
Eil.
Rezultatas
Nr.

(Rezultatas (-ai), kurio (-ių)
tvarumui (tęstinei veiklai)
reikės lėšų (1+n)

Iš viso

Planuojamas lėšų
poreikio
laikotarpis

Palaikymo
biudžetas
metams
(tūkst. eurų)

(Nurodoma, kiek metų
reikės lėšų rezultatui
palaikyti)
Nepildoma

Palaikymo
biudžetas iš viso
(tūkst. eurų)

Nepildoma

7. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)
7.1. GAIRIŲ PLANAS
Gairė

Aprašymas

Gairės pasiekimo data

(Nurodoma, kuris (-ie) rezultatas
(Metai, mėnuo, diena)
(-ai) sudaro gairę)
Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano priemonės numerį, Vyriausybės
programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.
(Nurodoma gairė)

7.2. DETALUS TVARKARAŠTIS*
Eil.
Nr.

Tvarkaraščio elementas

Planuojama pradžia

Planuojama pabaiga

Nepildoma

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

Nepildoma

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Metai, mėnuo, diena)

(Gairė)

1.

(Darbų grupė, skirta gairei pasiekti. Privaloma
darbų grupė – viešieji pirkimai)
1.1.1. (Darbas)
1.1.

2.

(Gairė 1+n)

2.1.

(Darbų grupė 1 + n)

2.1.1 (Darbas 1 + n)

* Detalus tvarkaraštis gali būti pridedamas kaip plano priedas.
1+

n – tolesnė numeracija.

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.
Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir
pabaiga) ir išlaidos.

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI
Eil.
Nr.

Reikalavimas / apribojimas

Aprašymas

(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projekto
efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė, specifiniai
projekto kokybės, saugumo ir kiti reikalavimai)

(Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnuo,
nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai)

_______________________
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PRIEDAI
Projekto plano formos
1 priedas
PROJEKTO PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
santrumpa

Pabaigos biudžetas
BAC
(angl.
Budget
at
Completion)
Pabaigos
išlaidų
įvertis
(angl. Estimate at
Completion)

EAC

Išlaidų rodiklis (angl. CPI
Cost
Performance
Index)
Pabaigos
išlaidų
nuokrypis
(angl. Variance at
Completion)
Faktinės
išlaidos
(angl. Actual Cost)

VAC

Planuotoji vertė (angl.
Planned Value)

PV

Sukurtoji vertė (angl.
Earned Value)

EV

AC

Tvarkaraščio
SPI
(terminų)
rodiklis
(angl.
Schedule
Performance Index)

Rodiklio
apskaičiavimo
formulė
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba Netaikoma
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento
planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to
elemento pradžios iki pabaigos
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba EAC = BAC / CPI
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento visų
išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių
išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio
sumai
Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, CPI = EV / AC
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos
yra mažesnės už planuotąsias
Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos VAC = BAC –
išlaidų skirtumo prognozė
EAC
Rodiklio aprašymas

Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti
per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais
patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų
darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Kaupiamosios planuotų darbų planuotos
išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji
suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos
darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš
trijų pagrindinių sukurtosios vertės
metodo rodiklių
Santykinis darbų atlikties rodiklis,
sukurtosios vertės ir planuotosios vertės
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad darbų atliekama
daugiau, negu planuota

Netaikoma

PV = planuotas
darbų baigtumo %
x BAC
EV = faktinis darbų
baigtumo % x BAC

SPI = EV / PV

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė.
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Tvarkaraštis (terminai):
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

SPI <= 0,9
SPI 0,9 < ... < 0,97
SPI >=0,97

Biudžetas:
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

CPI <= 0,9
CPI 0,9 < ... < 0,97
CPI >=0,97

Apimtis*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.
Rizikos (projekto rizikingumas)*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Projekto rizikingumo būklė projekto eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra
numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs projektui
(tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

_________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
4 priedas
(Projektų programos plano forma)
(Institucijos pavadinimas)
(Projektų programos pavadinimas, numeris)
PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANAS
(Dokumento data, registracijos numeris)

Versija Nr.

Projektų programos savininkas

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

Projektų programos vadovas

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

Dokumentą parengė

(Vardas, pavardė)

(Pareigos)

1

Pildant projektų programos plano formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant
dokumentą nepridedamos.
1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. DOKUMENTO ISTORIJA
Data

Versijos
Nr.

(Plano patvirtinimo data:
metai, mėnuo, diena)

Pakeitimų esmė

Dokumento rengėjas

(Aprašomi atlikti projektų programos
plano pokyčiai)

(Vardas, pavardė, pareigos)

1.2. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR SANTRUMPOS
Sąvokos / santrumpos

Aprašymas

1.3. NUOKRYPIŲ RIBOS
Būklė
(Pagal nuokrypį nustatoma
projektų programos būklė
žymima spalva)

Tvarkaraštis

Biudžeto vykdymas

Apimtis

(Nurodomos santykinio
(Nurodomas
(Nurodomos išlaidų rodiklio (CPI)
tvarkaraščio (terminų) rodiklio apimties nuokrypis)
nuokrypio ribos)
(SPI) nuokrypio ribos)

Raudona
Geltona
Žalia
Nuokrypis yra projektų programos vykdymo metu atsiradęs biudžeto, tvarkaraščio (terminų) ar apimties pokytis,
palyginus su pirminiu planu. Rekomenduojamos nuokrypio ribos ir būklės nustatymo rekomendacijos pateikiamos
Projektų programos plano formos 1 priede „Pildymo instrukcija“.

2. PROJEKTŲ PROGRAMOS APRAŠYMAS
2.1. STRATEGINIS TIKSLAS
(Nurodomas Vyriausybės veiklos prioritetas (pavadinimas ir numeris) ir institucijos strateginio veiklos plano tikslas ir /
arba uždavinys (pavadinimas ir numeris)

2.2. TRILYPIS TIKSLAS
(Įrašomas aiškiai suformuluotas trilypis projektų programos tikslas: kas (pagrindiniai rezultatai), kada (terminai) ir už
kiek (biudžetas) bus padaryta. Rekomenduojama aprašymo apimtis – iki 100 žodžių)

2.3. PROJEKTŲ PROGRAMOS APIMTIS
Eil.
Projektas
Projekto savininkas
Nr.
(Nurodomi į projektų
programą įtraukti projektai)
1.
2.

(Nurodoma į projektų programą įtraukto
projekto savininko pareigos, vardas ir
pavardė)

Projekto tikslas
(Nurodomi į projektų programą
įtrauktų projektų tikslai)

Projektas (nurodomas projekto
pavadinimas)
Projektas (1 + n) (nurodomas
projekto pavadinimas)
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2.4. SUINTERESUOTOSIOS ŠALYS
Eil.
Nr.

Suinteresuotoji šalis

Suinteresuotosios
Esamas
šalies svarba
palaikymo lygis

(Nurodomas juridinio asmens
(Nurodoma, kodėl
pavadinimas, fizinio asmens suinteresuotoji šalis
vardas, pavardė)
yra svarbi – jos įtaka,
poveikis)

(Priešinasi, nežino,
neutrali, palaiko,
lyderis)

Siekiamas
palaikymo
lygis

Veiksmai

(Priešinasi,
nežino,
neutrali,
palaiko,
lyderis)

(Veiksmai, skirti
suinteresuotosios
šalies palaikymui
didinti)

2.5. RIZIKOS
Eil.
Nr.

Rizika

Teigiama Pasekmės
arba
neigiama

Šaltinis

Tikimybė
(T)

(Pavadinimas)

(Įrašomos
pasekmės
apimčiai,
tvarkaraščiui
(terminams),
biudžetui)

(Vidinis,
išorinis)

(1 – maža,
(1 – mažas,
2 – vidutinė, 2 – vidutinis,
3 – didelė)
3 – didelis)

Poveikis
(P)

Rizikos įtaka
projektui (RĮP)*
(RĮP = T x P)

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

2.5.1. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS
Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP >6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui
Absoliuti įtaka
biudžetui
(AĮB, nurodoma
Tikimybė
eurais su pliuso
RĮB – rizikos
Eil.
Rizika
(T)
ženklu –
įtaka biudžetui,
Nr.
(0–100 %)
neigiamoms
RĮB = T x AĮB
rizikoms, su minuso
ženklu –
galimybėms)

Iš viso RĮB

Absoliuti įtaka
tvarkaraščiui
(AĮT, nurodoma
darbo dienomis, su
pliuso ženklu –
neigiamoms rizikoms,
su minuso ženklu –
galimybėms)

RĮT – rizikos
įtaka
tvarkaraščiui,
RĮT = T x
AĮT

Iš viso RĮT

Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.
Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas programos biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su
minuso ženklu – galimybėms).
Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra programos trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu –
neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).
Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.
Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.
Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.
Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos arba portfelio tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.
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2.5.2. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas

Eil.
Nr.

Rizika

Atsako strategija

Rizikos atsako aprašymas
(veiksmai / darbai rizikoms
valdyti)

Už rizikos atsako
vykdymą atsakingas
asmuo
(vardas, pavardė,
pareigos)

3. NAUDA
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Naudos
pavadinimas

Naudos
aprašymas

Naudos
rodiklis

Naudos
atskaitos
rodiklio
reikšmė

Siekiama
naudos
rodiklio
reikšmė

Naudos
rodiklių
matavimas

Naudos
pasiekimo data

Tęstinumas ir
palaikymas

(Nurodoma,
kokia
konkreti
nauda bus
pasiekta)

(Nurodoma,
kuriam
Vyriausybės
veiklos
prioritetui
įgyvendinti
siekiama
nauda,
kokybiniai
kriterijai)

(Nurodomi
kiekybiniai
kriterijai)

(Nurodoma
bazinio
laikotarpio
rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

(Nurodoma
siekiama
naudos
rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai
įgyvendinus
projektų
programą)

(Nurodomas
naudos rodiklio
reikšmės
matavimo
periodiškumas)

(Planuojama
naudos
pasiekimo
data:
metai,
mėnuo)

(Institucija
arba
institucijos
padalinys,
kuriam bus
priskirta
projektų
programos
naudos
palaikymo
ir
tęstinumo
funkcija)

Rezultatas

4. REZULTATAI
Reikalavimai rezultatui

(Nurodoma, kas bus sukurta:
produktas, paslauga, teisės
aktas)

(Kiekybiniai ir kokybiniai
(pamatuojami rodikliai) rezultatui
taikomi reikalavimai)

Aprašymas
(Nurodomas pagrindinių darbų rezultatui
pasiekti sąrašas)

Rezultatai yra skirti trilypiam tikslui pasiekti.

Funkcija

5. KOMANDA
Vardas, pavardė
Padalinys, pareigos

Veiklos ir atsakomybės

Projektų programos
savininkas
Projektų programos
vadovas
Komandos narys
Komandos narys (1 + n)
1+

n – tolesnė numeracija
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6. BIUDŽETAS
6.1. BIUDŽETAS
Finansavimo šaltinis

Projektų programos biudžetas (tūkst. eurų)
Iš viso

202X m.

202X m.

201X m.

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)
Iš viso
PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą)
Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)
Iš viso
PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO (1 + n) BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą)
Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)
Iš viso

6.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS
Rezultatas

Planuojamas lėšų
poreikio
laikotarpis

(Rezultatas (-ai), kurio
(-ių) tvarumui (tęstinei
veiklai) reikės lėšų (1 + n)

(Nurodoma, kiek
metų reikės lėšų
rezultatui palaikyti)

Eil.
Nr.

Iš viso

Nepildoma

Palaikymo
biudžetas
metams (tūkst.
eurų)

Palaikymo
biudžetas iš viso
(tūkst. eurų)

Nepildoma
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7. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)
Eil. Nr.
1.

Gairių planas

Planuojama pradžia

Planuojama pabaiga

Projektas (nurodomas pavadinimas)

1.1.

Gairė (nurodomas pavadinimas)

Nepildoma

(Metai, mėnuo, diena)

1.2.

Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas)

Nepildoma

(Metai, mėnuo, diena)

2.

Projektas (1 + n) (nurodomas pavadinimas)

2.1.

Gairė (nurodomas pavadinimas)

Nepildoma

(Metai, mėnuo, diena)

2.2.

Gairė (1+n) (nurodomas pavadinimas)

Nepildoma

(Metai, mėnuo, diena)

n – tolesnė numeracija.
Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį,
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.
1+

8. KITI REIKALAVIMAI / APRIBOJIMAI
Eil.
Nr.

Reikalavimas / apribojimas

Aprašymas

(Nurodoma, kai yra reikalavimai atlikti projektų
programos efektyvumo vertinimą (kaštų ir naudos analizė,
specifiniai programos kokybės, saugumo ir kiti
reikalavimai)

(Nurodoma, kada bus atlikta: metai, mėnuo,
nurodomi kokybiniai ir kiekybiniai reikalavimai)

_______________________
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PRIEDAI

Projektų programos plano formos
1 priedas
PROJEKTŲ PROGRAMOS PLANO FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
santrumpa

Pabaigos biudžetas
BAC
(angl.
Budget
at
Completion)
Pabaigos
išlaidų
įvertis
(angl. Estimate at
Completion)

EAC

Išlaidų rodiklis (angl. CPI
Cost
Performance
Index)
Pabaigos
išlaidų
nuokrypis
(angl. Variance at
Completion)
Faktinės
išlaidos
(angl. Actual Cost)

VAC

Planuotoji vertė (angl.
Planned Value)

PV

Sukurtoji vertė (angl.
Earned Value)

EV

AC

Tvarkaraščio
SPI
(terminų)
rodiklis
(angl.
Schedule
Performance Index)

Rodiklio
apskaičiavimo
formulė
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba netaikoma
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento
planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to
elemento pradžios iki pabaigos
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba EAC = BAC / CPI
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento visų
išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių
išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio
sumai
Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, CPI = EV / AC
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos
yra mažesnės už planuotąsias
Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos VAC = BAC –
išlaidų skirtumo prognozė
EAC
Rodiklio aprašymas

Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti
per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais
patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų
darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Kaupiamosios planuotų darbų planuotos
išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji
suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos
darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš
trijų pagrindinių sukurtosios vertės
metodo rodiklių
Santykinis darbų atlikties rodiklis,
sukurtosios vertės ir planuotosios vertės
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad darbų atliekama
daugiau negu planuota

netaikoma

PV = planuotas
darbų baigtumo %
x BAC
EV = faktinis darbų
baigtumo % x BAC

SPI = EV / PV

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_______________________

II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projektų programos būklė.
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Tvarkaraštis (terminai):
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

SPI <= 0,9
SPI 0,9 < ... < 0,97
SPI >=0,97

Biudžetas:
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

CPI <= 0,9
CPI 0,9 < ... < 0,97
CPI >=0,97

Apimtis*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projektų programos pobūdį.
Rizikos (projektų programos rizikingumas)*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra
numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam
projektų programos projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties,
viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

_______________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
5 priedas

(Projekto eigos ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)
(Projekto pavadinimas, numeris)

PROJEKTO EIGOS 202_ M. ______________________ ATASKAITA
(mėnesio pavadinimas)

(Dokumento data, registracijos numeris)

Projekto savininkas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Projekto vadovas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Pildant projekto eigos ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant
dokumentą nepridedamos.
1. PROJEKTO BŪKLĖ
Tvarkaraštis (terminai)

Biudžetas

Apimtis

(Nurodoma spalva ir
(Nurodoma spalva ir
tvarkaraščio (terminų) rodiklis
išlaidų rodiklis (CPI)
(SPI)

(Nurodoma spalva)

Bendras vertinimas
(Nurodoma spalva)

Komentaras
(Nurodoma informacija apie
projekto esmines rizikas,
problemas, reikiamus
sprendimus)

Spalvos nustatymas ir rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

2. PROJEKTO TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS
2.1. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS
Eil.
Nr.

Tvarkaraščio
elementas

(Nurodoma
projekto
darbų
hierarchinė
struktūra,
gairė, darbų
grupė,
darbai)

1.
1.1.
1.1.1.
2.

2.1.

2.1.1.

(Gairės
pavadinimas)
(Darbų
grupės
pavadinimas)
(Darbo
pavadinimas)
(Gairės
pavadinimas)
(1+n)
(Darbų
grupės
pavadinimas)
(1+n)
(Darbo
pavadinimas)
(1+n)

Užbaigtumas
(atlikta)

(Nurodomas darbo
įvykdymo
procentas)

Planuota
pradžios
data

Planuota
pabaigos
data

(Nurodoma
projekto
plane
patvirtinta darbų
grupės,
darbo
pradžios
data)

(Nurodoma
projekto
plane
patvirtinta
darbų
grupės,
darbo
įvykdymo
data ir
gairės
pasiekimo
data)

Įgyvendinimo
trukmė

(Nurodoma
projekto,
darbų
grupės,
darbo
įgyvendinimo
trukmė
darbo
dienomis)

Nepildoma

Nepildoma

Nepildoma

Nepildoma

Įvykdymo
data
(Nurodoma
gairės
pasiekimo
data, darbų
grupės,
darbo
įvykdymo
data)

Vėlavimas

Komentaras

(Nurodomas
projekto,
darbų
grupės,
darbo
įvykdymo
vėlavimas
darbo
dienomis)

(Nurodoma informacija apie
pasiektus rezultatus, naudą;
tarpinius rezultatus, matavimo
reikšmes; Vyriausybės programos
nuostatų įgyvendinimo plano darbo
užbaigimą)

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.
Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir
pabaiga) ir išlaidos.

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį,
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

2.2. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) BŪKLĖ
(Nurodomas tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) (SPI). Tai yra santykinis darbų
atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad
darbų atliekama daugiau negu planuota; nurodoma būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

2.3. KOMENTARAS DĖL TVARKARAŠČIO (TERMINŲ)
(Nurodoma informacija apie pagrindinius pokyčius ir reikiamus sprendimus)
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3. BIUDŽETO VYKDYMAS
3.1. BIUDŽETO ATASKAITA
Einamųjų metų biudžetas,
tūkst. eurų

Biudžetas, tūkst. eurų
Eil.
Nr.

Finansavimo
šaltinis

Patvirtintas
iš viso

Prognozuojamas
panaudoti

Faktinės
išlaidos iki
ataskaitinio
mėnesio
paskutinės
darbo dienos

Patvirtintas
iš viso

Prognozuojamas
panaudoti

Faktinės
išlaidos iki
ataskaitinio
mėnesio
paskutinės
darbo dienos

Ataskaitinio mėnesio
biudžetas, tūkst. eurų
Planuotas
biudžetas iš
viso

Faktinės
išlaidos iki
ataskaitinio
mėnesio
paskutinės
darbo
dienos

Valstybės biudžeto
lėšos
Europos Sąjungos
(ES)
ir
kitos
tarptautinės
finansinės paramos
lėšos
Kita
(nurodyti
finansavimo šaltinio
pavadinimą)
Iš viso

3.2. BIUDŽETO VYKDYMO BŪKLĖ
(Nurodomas išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) (CPI). Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis,
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra
mažesnės už planuotąsias; nurodoma biudžeto vykdymo būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

3.3. KOMENTARAS DĖL BIUDŽETO VYKDYMO
(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projekto plano ir reikiamus sprendimus)

4. PROJEKTO APIMTIS
4.1. APIMTIES ĮVERTINIMAS
(Trumpas komentaras, apibūdinantis vykdomo projekto būklę planuotos apimties požiūriu: Ar visi planuoti darbai bus
įgyvendinti? Kokie rezultatai pasiekti?)

4.2. APIMTIES ŽYMĖJIMAS
(Nurodoma projekto apimties įvertinimo spalva atsižvelgiant į projekto plane nustatytą nuokrypį)

4.3. KOMENTARAS APIE APIMTĮ
(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projekto plano ir reikiamus sprendimus)
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5. PROJEKTO RIZIKŲ VALDYMAS
5.1. RIZIKŲ NUSTATYMAS
Eil. Rizika Teigiama Pasekmės Šaltinis TikiNr.
arba
mybė
neigiama
(T)

Poveikis
(P)

Rizikos
įtaka
projektui
(RĮP)* Atsako
strategija

Rizikos
atsako
aprašymas
(veiksmai
/ darbai
rizikoms
valdyti)

Už rizikos Įrašymo
atsako
data
vykdymą
atsakingo
asmens
vardas
pavardė,
pareigos

(Įrašomos (Vidinis, (1 –
(1 –
(RĮP = T x
pasekmės išorinis maža,
mažas,
P)
apimčiai, ir kt.)
2–
2–
tvarkarašvidutinė, vidutinis,
čiui (ter3–
3–
minams),
didelė) didelis)
biudžetui)

(Pavadinimas)

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

5.2. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS
Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP > 6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

Eilės
Nr.

Rizika

Tikimybė
(T)
(0–100 %)

Absoliuti įtaka
biudžetui
(AĮB, nurodoma EUR
su pliuso ženklu –
neigiamoms rizikoms,
su minuso ženklu –
galimybėms)

RĮB – rizikos
įtaka biudžetui,
RĮB = T x AĮB

Absoliuti įtaka
tvarkaraščiui
(AĮT, nurodoma
darbo dienomis, su
pliuso ženklu –
neigiamoms
rizikoms,
su minuso ženklu –
galimybėms)

RĮT – rizikos
įtaka
tvarkaraščiui
(terminams),
RĮT = T x AĮT

Iš viso RĮB
Iš viso RĮT
Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.
Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su
minuso ženklu – galimybėms).
Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto trukmė darbo dienomis (su pliuso ženklu –
neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).
Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.
Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.
Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.
Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

5.3. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS

Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas
Eil.
Nr.

Rizika

Atsako strategija

Rizikos atsako aprašymas
(veiksmai / darbai rizikoms
valdyti)

Už rizikos atsako
vykdymą atsakingas
asmuo
(vardas, pavardė,
pareigos)
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5.4. PROBLEMOS
Eil. Nr.

Problema

Poveikis

Problemos valdymo
priemonės

Už problemos
valdymą
atsakingas
asmuo
(vardas,
pavardė,
pareigos)

Įrašymo data

5.5. RIZIKOS BŪKLĖ
(Nurodoma projekto rizikos būklės spalva)

Rizikos būklės nustatymo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

5.6. KOMENTARAS APIE RIZIKŲ VALDYMĄ
(Nurodoma informacija apie reikiamus sprendimus)

____________________________
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Projekto eigos ataskaitos
1 priedas
PROJEKTO EIGOS ATASKAITOS FORMOS
PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
santrumpa

Pabaigos biudžetas
BAC
(angl.
Budget
at
Completion)
Pabaigos
išlaidų
įvertis
(angl. Estimate at
Completion)

EAC

Išlaidų rodiklis (angl. CPI
Cost
Performance
Index)
Pabaigos
išlaidų
nuokrypis
(angl. Variance at
Completion)
Faktinės
išlaidos
(angl. Actual Cost)

VAC

Planuotoji vertė (angl.
Planned Value)

PV

Sukurtoji vertė (angl.
Earned Value)

EV

AC

Tvarkaraščio
SPI
(terminų)
rodiklis
(angl.
Schedule
Performance Index)

Rodiklio aprašymas

Rodiklio
apskaičiavimo
formulė
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba Netaikoma
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento
planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to
elemento pradžios iki pabaigos
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba EAC = BAC / CPI
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento visų
išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių
išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio
sumai
Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, CPI = EV / AC
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos
yra mažesnės už planuotąsias
Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos VAC = BAC –
išlaidų skirtumo prognozė
EAC
Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti
per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais
patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų
darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Kaupiamosios planuotų darbų planuotos
išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji
suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos
darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš
trijų pagrindinių sukurtosios vertės
metodo rodiklių
Santykinis darbų atlikties rodiklis,
sukurtosios vertės ir planuotosios vertės
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad darbų atliekama
daugiau negu planuota

Netaikoma

PV = planuotas
darbų baigtumo %
x BAC
EV =
faktinis
darbų baigtumo %
x BAC

SPI = EV / PV

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.
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II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto būklė
Tvarkaraštis (terminai):
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

SPI <= 0,9
SPI 0,9 < ... < 0,97
SPI >= 0,97

Biudžetas:
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

CPI <= 0,9
CPI 0,9 < ... < 0,97
CPI >= 0,97

Apimtis*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto pobūdį.

Rizikos (projekto rizikingumas)*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Projekto rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra numatytos
ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs konkrečiam projektui
(tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir
kt.).

Bendras vertinimas:
Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
6 priedas
(Projektų programos eigos ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)
(Projektų programos pavadinimas, numeris)

PROJEKTŲ PROGRAMOS EIGOS 202_ M. ______________________ ATASKAITA
(mėnesio pavadinimas)

(Dokumento data, registracijos numeris)

Projektų programos savininkas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Projektų programos vadovas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Pildant projektų programos eigos ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo
instrukcijos teikiant dokumentą nepridedamos.
1. PROJEKTŲ PROGRAMOS BŪKLĖ
Tvarkaraštis (terminai)

Biudžetas

Apimtis
(Nurodoma spalva)

Bendras vertinimas
(Nurodoma spalva)

(Nurodoma spalva ir tvarkaraščio (Nurodoma spalva ir
(terminų) rodiklis (SPI)
išlaidų rodiklis (CPI)

Komentaras
(Nurodoma informacija apie
projektų programos arba jos
atskirų projektų esmines
rizikas, problemas, reikiamus
sprendimus)

Spalvos nurodymas ir rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

2. PROJEKTŲ PROGRAMOS TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS
2.1. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) ĮVERTINIMAS
Eil.
Nr.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
2.

2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.

Projektų
tvarkaraščio
elementas
(Nurodoma
projektų
programos
projektų
darbų
hierarchinė
struktūra,
projekto
pavadinimas,
gairė, darbų
grupė,
darbai)
(Projekto
pavadinimas)
(Gairės
pavadinimas)
(Darbų
grupės
pavadinimas)
(Darbo
pavadinimas)
(Projekto
pavadinimas)
(1+n)
(Gairės
pavadinimas)
(1+n)
(Darbų
grupės
pavadinimas)
(1+n)
(Darbo
pavadinimas)
(1+n)

Užbaigtumas
(atlikta)

Planuota
pradžios
data

Planuota
pabaigos data

Įgyvendinimo
trukmė

(Nurodomas
įvykdymo
procentas)

(Nurodoma
projektų
programos
plane
patvirtinta
projekto,
darbų
grupės,
darbo
pradžios
data)

(Nurodoma
projektų
programos
plane
patvirtinta
projekto, darbų
grupės, darbo
įvykdymo data
ir gairės
pasiekimo data)

(Nurodoma
projektų
programos
projekto,
darbų
grupės,
darbo
įvykdymo
trukmė
darbo
dienomis)

Nepildoma

Nepildoma

Nepildoma

Nepildoma

Įvykdymo
data
(Nurodoma
gairės
pasiekimo
data,
darbų
grupės,
darbo
įvykdymo
data)

Vėlavimas

Komentaras

(Nurodomas
projektų
programos
projekto,
darbų
grupės,
darbo
įvykdymo
vėlavimas
darbo
dienomis)

(Nurodoma informacija apie
pasiektus rezultatus, naudą;
tarpinius rezultatus,
matavimo reikšmes;
Vyriausybės programos
nuostatų įgyvendinimo plano
darbo užbaigimą)

Darbų grupė – darbų rezultatui pasiekti darbų visuma.
Darbas – žemiausio lygmens darbų išskaidymo struktūros elementas, kuriam nustatytas įgyvendinimo laikotarpis (darbo pradžia ir
pabaiga) ir išlaidos.

Rekomenduojama prie gairės numerio nurodyti institucijos strateginio veiklos plano programos ar priemonės numerį,
Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano darbo numerį.

2.2. TVARKARAŠČIO (TERMINŲ) BŪKLĖ
(Nurodomas tvarkaraščio (terminų) rodiklis (angl. Schedule Performance Index) (SPI). Tai yra santykinis darbų
atlikties rodiklis, sukurtosios vertės ir planuotosios vertės santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad darbų
atliekama daugiau, negu planuota; nurodoma būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje
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2.3. KOMENTARAS DĖL TVARKARAŠČIO (TERMINŲ)
(Nurodoma informacija apie pagrindinius pokyčius ir reikiamus sprendimus)

3. BIUDŽETO VYKDYMAS
3.1. BIUDŽETO ATASKAITA
Biudžetas, tūkst. eurų
Eil. Nr.

1.

Finansavimo šaltinis

Patvirtintas iš
viso

Prognozuojamas
panaudoti

Faktinės
išlaidos iki
ataskaitinio
mėnesio
paskutinės
darbo
dienos

Einamųjų metų biudžetas,
tūkst. eurų
Patvirtintas iš viso

Prognozuojamas panaudoti

Faktinės
išlaidos iki
ataskaitinio
mėnesio
paskutinės
darbo
dienos

Ataskaitinio mėnesio
biudžetas, tūkst. eurų
Planuotas
biudžetas
iš viso

Faktinės
išlaidos iki
ataskaitinio
mėnesio
paskutinės
darbo dienos

PROJEKTŲ PROGRAMOS BIUDŽETAS
Valstybės
biudžeto
lėšos
Europos Sąjungos (ES)
ir kitos tarptautinės
finansinės
paramos
lėšos
Kita
(nurodyti
finansavimo
šaltinio
pavadinimą)
Iš viso

1.1.

PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą)
Valstybės
biudžeto
lėšos
Europos Sąjungos (ES)
ir kitos tarptautinės
finansinės
paramos
lėšos
Kita
(nurodyti
finansavimo
šaltinio
pavadinimą)
Iš viso

1.2.
(1 + n)

PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTO (1 + n) BIUDŽETAS (nurodyti projekto pavadinimą)
Valstybės
biudžeto
lėšos
Europos Sąjungos (ES)
ir kitos tarptautinės
finansinės
paramos
lėšos
Kita
(nurodyti
finansavimo
šaltinio
pavadinimą)
Iš viso

3.2. BIUDŽETO VYKDYMO BŪKLĖ
(Nurodomas išlaidų rodiklis (angl. Cost Performance Index) (CPI). Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis,
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų santykis. Didesnė už vienetą rodiklio reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos yra
mažesnės už planuotąsias; nurodoma biudžeto vykdymo būklės spalva)

Rodiklių apskaičiavimo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

3.3. KOMENTARAS DĖL BIUDŽETO VYKDYMO
(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projektų programos plano ir reikiamus sprendimus)
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4. PROJEKTŲ PROGRAMOS APIMTIS
4.1. APIMTIES ĮVERTINIMAS
(Trumpas komentaras, apibūdinantis vykdomos projektų programos būklę
Ar visi planuoti darbai bus įgyvendinti? Kokie rezultatai pasiekti?)

planuotos apimties

požiūriu:

4.2. APIMTIES ŽYMĖJIMAS
(Nurodoma projektų programos apimties įvertinimo spalva atsižvelgiant į projektų programos plane nustatytą
nuokrypį)

4.3. KOMENTARAS APIE APIMTĮ
(Nurodoma informacija apie pagrindinius nuokrypius nuo projektų programos plano ir reikiamus sprendimus)

5. PROJEKTŲ PROGRAMOS RIZIKŲ VALDYMAS
5.1. RIZIKŲ NUSTATYMAS

Eil.
Nr.

Rizika

Teigiama
arba
neigiama

(Pavadinimas)

Pasekmės

Šaltinis

Rizikos
įtaka
Tikimybė Poveikis projektų Atsako
(T)
(P)
progra- strategija
mai
(RĮP)*

(Įrašomos (Vidinis, (1 – maža,
pasekmės išorinis ir
2–
apimčiai,
kt.)
vidutinė,
tvarkaraš3 – didelė)
čiui (terminams),
biudžetui)

Rizikos
atsako
aprašymas
(veiksmai /
darbai
rizikoms
valdyti)

Už rizikos
atsako
vykdymą
atsakingo
asmens
vardas
pavardė,
pareigos

Įrašymo
data

(1 – (RĮP = T
mažas,
x P)
2–
vidutinis, 3 –
didelis)

* Kai RĮP > 6, atliekamas kokybinis rizikų vertinimas ir parengiamas rizikų valdymo planas.

5.2. RIZIKŲ KOKYBINIS VERTINIMAS
Apskaičiuojama rizikų (kurių RĮP > 6) įtaka biudžetui ir tvarkaraščiui

Eil.
Nr.

Rizika

Tikimybė
(T)
(0–100 %)

Absoliuti įtaka
biudžetui
(AĮB, nurodoma EUR
su pliuso ženklu –
neigiamoms rizikoms,
su minuso ženklu –
galimybėms)

RĮB – rizikos
įtaka biudžetui,
RĮB = T x AĮB

Absoliuti įtaka
tvarkaraščiui
(AĮT, nurodoma
darbo dienomis, su
pliuso ženklu –
neigiamoms
rizikoms,
su minuso ženklu –
galimybėms)

RĮT – rizikos įtaka
tvarkaraščiui
(terminams),
RĮT = T x AĮT

Iš viso RĮB
Iš viso RĮT
Tikimybė (T) – procentais nuo 0 iki 100 proc. Nustatoma ekspertiniu būdu.
Absoliuti įtaka biudžetui (AĮB). Nurodomas projekto biudžetas (eurais) (su pliuso ženklu – neigiamoms rizikoms, su
minuso ženklu – galimybėms).
Absoliuti įtaka tvarkaraščiui (AĮT). Nurodoma bendra projekto, projektų programos trukmė darbo dienomis (su pliuso
ženklu – neigiamoms rizikoms, su minuso ženklu – galimybėms).
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Rizikos įtaka biudžetui (RĮB), RĮB = T x AĮB.
Rizikos įtaka tvarkaraščiui (RĮT), RĮT = T x AĮT.
Suminė RĮB (rizikų įtaka biudžetui) pridedama prie projekto, projektų programos biudžeto.
Suminė RĮT pridedama prie projekto, projektų programos tvarkaraštyje nurodyto galutinio termino.

5.3. RIZIKŲ VALDYMO PLANAS
Detaliai aprašomas rizikų (kurių RĮP >6) valdymas
Eil.
Nr.

Rizika

Rizikos atsako aprašymas
(veiksmai / darbai rizikoms
valdyti)

Atsako strategija

Už rizikos atsako
vykdymą atsakingas
asmuo
(vardas, pavardė,
pareigos)

5.4. PROBLEMOS
Eil. Nr.

Problema

Poveikis

Problemos valdymo
priemonės

Už problemos
valdymą
atsakingas
asmuo
(vardas,
pavardė,
pareigos)

Įrašymo data

5.5. RIZIKOS BŪKLĖ
(Nurodoma projektų programos rizikos būklės spalva)

Rizikos būklės nustatymo informacija pateikiama formos pildymo instrukcijoje

5.6. KOMENTARAS APIE RIZIKŲ VALDYMĄ
(Nurodoma informacija apie reikiamus sprendimus)

____________________________
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Projektų programos eigos ataskaitos
1 priedas
PROJEKTŲ PROGRAMOS EIGOS ATASKAITOS FORMOS
PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
santrumpa

Pabaigos biudžetas
BAC
(angl.
Budget
at
Completion)
Pabaigos
išlaidų
įvertis
(angl. Estimate at
Completion)

EAC

Išlaidų rodiklis (angl. CPI
Cost
Performance
Index)
Pabaigos
išlaidų
nuokrypis
(angl. Variance at
Completion)
Faktinės
išlaidos
(angl. Actual Cost)

VAC

Planuotoji vertė (angl.
Planned Value)

PV

Sukurtoji vertė (angl.
Earned Value)

EV

AC

Tvarkaraščio
SPI
(terminų)
rodiklis
(angl.
Schedule
Performance Index)

Rodiklio
apskaičiavimo
formulė
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba Netaikoma
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento
planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to
elemento pradžios iki pabaigos
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba EAC = BAC / CPI
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento visų
išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių
išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio
sumai
Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, CPI = EV / AC
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos
yra mažesnės už planuotąsias
Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos VAC = BAC –
išlaidų skirtumo prognozė
EAC
Rodiklio aprašymas

Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti
per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais
patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų
darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Kaupiamosios planuotų darbų planuotos
išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji
suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos
darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš
trijų pagrindinių sukurtosios vertės
metodo rodiklių
Santykinis darbų atlikties rodiklis,
sukurtosios vertės ir planuotosios vertės
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad darbų atliekama
daugiau negu planuota

Netaikoma

PV = planuotas
darbų baigtumo %
x BAC
EV =
faktinis
darbų baigtumo %
x BAC

SPI = EV / PV

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.
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II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projektų programos būklė
Tvarkaraštis (terminai):
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

SPI <= 0,9
SPI 0,9 < ... < 0,97
SPI >= 0,97

Biudžetas:
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

CPI <= 0,9
CPI 0,9 < ... < 0,97
CPI >= 0,97

Apimtis*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projektų programos ir atskirų į programą įtrauktų projektų pobūdį.

Rizikos (projektų programos rizikingumas)*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6, kiekį, ar yra
numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs
konkrečiam projektų programos projektui (tikimybė, kad projektas nebus laiku įgyvendintas, kad bus nukrypta nuo
apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

Bendras vertinimas:
Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
7 priedas

(Portfelio statuso ataskaitos forma)
(Institucijos pavadinimas)
(Portfelio pavadinimas)
PORTFELIO STATUSO ATASKAITA
(Dokumento data, registracijos numeris)
Pildant portfelio statuso ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos teikiant
dokumentą nepridedamos.
Projekto (projektų programos)
informacija
Eil.
Nr.

Pavadinimas

SaviĮgyvendiVadovas Biudžetas
ninkas
nimo data

Projekto (projektų programos) vykdymas
Tvarkaraštis
Bendras KomenBiudžetas Apimtis
(terminai)
vertinimas
taras

(Nurodoma
spalva ir
tvarkaraščio
(terminų)
rodiklis (SPI)

(Nurodoma spalva
ir išlaidų
rodiklis
(CPI)

(Nurodo- (Nurodoma (Nurodoma spalva) spalva)
ma
informacija apie
projekto
arba
projektų
programos
esmines
rizikas,
reikalingus
sprendimus)

Formos pildymo instrukcijoje (1 priede) pateikiamos būklės nustatymo rekomendacijos

Komentaras
Portfelio būklės vertinimas

__________________

1

Portfelio statuso ataskaitos
1 priedas
PORTFELIO STATUSO ATASKAITOS FORMOS
PILDYMO INSTRUKCIJA
I. Rodikliai*
Rodiklio
pavadinimas

Rodiklio
santrumpa

Pabaigos biudžetas
BAC
(angl.
Budget
at
Completion)
Pabaigos
išlaidų
įvertis
(angl. Estimate at
Completion)

EAC

Išlaidų rodiklis (angl. CPI
Cost
Performance
Index)
Pabaigos
išlaidų
nuokrypis
(angl. Variance at
Completion)
Faktinės
išlaidos
(angl. Actual Cost)

VAC

Planuotoji vertė (angl.
Planned Value)

PV

Sukurtoji vertė (angl.
Earned Value)

EV

AC

Tvarkaraščio
SPI
(terminų)
rodiklis
(angl.
Schedule
Performance Index)

Rodiklio
apskaičiavimo
formulė
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba Netaikoma
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento
planuotoji vertė, apskaičiuota nuo to
elemento pradžios iki pabaigos
Darbo, darbų grupės, viso projekto arba EAC = BAC / CPI
projektų programos ar bet kurio kito
hierarchinio darbų skaidinio elemento visų
išlaidų vertės prognozė, lygi faktinių
išlaidų ir likusių darbų išlaidų įverčio
sumai
Santykinis išlaidų veiksmingumo rodiklis, CPI = EV / AC
sukurtosios vertės ir faktinių išlaidų
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad atliktų darbų išlaidos
yra mažesnės už planuotąsias
Projekto pabaigos biudžeto ir pabaigos VAC = BAC –
išlaidų skirtumo prognozė
EAC
Rodiklio aprašymas

Darbui, darbų grupei ar projektui atlikti
per tam tikrą laiką išleistų ir dokumentais
patvirtintų lėšų kaupiamoji suma, atliktų
darbų išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Kaupiamosios planuotų darbų planuotos
išlaidos; vienas iš trijų pagrindinių
sukurtosios vertės metodo rodiklių
Atliktų darbų planuotų išlaidų kaupiamoji
suma, lygi planuotų išlaidų ir atliktos
darbo dalies sandaugų sumai; vienas iš
trijų pagrindinių sukurtosios vertės
metodo rodiklių
Santykinis darbų atlikties rodiklis,
sukurtosios vertės ir planuotosios vertės
santykis. Didesnė už vienetą rodiklio
reikšmė rodo, kad darbų atliekama
daugiau negu planuota

Netaikoma

PV = planuotas
darbų baigtumo %
x BAC
EV =
faktinis
darbų baigtumo %
x BAC

SPI = EV / PV

* Rodikliai skaičiuojami kas mėnesį.

_____________________
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II. Rekomenduojamos nuokrypio ribos
Pagal nustatytas nuokrypio ribas vertinama projekto, projektų programos būklė
Tvarkaraštis (terminai):
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

SPI <= 0,9
SPI 0,9 < ... < 0,97
SPI >= 0,97

Biudžetas:
Raudona – virš 10 proc.
Geltona – nuo 3 iki 10 proc.
Žalia – iki 3 proc.

CPI <= 0,9
CPI 0,9 < ... < 0,97
CPI >= 0,97

Apimtis*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Nustatant apimties nuokrypius, atsižvelgiama į projekto, projektų programos pobūdį.

Rizikos (projekto, projektų programos rizikingumas)*:
Raudona
Geltona
Žalia
* Projekto arba projektų programos rizikingumo būklė eigos ataskaitoje vertinama atsižvelgiant į rizikų, kurių RĮP > 6,
kiekį, ar yra numatytos ir taikomos rizikos valdymo priemonės. Taip pat gali būti vertinami kiti aspektai, kurie aktualūs
konkrečiam projektui, projektų programai (tikimybė, kad projektas, projektų programa nebus laiku įgyvendinta, kad bus
nukrypta nuo apimties, viršytas suplanuotas biudžetas ir kt.).

Bendras vertinimas:
Projekto arba projektų programos būklė (spalva) nustatoma pagal apimties, tvarkaraščio (terminų), biudžeto būklę

_____________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
8 priedas
(Projekto pokyčio prašymo forma)
(Institucijos pavadinimas)
PROJEKTO POKYČIO PRAŠYMAS
(Dokumento data, registracijos numeris)
Pildant projekto pokyčio prašymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.
Projekto pavadinimas
Projekto Nr.
Projekto savininkas
(Vardas, pavardė, pareigos)
Projekto vadovas
(Vardas, pavardė, pareigos)
Pokyčio prašymo Nr.
1. SIŪLOMAS POKYTIS
(Trumpas aprašymas, siūlomas sprendimas)
2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS
Eil.
Nr.

Alternatyvos
aprašymas

Preliminarus
biudžetas

Finansavimo
šaltiniai

Įgyvendinimo
laikotarpis

Privalumai

Trūkumai

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projekto rezultatas. Analizuojant alternatyvas, rekomenduojama
atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti sumažintas biudžetas? Kokia minimali
rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu reikalaujama)? Ar galimas darbų /
procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva
(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)
3. GALIMOS PASEKMĖS
(Aprašomos galimos pasekmės pagal pokyčio valdymui pasirinktą alternatyvą)
Naudai
Rezultatams
Tvarkaraščiui (terminams)
Biudžetui
Apimčiai
Žmogiškųjų išteklių poreikiui
Kokybei
Kitiems aspektams
1

4. RIZIKOS
(Nurodomos pagrindinės, su projekto pokyčiu susijusios rizikos, šių rizikų valdymo priemonės)

PRIEDAI
(Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija projekto pokyčiui pagrįsti)

___________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
9 priedas
(Projektų programos pokyčio prašymo forma)
(Institucijos pavadinimas)
PROJEKTŲ PROGRAMOS POKYČIO PRAŠYMAS
(Dokumento data, registracijos numeris)
Pildant projekto pokyčio prašymo formą, tekstas kursyvu ištrinamas.
Projektų programos pavadinimas
Projektų programos Nr.
Projektų programos savininkas
(Vardas, pavardė, pareigos)
Projektų programos vadovas
(Vardas, pavardė, pareigos)
Pokyčio prašymo Nr.
1. SIŪLOMAS POKYTIS
(Trumpas aprašymas, siūlomas sprendimas)
2. SPRENDIMO ALTERNATYVOS
Eil.
Nr.

Alternatyvos
aprašymas

Preliminarus
biudžetas

Finansavimo
šaltiniai

Įgyvendinimo
laikotarpis

Privalumai

Trūkumai

Alternatyvos aprašyme nurodoma, kaip bus pasiektas projekto ir (arba) projektų programos rezultatas. Analizuojant
alternatyvas, rekomenduojama atsakyti į šiuos klausimus: Ar rezultatas gali būti pasiektas greičiau? Ar gali būti
sumažintas biudžetas? Kokia minimali rezultato apimtis, kuri atitinka reikalavimus (nedaroma daugiau / geriau, negu
reikalaujama)? Ar galimas darbų / procesų efektyvumas, sumažinus reikiamus žmogiškuosius išteklius?

2.1. Pasirinkta alternatyva
(Alternatyvos Nr., motyvuotas sprendimas dėl alternatyvos pasirinkimo)
3. GALIMOS PASEKMĖS
(Aprašomos galimos pasekmės pagal pokyčio valdymui pasirinktą alternatyvą)
Naudai
Rezultatams
Tvarkaraščiui (terminams)
Biudžetui
Apimčiai (į projektų programą
įtrauktiems projektams)
Žmogiškųjų išteklių poreikiui
Kokybei
Kitiems aspektams
1

4. RIZIKOS
(Nurodomos pagrindinės, su projektų programos pokyčiu susijusios rizikos, šių rizikų valdymo priemonės)

PRIEDAI
(Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija projektų programos pokyčiui pagrįsti)

____________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
10 priedas

(Projekto baigiamosios ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)
(Projekto pavadinimas, numeris)

BAIGIAMOJI ATASKAITA
(Dokumento data, registracijos numeris)

Projekto savininkas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Projekto vadovas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Pildant baigiamosios ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos
teikiant dokumentą nepridedamos.
1. TIKSLŲ ĮVYKDYMAS
1.1. STRATEGINIS TIKSLAS
(Nurodomas pasiektas projekto strateginis tikslas)

1.2. TRILYPIS TIKSLAS
(Nurodomas pasiektas projekto trilypis tikslas)

2. NAUDA
2.1. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU PASIEKTA NAUDA
(Pateikiamas trumpas planuotos projekto naudos aprašymas, nurodomi planuoti ir faktiniai (pasiekti) naudos
rodikliai ir jų reikšmės. Naudos matavimo rezultatai gali būti įtraukti į ataskaitą kaip priedas)

Eil.
Nr.

Planuota
nauda

Planuotas
naudos
rodiklis

Planuota
naudos rodiklio
reikšmė

Planuota
naudos
pasiekimo
data

(Rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

Faktinė
naudos
rodiklio
reikšmė
(Rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

Faktinė
naudos
pasiekimo
data

2.2. PLANUOJAMA PASIEKTI NAUDA PASIBAIGUS PROJEKTUI
(Pateikiamas planuojamos pasiekti projekto naudos aprašymas įgyvendinus projektą, planuojami naudos
rodikliai ir jų reikšmės)

Eil.
Nr.

Planuojama
Planuojama Planuojamas
naudos rodiklio
nauda
naudos rodiklis
reikšmė
(Rodiklio reikšmė,
matavimo
vienetai)

Planuojama
naudos
pasiekimo
data

Tęstinumas ir
palaikymas

Atsiskaitymo
už naudą data

(Institucija arba
institucijos padalinys,
kuriam bus priskirta
projekto naudos
palaikymo ir tęstinumo
funkcija)

2.3. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie pasiektą naudą, jos poveikį, nepasiektą naudą, priežastis)

2

3. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)
Pradžia
Metai, mėnuo, diena
Planuotas projekto įgyvendinimo laikotarpis

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

Metai, mėnuo, diena

Faktinis projekto įgyvendinimo laikotarpis

Pabaiga

3.1. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie projekto įgyvendinimo terminus, pagrindines vėlavimų priežastis)

4. APIMTIS
4.1. REZULTATAI
Eil.
Nr.

Planuotas rezultatas
(Nurodoma, koks rezultatas
buvo planuotas: produktas,
paslauga, teisės aktas)

Pasiektas rezultatas

Rezultato perdavimas

(Nurodoma, kokie kiekybiniai ir
(Trumpai nurodoma, kaip bus
kokybiniai (pamatuojami
naudojami sukurti produktai, paslaugos.
rodikliai) rezultatui taikomi
Nurodomas institucijos padalinys,
reikalavimai, kokia apimtimi
kuriam priskirta funkcija, susijusi su
pavyko pasiekti rezultatą)
projekto rezultato naudojimu)

4.2. NEATLIKTI DARBAI
(Nurodomi neatlikti darbai, nepasiekti rezultatai, priežastys)

4.3. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie projekto apimtį: papildomus projekto įgyvendinimo metu sukurtus
rezultatus, pasiektus rezultatus, detalizuojama ir kita, projekto vadovo nuomone, svarbi informacija)

5. BIUDŽETAS
5.1. BIUDŽETAS
Finansavimo šaltinis

Patvirtintas biudžetas
(tūkst. eurų)

Faktinės išlaidos
(tūkst. eurų)

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
Kita
(nurodyti
finansavimo
šaltinio
pavadinimą)

Iš viso
5.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS
Planuojamas lėšų
Eil.
Rezultatas
poreikio laikotarpis
Nr.

1.

(Rezultatas (-ai), kurio (-ių)
tvarumui (tęstinei veiklai)
reikės lėšų (1 + n)

Iš viso

(Nurodoma, kiek metų
reikės lėšų rezultatui
palaikyti)
Nepildoma

Palaikymo
biudžetas
metams (tūkst.
eurų)

Palaikymo
biudžetas iš
viso (tūkst.
eurų)

Nepildoma

3

5.3. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie biudžeto panaudojimą)

6. REKOMENDACIJOS
Eil.
Nr.

Projekto valdymo patirtis

Rekomendacija

(Nurodomos sėkmingos ir (arba) probleminės
situacijos, dėl kurių projekto įgyvendinimo metu
buvo sprendžiama)

(Nurodomos rekomendacijos dėl konkrečių ar
panašių situacijų valdymo, institucijoje įtvirtintos
projektų valdymo praktikos)

PRIEDAI
(Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija)

____________________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
11 priedas
(Projektų programos baigiamosios ataskaitos forma)

(Institucijos pavadinimas)
(Projektų programos pavadinimas, numeris)

BAIGIAMOJI ATASKAITA
(Dokumento data, registracijos numeris)

Projektų programos savininkas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Projektų programos vadovas

(Vardas, pavardė)

(Padalinys, pareigos)

Pildant baigiamosios ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas, pildymo instrukcijos
teikiant dokumentą nepridedamos.
1. TIKSLŲ ĮVYKDYMAS
1.1. STRATEGINIS TIKSLAS
(Nurodomas pasiektas projektų programos strateginis tikslas)

1.2. TRILYPIS TIKSLAS
(Nurodomas pasiektas projektų programos trilypis tikslas)

2. NAUDA
2.1. PROJEKTŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METU PASIEKTA NAUDA
(Pateikiamas trumpas planuotos projektų programos naudos aprašymas, nurodomi planuoti ir faktiniai
(pasiekti) naudos rodikliai ir jų reikšmės. Naudos matavimo rezultatai gali būti įtraukti į ataskaitą kaip priedas)

Eil.
Nr.

Planuota
nauda

Planuotas
naudos
rodiklis

Planuota
naudos rodiklio
reikšmė

Planuota
naudos
pasiekimo
data

(Rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

Faktinė
naudos
rodiklio
reikšmė
(Rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

Faktinė
naudos
pasiekimo
data

2.2. PLANUOJAMA PASIEKTI NAUDA PASIBAIGUS PROJEKTŲ PROGRAMAI
(Pateikiamas planuojamos pasiekti naudos aprašymas įgyvendinus projektų programą, planuojami naudos
rodikliai ir jų reikšmės)

Eil.
Nr.

Planuojama
nauda

Planuojama
Planuojamas
naudos rodiklio
naudos rodiklis
reikšmė
(Rodiklio reikšmė,
matavimo
vienetai)

Planuojama
naudos
pasiekimo
data

Tęstinumas ir
palaikymas

Atsiskaitymo
už naudą data

(Institucija arba
institucijos padalinys,
kuriam bus priskirta
naudos palaikymo ir
tęstinumo funkcija)

2.3. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie pasiektą naudą, jos poveikį, nepasiektą naudą, priežastis)

2

3. TVARKARAŠTIS (TERMINAI)
Pradžia
Planuotas projektų programos įgyvendinimo Metai, mėnuo, diena
laikotarpis
Faktinis projektų programos įgyvendinimo Metai, mėnuo, diena
laikotarpis

Pabaiga
Metai, mėnuo, diena
Metai, mėnuo, diena

3.1. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie projektų programos įgyvendinimo terminus, pagrindines vėlavimų
priežastis)

4. APIMTIS
4.1. REZULTATAI
Eil.
Nr.

Planuotas rezultatas
(Nurodoma, koks rezultatas
buvo planuotas: produktas,
paslauga, teisės aktas)

Pasiektas rezultatas

Rezultato perdavimas

(Nurodoma, kokie kiekybiniai ir
(Trumpai nurodoma, kaip bus
kokybiniai (pamatuojami
naudojami sukurti produktai, paslaugos.
rodikliai) rezultatui taikomi
Nurodomas institucijos padalinys,
reikalavimai, kokia apimtimi
kuriam priskirta funkcija, susijusi su
pavyko pasiekti rezultatą)
projekto rezultato naudojimu)

4.2. NEATLIKTI DARBAI
(Nurodomi neatlikti darbai, nepasiekti rezultatai, priežastys)

4.3. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie projektų programos apimtį: papildomus projektų programos
įgyvendinimo metu sukurtus rezultatus, pasiektus rezultatus, detalizuojama ir kita, projektų programos vadovo
nuomone, svarbi informacija)

3

5. BIUDŽETAS
5.1. BIUDŽETAS
Finansavimo šaltinis

Eil.
Nr.

Patvirtintas
biudžetas (tūkst.
eurų)

Faktinės išlaidos
(tūkst. eurų)

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)

Iš viso
1.

PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTAS (nurodyti projekto pavadinimą)

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)

Iš viso
2.

PROJEKTŲ PROGRAMOS PROJEKTAS (1+n) (nurodyti projekto pavadinimą)

Valstybės biudžeto lėšos
Europos Sąjungos (ES) ir kitos tarptautinės finansinės
paramos lėšos
Kita (nurodyti finansavimo šaltinio pavadinimą)

Iš viso
5.2. TĘSTINUMO BIUDŽETAS
Eil.
Rezultatas
Planuojamas lėšų
Nr.
poreikio laikotarpis

1.

(Rezultatas (-ai), kurio
(-ių) tvarumui (tęstinei
veiklai) reikės lėšų (1+n)

Iš viso

Palaikymo
biudžetas
metams (tūkst.
eurų)

Palaikymo
biudžetas iš
viso (tūkst.
eurų)

(Nurodoma, kiek metų reikės
lėšų rezultatui palaikyti)
Nepildoma

Nepildoma

5.3. KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie biudžeto panaudojimą)

6. REKOMENDACIJOS
Eil.
Nr.

Projektų programos valdymo patirtis

Rekomendacija

(Nurodomos sėkmingos ir (arba) probleminės
situacijos, dėl kurių projektų programos
įgyvendinimo metu buvo sprendžiama)

(Nurodomos rekomendacijos dėl konkrečių ar panašių
situacijų valdymo, institucijoje įtvirtintos projektų
valdymo praktikos)

PRIEDAI
(Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija)
____________________________
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Projektų valdymo tvarkos aprašo
12 priedas

(Naudos vertinimo ataskaitos forma)
(Institucijos pavadinimas)
(Projekto arba projektų programos pavadinimas, numeris)

NAUDOS VERTINIMO ATASKAITA
(Dokumento data, registracijos numeris)

(Ataskaitą parengusio asmens vardas, pavardė, pareigos)
Pildant naudos vertinimo ataskaitos formą, tekstas kursyvu ištrinamas.
PASIEKTA NAUDA
(Pateikiamas projekto arba projektų programos naudos aprašymas, planuoti ir faktiniai naudos
rodikliai ir jų reikšmės. Naudos matavimo rezultatai gali būti įtraukti į ataskaitą kaip priedas)

Eil. Planuota
Nr.
nauda

Planuotas
naudos
rodiklis

Planuota
naudos
rodiklio
reikšmė

Planuota
naudos
pasiekimo
data

(Rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

Faktinė
naudos
rodiklio
reikšmė
(Rodiklio
reikšmė,
matavimo
vienetai)

Faktinė
naudos
pasiekimo
data

Tęstinumas ir
palaikymas
(Institucija arba
institucijos
padalinys, kuriam
priskirta projekto,
projektų programos
naudos palaikymo
funkcija)

KOMENTARAS
(Nurodoma papildoma informacija apie pasiektą naudą)
PRIEDAI
(Priedai teikiami, kai būtina papildoma informacija)

___________________

1

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 5555555, Vilniaus m. sav.
Vilniaus m. Gedimino pr. 11

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL PROJEKTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-06-22 Nr. 712

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Nijolė Makštelienė, vyriausiasis specialistas, Vyriausybės
posėdžių organizavimo skyrius

Sertifikatas išduotas

NIJOLĖ MAKŠTELIENĖ, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-06-29 14:54:45

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-01 10:45:58

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-25 - 2022-01-24

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Česlovas Mulma, vidaus reikalų viceministras, Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerija

Sertifikatas išduotas

ČESLOVAS MULMA, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-06-30 09:12:49

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-06-30 09:27:11

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-08-28 - 2022-08-27

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Elvinas Jankevičius, teisingumo ministras, Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija

Sertifikatas išduotas

ELVINAS JANKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-01 09:17:07

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-01 10:46:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-05-15 - 2021-05-14

Parašo paskirtis

Vizavimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Elvinas Jankevičius, teisingumo ministras, Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija

Sertifikatas išduotas

ELVINAS JANKEVIČIUS, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-01 09:17:07

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-01 10:46:01

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2018-05-15 - 2021-05-14

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Saulius Skvernelis, Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija

DETALŪS METADUOMENYS
Sertifikatas išduotas

SAULIUS SKVERNELIS, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-01 10:27:15

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-01 10:46:02

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-04-05 - 2022-04-04

Parašo paskirtis

Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Neringa Adomavičiūtė, vyriausioji specialistė, Vyriausybės
posėdžių organizavimo skyrius

Sertifikatas išduotas

NERINGA ADOMAVIČIŪTĖ, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija LT

Parašo sukūrimo data ir laikas

2020-07-01 10:42:23

Parašo formatas

XAdES-X-L

Laiko žymoje nurodytas laikas

2020-07-01 10:46:02

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-01-25 - 2022-01-24

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui
užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

13

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

-

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis Dokumentų informacijos ir veiklos procesų valdymo informacinė
dokumentas, pavadinimas
sistema DIVIS, versija 3.5.20
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių)
parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-03)

Paieškos nuoroda

https://www.etar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e534f071bb6e11ea9a12d0
dada3ca61b

Papildomi metaduomenys
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